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UN EVENIMENT
DE MARE ÎNSEMNĂTATE 

ÎN VIAJA 
TINERETULUI ȚĂRII

Ieri, în Capitală, și-au început lucrările
Congresul al X-lea al U. T. C., Conferința a X-a a U. A. S. C. R., 
a lll-a Conferință națională a Organizației pionierilorParticipanții Ia marele forum au întâmpinat cu dragoste și însuflețire pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători de partid și de stat prezenți la ședința inaugurală, au exprimat hotărîrea fermă a tinerei generații de a înfăptui Programul partidului nostru de înflorire a patriei socialiste.

Ieri, in Sala 
Palatului 
Republicii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au participat 
luni dimineața la ședința festivă, 
găzduită în marea sală a Pala
tului Republicii, care a marcat 
deschiderea Congresului al X-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
a celei de-a X-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și a ce
lei de-a IlI-a Conferințe națio
nale a Organizației pionierilor, 
constituite într-un adevărat fo
rum politic al tineretului pa
triei noastre, angajat activ și 
responsabil în eforturile întregii 
națiuni pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului.

...Este ora 9. La intrarea în 
sală, secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt întîmpi- 
nați cu însuflețite aplauze, ova
ții și urale. Clipe in șir se scan-
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși șl prieteni tineri,Este o deosebită plăcere pentru mine și ceilalți tovarăși din conducerea partidului să participăm la această reuniune festivă de deschidere a Congresului al X-lea al Uniunii Tineretului Comunist, a Conferinței naționale a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști și a Conferinței naționale a Organizației pionierilor și să vă adresez, cu acest prilej, vouă, întregului tineret al patriei un fierbinte salut tovărășesc din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, precum și din partea mea, împreună cu cele mai bune urări. (Urale, aplauze ; se 

scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).în următoarele zile, reprezentanții tineretului, ai studenților și pionierilor vor dezbate pe larg problemele de bază ale vieții și activității lor, transformînd aceste reuniuni într-un adevărat forum al întregii tinere generații din patria noastră. Fără îndoială că aceste reuniuni vor constitui un puternic Imbold pentru activitatea de viitor, vor da un nou avînt muncii organizațiilor de tineret, luptei milioanelor de tineri din patria noastră în măreața operă istorică de făurire 
a noii orînduiri sociale, în înflorirea multilaterală a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, în
delungate).Congresul și conferințele voastre, acest mare forum al tinerel generații, se desfășoară în împrejurările cînd întregul nostru popor face bilanțul îndeplinirii hotărîrilor Congresului al X-lea, încheind eu succes cincinalul 1971—1975, care constituie, de fapt, prima etapă a 

edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și se pregătește să pășească într-o etapă nouă, superioară, de intensificare a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, ale cărei jaloane au fost stabilite de hotărîrile Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Poporul nostru se poate mîndrl, pe bună dreptate, cu realizările dobîndite în anii cincinalului 1971—1975 în toate domeniile vieții economico-sociale, în dezvoltarea generală a patriei. Economia țării a cunoscut, în această perioadă, o dezvoltare dinamică, forțele de producție s-au amplificat și modernizat, avuția națională a sporit simțitor. Pe baza vastului program de investiții stabilit de partid au fost construite și date în funcțiune peste 2 300 noi unități industriale și agrozootehnice, s-au dezvoltat și reutilat mii de alte întreprinderi existente. Aceasta a avut ca urmare creșterea numărului personalului din industrie și din celelalte sectoare ale activității economico-sociale cu peste 1 300 000 de oameni. Prin politica de amplasare armonioasă a noilor obiective pe teritoriul patriei s-a asigurat ridicarea economico-socială a tuturor județelor. Producția Industrială a înregistrat un ritm mediu anual de creștere de circa 14 la sută, depășind prevederile Directivelor Congresului al X-lea și ale planului cincinal. După cum se știe, Capitala, precum și mai mult de jumătate din județele țării au îndeplinit de pe acum prevederile întregului cincinal. Pe ansamblu, în raport cu Directive

le Congresului al X-lea, planul producției industriale a fost realizat încă de acum 3 luni, iar față de prevederile maxime ale cincinalului — care, după cum cunoaș-*  teți, au reprezentat o majorare simțitoare — planul se realizează în întregime cu circa 2 luni mai devreme. La capătul acestui cincinal, producția industrială a României echivalează cu producția industrială a 30 de Românii din perioada de vîrf a regimului burghe- zo-moșiereSc.A continuat să se dezvolte și să se modernizeze agricultura, care, în condițiile climatice nefavorabile din ultimii ani, a înregistrat totuși, în medie, un ritm anual de creștere a producției de circa 5 Ia sută. Agricultura noastră socialistă asigură astăzi o producție globală totală de 2,5 ori mai mare decît acum 30 de ani.Pe baza dezvoltării vertiginoase a economiei, a continuat să se ridice nivelul de trai al poporului. Retribuția reală a crescut în această perioadă cu 22 la sută, depășind prevederile planului cincinal. S-a dezvoltat puternic construcția de locuințe, s-au ridicat noi și importante edificii social- culturale.O puternică înflorire au cunoscut știința, învățămîntul, cultura — factori deosebit de importanți ai progresului general al societății noastre socialiste, ai înaintării României spre comunism. în cursul acestui cincinal a fost generalizat învățămîntul obligatoriu de 10 ani, s-a dezvoltat puternic atît învățămîntul liceal, cît și cel universitar, s-au adoptat hotărîri și s-au întreprins măsuri ferme pentru legarea strînsă a învățămîntului cu cerce

tarea șl producția. Aceasta ne permite să apreciem că în decursul a- cestor ani s-a realizat o adevărată revoluție în instrucția publică din România.S-a lărgit și îmbunătățit, de asemenea, cadrul organizat de participare a maselor largi de oameni ai muncii, a întregului popor la conducerea societății, s-a dezvoltat și perfecționat tot mai mult democrația socialistă în țara noastră. în această perioadă s-au format în întreprinderi și instituții comitetele oamenilor muncii, s-a acționat pentru traducerea consecventă în viață a principiilor muncii colective în toate unitățile economico-sociale, a sporit rolul adunărilor generale ca forme de participare concretă, efectivă a oamenilor muncii, inclusiv a tineretului, la buna gospodărire a fabricilor și uzinelor, la adoptarea deciziilor privind dezvoltarea economiei noastre naționale, realizarea planurilor de stat, la conducerea întregii societăți. (Aplauze puter
nice, prelungite).în această perioadă s-a desfășurat, de asemenea, o intensă activitate pentru perfecționarea organizării industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri și domenii economice, a întregii noastre societăți. S-au luat, totodată, măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a activității tuturor organelor de stat, asigurîndu-se participarea tot mai activă a maselor la soluționarea problemelor obștești, a treburilor publice, la făurirea conștientă de către poporul nostru a propriei sale istorii.în acest proces de clocotitoare 

activitate economico-socială și ca rezultat al muncii politico-educative desfășurate de partid, de întreaga societate, s-au produs adînci transformări și în conștiința oamenilor muncii, afirmîndu-se tot mai pregnant trăsăturile omului nou, devotat patriei, poporului, cauzei socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, îndelungate). Pe baza politicii consecvente a partidului de asigurare a deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, a continuat să se întărească prietenia și frăția dintre oamenii muncii români și cei apar- ținînd naționalităților conlocuitoare, s-a consolidat și mai puternic unitatea întregului popor în munca și lupta pentru progresul și înflorirea României socialiste. (A- 
plauze prelungite).Toate aceste realizări pe care le-am obținut în anii cincinalului — și care se adaugă succeselor istorice dobîndite de poporul nostru în întreaga perioadă a construcției socialiste — demonstrează încă o dată, cu putere, justețea politicii marxist-Ieniniste a partidului nostru, care se călăuzește de concepția revoluționară a materialismului dialectic și istoric, aplică în mod creator, la condițiile țării noastre, legitățile generale ale revoluției și construcției socialiste, adevărurile universal valabile. în munca și lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea s-a afirmat tot mai puternic rolul conducător al partidului în unirea și organizarea forțelor și energiilor întregii noastre națiuni în direcția edificării socialismului și comunismului pe pămîntul României.

(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“). A crescut, de asemenea, rolul statului nostru în conducerea unitară, pe baza planului unic național, a întregii activități economico-sociale, a muncii de traducere în viață a politicii partidului. Succesele obținute în decursul acestor cinci ani confirmă realismul obiectivelor și hotărîrilor Congresului al X-lea, al sarcinilor trasate de Conferința Națională a partidului, de Comitetul Central, realismul prevederilor cuprinse în cincinalul 1971— 1975.Relevînd cu deplină satisfacție remarcabilele realizări, nu putem trece cu vederea faptul că în vasta activitate desfășurată pentru realizarea cincinalului s-au făcut simțite o serie de lipsuri și neajunsuri, au apărut și unele greutăți. Ele au fost însă învinse și depășite datorită măsurilor luate de partid și de stat, precum și eforturilor depuse de oamenii muncii. Aceasta arată că, acționînd cu spirit de răspundere, cu energie și perseverență, pot fi înlăturate orice fel de greșeli și piedici, asigurîndu-se mersul înainte al economiei noastre socialiste, al edificării socialismului. Viața, faptele, munca plină de elan și abnegație a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor — fără deosebire de naționalitate — au infirmat neîncrederea și scepticismul manifestate de unii în legătură cu posibilitățile înfăptuirii cincinalului înainte de termen. Oricine poate constata acum că minunata noastră clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor, acționînd în deplină uni

tate, sub conducerea partidului, pot realiza orice obiective, oricît de îndrăznețe, asigurînd lichidarea într-un timp cît mai scurt a stării de înapoiere de la care a pornit țara noastră, ridicînd România pe noi culmi de progres și civilizație, asigurînd bunăstarea, fericirea, independența țării. (Aplauze pu
ternice ; urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Și cu prilejul acestei reuniuni • tinerei generații vreau să subliniez rolul hotărîtor în realizarea tuturor victoriilor noastre al clasei muncitoare, care, în strînsă alianță cu țărănimea și intelectualitatea — factori activi în făurirea noii istorii a patriei — își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de clasă conducătoare a societății noastre socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate). De la această reuniune națională a tinerei generații adresez cele mai calde felicitări clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, fără deosebire de naționalitate, întregului popor și le urez noi și tot mai mari succese în înfăptuirea Programului partidului, ce corespunde pe deplin intereselor vitale și aspirațiilor fundamentale ale întregii națiuni. (Aplauze puternice, prelungite).La toate mărețele înfăptuiri din acești ani, o contribuție activă, de seamă, a adus tineretul patriei, care, împreună cu întregul popor, a muncit cu energie și entuziasm, neprecupețindu-și forțele, pentru realizarea Programului partidului, pentru ridicarea României pe trep-
(Continuare In pag. a Il-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. Dte tot mai înalte de bunăstare și progres. In fabrici și uzine, pe șantiere, în miile de întreprinderi noi, în unitățile agricole socialiste, în laboratoare, școli și universități, în cadrul amplelor acțiuni de muncă patriotică, pretutindeni tineretul a fost prezent la datorie, înscriind pagini luminoase de abnegație și devotament, de adevărat eroism, în măreața epopee a edificării socialismului în România. (Aplauze puternice, prelungite). Este deosebit de elocvent pentru rolul pe care-1 joacă tineretul în dezvoltarea economică și socială a țării faptul că, în prezent, în industria României peste 40 la sută din totalul muncitorilor îl reprezintă tinerii.Marile transformări înnoitoare săvîrșite în acești ani în societatea românească s-au răsfrînt nemijlocit și asupra condițiilor de muncă și viață ale tineretului. Constituie o realitate de necontestat că tînăra generație se bucură astăzi de posibilități de manifestare și afirmare cum n-a avut și nu putea avea niciodată în trecut. Tinerii patriei noastre se dezvoltă într-un climat social, politic și etic nou, superior, dispunînd de tot ceea ce este necesar pentru a se forma ca oameni înaintați, făuritori conștienți și pricepuți ai României socialiste și comuniste.Partidul și guvernul dau o înaltă apreciere activității desfășurate de organizațiile revoluționare ale tineretului — Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Organizația pionierilor — în unirea eforturilor întregii generații tinere, contribuției milioane’or de tineri din patria noastră la munca și lupta generală pentru înflorirea României socialiste. (Apla
uze puternice, prelungite). De la această tribună doresc să adresez, în numele conducerii partidului și statului, precum și în numele meu, cele mai calde felicitări Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii A- sociațiilor Studenților Comuniști, Organizației de pionieri, activiștilor și membrilor acestor organizații, întregului tineret al patriei pentru munca entuziastă închinată dezvoltării economice și sociale a țării, pentru aportul lor la opera istorică de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
—P.C.R. !“).Dragi tovarăși și prieteni,A trecut aproape un an de Ia Congresul al XI-lea, care a intrat în istoria poporului prin adoptarea primului Program ăl Partidului Comunist Român — carta fundamentală ideologică, teoretică și politică ce trasează linia strategică generală și orientările tactice pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintarea României spre comunism — precum și prin stabilirea liniilor directoare ale dezvoltării economico- sociale a țării pînă în 1990. Parte integrantă a acestui vast Program, noul plan cincinal 1976—1980, la realizarea căruia vom păși peste două luni, deschide în fața poporului nostru — deci și a tineretului — însuflețitoare perspective de muncă și creație, de valorificare a capacităților și energiilor în slujba înaintării tot mai ferme a patriei pe calea civilizației socialiste și comuniste.Obiectivul fundamental al perioadei următoare va fi continuarea dezvoltării rapide și modernizării bazei tehnico-materiale a societății. După cum se cunoaște, în procesul elaborării, viitorului cincinal i s-au adus unele îmbunătățiri și precizări, insistîndu-se îndeosebi asupra laturilor calitativ*  ale producției materiale, ale întregii activități economico-soclale.Potrivit Directivelor Congresului al XI-lea, cincinalul 1976— 1980 va fi cincinalul afirmării plenare a revoluției tehnico-științifi- ce în România, al îmbunătățirii radicale a aplicării cuceririlor științei în producție, în întreaga viață socială. Vom dezvolta și moder

niza industria socialistă, pe baza cuceririlor științei și tehnicii contemporane, în scopul valorificării la un grad superior a tuturor resurselor naționale, a potențialului material și uman de care dispunem.Vom acorda o atenție deosebită perfecționării activității în agricultură, în scopul obținerii unor producții tot mai mari, care să permită satisfacerea din plin a cerințelor populației cu produse a- groalimentare și a nevoilor de materii prime ale industriei. Se impun, de aceea, măsuri ferme pentru realizarea unei adevărate revoluții în ce privește conducerea și dezvoltarea agriculturii în pas cu cele mai noi cuceriri ale științei.O dezvoltare puternică va cunoaște activitatea de cercetare științifică, menită să asigure, pe baza valorificării la un nivel mai înalt a geniului creator al poporului nostru, satisfacerea cu forțe proprii a cerințelor modernizării continue a industriei și agriculturii, a întregii economii naționale. învățămîntul de toate gradele va asigura — în concepția nouă, revoluționară a partidului nostru — pregătirea temeinică a tuturor cadrelor necesare realizării sarcinilor cincinalului. Se va extinde creația literar-artistică, se va intensifica viața culturală, în vederea satisfacerii cerințelor spirituale ale întregului nostru popor. Se vor dezvolta și perfecționa rețeaua sanitară, întreaga activitate de o- crotire a sănătății populației. Va fi amplificată și modernizată rețeaua comercială, asigurîndu-se condiții tot mai bune de desfacere a mărfurilor, de aprovizionare a populației. Se va realiza un vast program de construcții de locuințe, ce vor totaliza, în cincinalul viitor, circa 815 000 apartamente, precum și 200 000 noi locuri în cămine muncitorești. Numai în București se vor construi peste 155 000 apartamente, adică aproape jumătate din întregul fond locativ existent în Capitală în 1948.în cursul cincinalului viitor sa va realiza un vast program de sistematizare a orașelor și satelor, a tuturor localităților patriei, creîn- du-se condiții tot mai civilizate de viață pentru toți oamenii muncii. In cadrul acestui program va începe dezvoltarea a 120 de noi centre urbane, orășenești. Va continua tot mai accentuat procesul de apropiere dintre sat și oraș. Paralel, datorită extinderii mecanizării și automatizării producției, aplicării pe scară largă în producție a cuceririlor științei și tehnicii, se va asigura o apropiere tot mai mare intre munca fizică și munca intelectuală. In anii ce vin vom parcurge astfel o nouă etapă pe calea omogenizării societății — spre o societate a oamenilor muncii uniți, animați de aceeași voință, de aceleași interese și idealuri, de hotă- rîrea de a trăi liberi, stăpîni pe destinul lor, de a-și făuri viața așa cum doresc ! (Aplauze puternice).Pentru realizarea tuturor acestor obiective vor fi necesare în continuare eforturi susținute, alo- cindu-se în scopul dezvoltării eco- nomico-sociale a țării, al perfecționării tuturor sectoarelor de activitate circa 33 la sută din venitul național, volumul investițiilor în viitorul cincinal reprezentînd circa 1000 miliarde lei. Totodată, putem spune că se va realiza o adevărată revoluție în repartizarea forțelor de producție pe teritoriu, asigurîndu-se în fiecare județ o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei. Aceasta va determina o puternică înflorire econo- mico-socială. a tuturor județelor și localităților țării, cu influențe directe asupra întregii vieți a populației.Progresul în ritm înalt al economiei naționale va asigura înfăptuirea obiectivului trasat de Congresul al XI-lea, și anume, apropierea nivelului țării noastre de cel al țărilor socialiste și al celorlalte state avansate din punct de vedere economic ; prin îndeplinirea prevederilor noului cincinal, România va face un mare pas înainte, depășind stadiul de țară în curs de dezvoltare.

După cum se vede, tovarăși, avem un program minunat ; avem, deci, pentru ce munci. Să facem toate eforturile pentru a asigura poporului nostru, României socialiste, un loc tot mai demn în lume ! (Aplauze puternice, prelun
gite).Avem toate condițiile pentru a realiza cu succes toate prevederile viitorului cincinal. Dispunem de mijloacele materiale și umane necesare, ne bizuim pe hărnicia, capacitatea și elanul creator al clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, al întregului popor, care constituie factorul hotărîtor al tuturor realizărilor materiale și spirituale. Avem un program clar, o călăuză sigură și unică în Partidul Comunist Român, care își îndeplinește cu cinste rolul de forță politică conducătoare în înfăptuirea programului trasat de Congresul al XI-lea, al înaintării victorioase a României pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Ca și pînă acum, tot ceea ce ne propunem să înfăptuim în cincinalul viitor este subordonat unicului scop — de fapt țelul suprem al socialismului însuși — ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al omului, piftie» rea cuceririlor progresului contemporan în slujba bunăstării și feri» cirii poporului. Realizînd prevederile noului cincinal, oamenii muncii din patria noastră se vor bucura tot mai din plin de binefacerile noii orînduiri, vor putea distinge tot mai clar contururile societății socialiste multilateral dezvoltate, vor întrezări orizonturile luminoase ale comunismului, către care partidul nostru călăuzește în mod ferm România. (Aplauze puternice, în
delungate).Fără îndoială că înfăptuirea marilor obiective ale cincinalului va necesita eforturi intense, unirea forțelor întregului popor, o muncă susținută în toate domeniile vieții economice și social-culturale. A- ceasta cere, de asemenea, ridicarea nivelului de pregătire și calificare al tuturor oamenilor muncii, sporirea competenței și răspunderii în producție, asigurarea unei organizări superioare, cu adevărat științifice, a muncii în toate sectoarele. Spiritul revoluționar al societății noastre trebuie să se afirme cu putere și în perfecționarea întregii activități economico-sociaie, în întărirea ordinii și disciplinei în muncă, în abnegația și devotamentul cu care toți cetățenii sînt chemați să-și îndeplinească îndatoririle față de patrie, față de popor, față de cauza socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

în grandioasa bătălie pe care o dă poporul nostru în mersul său înainte spre zările luminoase ale comunismului, o contribuție de prim ordin trebuie să aducă organizațiile revoluționare ale tineretului, întreaga tînără generație, căreia îi sînt deschise nelimitate orizonturi de creație, largi posibilități de valorificare a capacității, a cunoștințelor și elanului revoluționar.Aveți, dragi prieteni tineri, o perspectivă minunată în fața voastră. Pentru realizarea obiectivelor Programului elaborat de Congresul al XI-lea merită să vă consacrați toate forțele și — dacă este nevoie — să vă dați chiar și viața pentru ca România să meargă ferm spre comunism ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R."). Organizațiile voastre sînt continuatoare ale unor tradiții revoluționare, înaintate. Comuniștii, tinerii comuniști au dus o luptă dîrză în condițiile ilegalității, au înfruntat teroarea, prigoana. Mulți dintre ei și-au dat viața pentru ca poporul nostru să poată păși pe drumul socialismului. Astăzi, voi, dragi tineri, urmași ai acestor eroi, aveți datoria de a fi la înălțimea jertfelor pe care ei le-au dat pentru ca poporul nostru să trăiască liber. Să faceți totul pentru a fi urmașii lor demni, peritru a ține sus steagul luptei revoluționare pentru socialism, pentru comu
nism! (Aplauze puternice, urale).

Dragi tovarăși și prieteni,Societatea socialistă este o societate a muncii libere, creatoare, în care oamenii, poporul sînt stăpîni pe tot ceea ce se înfăptuiește. Am lichidat pentru totdeauna clasele exploatatoare, care se îmbogățeau din munca altora, din creația celor mulți. Tot ceea ce făurim astăzi este opera muncii poporului, rodul eforturilor minții și brațelor clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualității. Munca este valoarea supremă a societății socialiste, unicul factor al progresului ei, sursa întregii avuții naționale a poporului nostru. Toți cetățenii trebuie să înțeleagă că numai muncind cu pasiune, cu pricepere și perseverență se vor forma ca oameni înaintați, vrednici ctitori iii noii orînduiri sociale, și în același timp pot contribui efectiv la înaintarea tot mai hotărîtă a României pe calea civilizației noi. Atît deviza socialismului, cît și cea a comunismului este : „De la fiecare după capacitate, după posibilitățile sale". Deoarece acestei devize fundamentale a socialismului și comunismului i se dau anumite interpretări greșite, merită să aducem unele precizări pentru ca ea să fie înțeleasă într-un mod just. Unii concep cerința societății de a da „după posibilități" în sensul de a presta o anumită muncă concretă, fără însă a-și asuma răspunderi și 

obligații față de efortul general al poporului pentru înaintarea pe calea progresului și civilizației. Se invocă uneori argumentul capacității limitate, unii susținînd că atîta sînt în stare să facă, adoptînd o atitudine de comoditate și delăsare. O asemenea atitudine este în contradicție cu înseși legile naturii umane, cu aspirația și puterea omului de a se autoperfecționa și a se autodepăși neîncetat, de a-și spori, prin lărgirea orizontului de cunoștințe, printr-o pregătire tot mai intensă, capacitatea sa creatoare. Asemenea oameni invocă adeseori principiul comunist al repartiției : „fiecăruia după necesitate" — dorind să obțină cît mai mult de la societate și să dea cît mai puțin, dacă se poate să trăiască chiar fără să muncească. A- cestor oameni li se potrivește foarte bine zicala românească: „La război înapoi, la plăcinte înainte". (Animație in sală, aplauze). Intr-adevăr, unele persoane sînt ultimele în muncă, în activitatea creatoare, dar primele la consum și la distracție. Cred că trebuie să le spunem deschis acestor oameni că au nimerit greșit în societatea socialistă, și cu atît mai puțin își vor găsi locul în orînduirea comunistă — care nu sînt create pentru leneși, ci pentru cei hotărîți să-și pună întreaga capacitate creatoare, toată puterea de muncă în slujba făuririi bunăstării Maselor largi de oamehl ai muncii, a întregii societăți. (Aplauze puternice). Iată de ce principiul marxist al retribuției trebuie înțeles în sensul necesității și posibilității ca fiecare cetățean să-și dezvolte nivelul pregătirii științifice, profesionale și de cultură generală, astfel încît să poată da maximum societății, să poată aduce o contribuție din ce în ce mai substanțială, mai prețioasă, la eforturile generale de progres ale întregii țări. Dacă acest lucru este valabil pentru toți cetățenii patriei, cu atît mai stringent se pune problema pregătirii, autode- pășirii, sporirii capacității de muncă, de creație atunci cînd este vorba de tînăra generație. De Ia aceste cerințe și sarcini de înaltă răspundere trebuie să pornească, în activitatea lor, organizațiile revoluționare ale tineretului. (Aplauze puternice, prelungite). Un rol de cea mai mare însemnătate revine Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii A- sociațlilor Studenților Comuniști, ce cuprind în rîndurile lor aproape 3 milioane de tineri și care trebuie să promoveze în rîndul tinerei generații un spirit cu adevărat revoluționar, entuziast și combativ în afirmarea noului, în înfăptuirea țelurilor cutezătoare ale Programului partidului nostru comunist. La rîndul său, Organizația de pionieri este chemată să dezvolte, prin acțiunile pe care le întreprinde. 

Imaginația șl pasiunea pentru erea- ție a copiilor, să-i educe în spiritul dreptății, cinstei și omeniei, propriu socialismului, să-i formeze ca cetățeni înaintați ai patriei noastre noi. Pornind de la caracterul și Spiritul general al societății noastre, organizațiile de tineret șl pionieri trebuie să acționeze pentru a face din fiecare tînăr al patriei un om dîrz și curajos, combativ și perseverent, care să nu se teamă de greutăți, de muncă și de luptă, care să se situeze întotdeauna în primele rînduri ale eforturilor națiunii noastre pentru propășire materială și spirituală, să ducă cu fermitate înainte flacăra progresului pe pămintul României. In felul acesta, organizațiile tineretului și ale pionierilor își vor putea îndeplini, cu adevărat, misiunea de cinste, de ajutoare ale partidului în educarea comunistă a tinerei generații din România.Avem deplina convingere că a- ceste organizații, că voi, dragi tovarăși și prieteni, vă veți face pe deplin datoria, veți fi la înălțimea încrederii partidului, a încrederii patriei și poporului I (Aplauze pu
ternice, prelungite).Dragi tovarăși și prieteni.Așa cum se menționează în Programul partidului și după cum am Subliniat la Congresul al XI-lea, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate presupune, o- dată cu eforturile pentru asigurarea unei baze tehnico-materiale avansate, o amplă și susținută activitate politico-educativă pentru ridicarea conștiinței socialiste, pentru formarea omului nou. Socialismul și comunismul sînt rodul creației istorice a maselor, iar acțiunea lor conștientă este rezultatul cunoașterii și stăpînirii legilor generale ale naturii și societății. Iată de ce în edificarea orînduirii noi este indispensabilă însușirea temeinică a concepției revoluționare despre lume și viață, a materialismului dialectic și istoric. Numai călăuzin- du-se de concepția revoluționară a proletariatului, comuniștii, uteciș- tii, oamenii muncii, toți tinerii se vor putea situa pe pozițiile cele mai înaintate în înfruntarea dintre nou și vechi, vor fi tot timpul alături de ceea ce este avansat, vor avea o orientare clară în viață. Materialismul dialectic și istoric oferă posibilitatea cunoașterii tainelor naturii, ale universului, a înțelegerii marilor procese care au loc în lumea înconjurătoare, a aprofundării legilor dezvoltării societății, a înțelegerii superioare a sensului destinului și rolului omului. Trebuie să avem permanent în vedere că minunatele cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, ale cunoașterii urriane demonstrează zi de zi justețea tezei materialist- dialeetice după care nu există nici o latură a vieții și naturii, a universului care nu poate fi cunoscută. Sînt încă multe laturi necunoscute, dar ele pot și trebuie să fie cunoscute. De aceea trebuie acționat cu fermitate, în mod cutezător, pentru lărgirea orizontului cunoașterii, pentru a face ca tot ceea ce a creat natura, tot ceea ce există în univers să fie pus în serviciul cunoașterii, al fericirii, libertății și bunăstării omului, al independenței popoarelor. (Aplauze puternice, 
prelungite).Formarea conștiinței socialist*  impune o neslăbită atenție pentru însușirea temeinică a politicii partidului nostru comunist — care reprezintă marxim-leninismul creator în România, rodul aplicării adevărurilor generale ale socialismului la realitățile concrete ale țării. Cu- noscînd aprofundat politica Partidului Comunist Român în fiecare etapă a dezvoltării sociale, oamenii muncii, tinerii patriei vor putea deveni cu adevărat militanți activi pentru traducerea ei în viață, pentru realizarea Programului partidului. Pentru a fi însă un comunist adevărat nu este suficientă doar însușirea politicii partidului sau a unor teze marxiste cu caracter general. Pentru a fi un adevărat comunist revoluționar trebuie să-ț! însușești permanent tot ce a creat mai bun omenirea în domeniul științei, al cunoașterii, să stăpînești 

la perfecție cunoștințele tehnice șî științifice cele mai moderne, să poți acționa cu rezultate cît mai bune într-unul din sectoarele vieții economico-sociaie, să fii participant activ la întreaga transformare revoluționară a societății. (Aplauze 
puternice, îndelungate).Un obiectiv esențial al activității politico-ideologic*  este educarea fiecărui cetățean, și cu deosebire a tinerei generații, în spiritul dragostei față de patrie, față de națiunea noastră socialistă, de poporul român, constructor al socialismului. Este necesar să fie cunoscute în mod aprofundat trecutul îndepărtat, de milenii, al poporului nostru, eroismul cu care el a știut să înfrunte vicisitudinile istoriei, greutățile și adversitățile de tot felul și să-și păstreze ființa națională, să-și apere dreptul la libertate și neatîrnare. Marile jertfe date de înaintași în această bătălie necurmată pentru a trăi în lume în mod demn, pentru a-și făuri o viață mai bună, pentru a fi stăpîn în propria sa țară constituie un element de profundă mîndrie națională, precum și o înaltă obligație de conștiință pentru toți cetățenii patriei noastre socialiste, pentru întregul nostru tineret. (Aplau
ze puternice). Marele nostru poet George Coșbuc spunea în uneie versuri ale sale :„Din zel de-am fi scoborîtorî, Cu-o moarte tot sîntem datori „Dar nu-i totuna leu să mori Ori cîine-nlănțuit".Aceste inspirate versuri exprimă deosebit de plastic spiritul în care străbunii noștri au înțeles să-și ducă viața pe aceste meleaguri, să-și făurească soarta șl, în același timp, arată generațiilor de astăzi și de totdeauna datoria pe care o au de a lupta neobosit pentru a asigura patriei noastre un loc de cin
ste în rîndul națiunilor libere, pentru a trăi ca leii și a nu fi nicioda
tă înlănțuiți. (Aplauze puterni
ce, îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R. !“).Oamenii muncii, tinerii trebuie educați, de asemenea, în spiritul tradițiilor revoluționare ale eroicei noastre clase muncitoare, ale Partidului Comunist Român, care au dus cu neînfricare lupta pentru răsturnarea regimului burghezo- moșieresc, au făurit revoluția socialistă, conducînd poporul pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.O însemnătate deosebită au dezvoltarea frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, întărirea solidarității și unității lor indisolubile în lupta pentru înflorirea patriei comune, pentru viitorul comunist al României.In acest spirit este necesar să fie combătute orice rămășițe ale națio-' nalismului și șovinismului, care au slujit claselor exploatatoare, forțe-',';1'’ lor dominante străină, imperialis- r’ mului drept arme cu ajutorul cărora au acționat pretutindeni pentru a dezbina popoarele, pentru a le subjuga și domina mai ușor. Munca înfrățită, prietenia și conviețuirea în armonie și bună înțelegere a poporului român și naționalităților conlocuitoare au caracterizat întotdeauna atitudinea forțelor progresiste din țara noastră, au fost și sînt un obiectiv esențial al politicii Partidului Comunist Român. Victoria în măreața luptă pentru zidirea societății comunist*  pe pămîntul României impune unitatea indestructibilă a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, efortul comun, sub conducerea partidului, pentru făurirea viitorului liber și fericit al României so
cialiste. (Aplauze puternice).O mare atenție trebuie acordată educării și pregătirii tineretului pentru apărarea patriei. Tînăra generație trebuie să fie oricînd gata să apere glia strămoșească, să poată lupta pentru a salvgarda cuceririle revoluționare ale poporului, pentru libertatea, independența și integritatea patriei.înaintarea pe calea socialismului și comunismului impune tot mai imperios afirmarea deplină în viața societății noastre a principiilor
(Continuare în pag. a IlI-a)

(Urmare din pag. I)
dează cu înflăcărare, Intr-o firească 
și simbolică alăturare, numele parti
dului și al secretarului general : 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu — 
P.C.R.".

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, într-o impresionantă unita
te de simțire și gîndire sînt reafir
mate sentimentele de fierbinte dra
goste, de profundă stimă și recunoș
tință pe care tinerii patriei — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — le nutresc față de 
partid și secretarul său general, pen
tru grija statornică ce le-o. poartă, 
pentru minunatele condiții în care 
învață, muncesc și se formează, pen
tru rolul atît de important ce Ie-a 
fost conferit în viața țării, în ope
ra de făurire a prezentului socialist 
și a viitorului comunist al patriei. 
Ei Își reînnoiesc, totodată, angaja
mentul de a se situa neîntrerupt la 
Înălțimea marilor sarcini ce le revin, 
a încrederii acordate de partid și po
por.

Sînt momente de Intensă bucurie, 
satisfacție și mîndrie patriotică — 
trăite, prin Intermediul transmisiei 
directe a posturilor noastre de ra
dio și televiziune, de toți tinerii ce
tățeni ai țării, de întreaga națiune.

In prezidiul ședinței festive iau loc 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Emil Drăgă- 
nescu. Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei. Iosif Banc, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion loniță. Vasile Patilineț, 
Ion Ursu.

Un grup de pionieri urcă la pre
zidiu și oferă buchete de flori to
varășului Nicolae Ceaușescu, tova

rășei Elena Ceaușescu, celorlalți con
ducători ai partidului și statului.

In prezidiu iau loc, de asemenea, 
reprezentanți ai tineretului și copiilor 
de pe întreg cuprinsul patriei, pre
cum și ai organizațiilor de tineret de 
peste hotare care participă la Congre
sul U.T.C., Conferința U.A.S.C.R., 
Conferința națională a Organizației 
pionierilor.

Sala Palatului este împodobită săr
bătorește. în aceste momente deose
bite sînt arborate drapelele partidu
lui și statului. Portretul secretarului 
general al partidului domină funda
lul scenei.

tn sală se află membri ai C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și ai gu
vernului, vechi militanți ai mișcării 
comuniste și muncitorești din țara 
noastră, ai mișcării de tineret, acti
viști de partid și de stat, personalități 
ale vieții științifice, culturale și artis
tice, oameni ai muncii.

La lucrările acestui forum partici
pă delegați ai tinerei noastre gene
rații — muncitori și intelectuali, ță
rani cooperatori și militari, studenți 
și elevi — care își consacră întreaga 
putere de muncă cauzei partidului, 
triumfului socialismului și comunis
mului pe pămîntul românesc.

Iau parte, în același timp, ca invi
tate, 130 de delegații care reprezintă 
organizații revoluționare, progresiste 
și democratice de tineret, studenți și 
pionieri din diferite țări ale lumii, 
expresie a solidarității dintre organi
zațiile noastre de tineret și cele de 
peste hotare, a voinței și hotărîrii co
mune de a întări colaborarea și uni
tatea în lupta pentru realizarea aspi
rațiilor popoarelor de libertate și pro
gres, a intereselor și drepturilor legi
time ale tinerei generații, împotriva 
exploatării și asupririi, pentru sta
tornicirea unei noi ordini politice și 
economice internaționale, a unui cli
mat de pace și securitate în întreaga 
lume.

Ședința festivă este deschisă de to-

Ieri, în Sala Palatului Republicii
varășul Ion Traian Ștefănescu. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, care, 
în numele C.C. al U.T.C.. Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Consiliului 
Național al Organizației pionierilor 
a spus : „Exprimind marea fericire 
de a vă avea în mijlocul nostru, noi, 
toți participanții la acest înalt forum 
al tinereții, întregul tineret al patriei, 
vedem in prezența dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o nouă și elocven
tă expresie a grijii și atenției calde, 
părintești cu care partidul, dumnea
voastră personal, înconjurați tînăra 
generație, ne îndrumați statornic și 
cu clarviziune pașii, vegheați asupra 
creșterii și formării noastre ca tineri 
revoluționari, ca militanți activi pen
tru cauza Partidului Comunist Ro
mân.

Pentru întreaga noastră națiune, ca 
și pentru generația tînără a patriei 
este cea mai mare mîndrie că în 
fruntea partidului și statului nostru 
vă aflați dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, emi
nent fiu al poporului, neînfricat pa
triot și internaționalist, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale, 
care din cea mai fragedă vîrstă v-ați 
dedicat hotărit și consecvent luptei 
revoluționare, înfăptuirii idealurilor 
de libertate și dreptate socială pe 
pămintul României, afirmării ideilor 
socialismului și comunismului în 
lume, a păcii și progresului social. 
După înaltul dumneavoastră exemplu 
se modelează azi poporul și țara în
treagă, noi, vlăstarele ei tinere.

Participarea dumneavoastră la des
chiderea lucrărilor forumului nostru 
reprezintă pentru tînăra generație a 

patriei cea mai înaltă cinste și onoa
re, avînd semnificația profundă a 
întăririi și dezvoltării hotărîrii noas
tre de a face totul pentru înfăptuirea 
neabătută a mărețului Program al 
Partidului Comunist Român de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, pentru îndeplinirea 
marilor sarcini puse în fața noastră 
de partid, de dumneavoastră — con
ducătorul iubit al tineretului, al în
tregului nostru popor.

Vă raportăm că adunările și con
ferințele de alegeri ale organizațiilor 
noastre, premergătoare acestui forum, 
au dat expresie încrederii nețărmu
rite a tinerei generații fată de po
litica Partidului Comunist Român, 
atașamentului său deplin față de 
partid, față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Congresul U.T.C., conferințele U- 
niunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România șl Organizației pio
nierilor, Întrunite în atmosfera de 
puternică și entuziastă angajare a ti
neretului alături de întregul popor 
In înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
partid, vor dezbate, în spirit de înaltă 
exigență, activitatea desfășurată de 
organizațiile noastre în vederea for
mării comuniste pentru muncă și via
ță a tinerei generații și vor stabili 
măsurile ce se impun pentru organi
zarea și unirea eforturilor întregului 
tineret în realizarea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea. a Programului 
P.C.R.

înflăcărați de dragostea și devota
mentul nețărmurit ce vi le purtăm, 
vă mulțumim fierbinte, din toată ini
ma, cu tot cugetul, pentru prezența 
dumneavoastră aici, în mijlocul nos

tru, pentru tot ceea ce faceți spre bi
nele și prosperitatea patriei, a na
țiunii noastre socialiste".

Tovarășul Ion Traian Ștefănescu a 
adresat, apoi, un cald salut delega
țiilor și invitaților, tuturor uteciști- 
lor și pionierilor, întregului tineret 
al patriei noastre socialiste, precum 
și delegațiilor de tineret de peste 
hotare.

Urmează clipe solemne. în timp ce 
se intonează înflăcăratul cîntec pa
triotic „Trei culori", grupuri repre- 
zentind toate categoriile de tineret 
din țara noastră aduc în sală steagu
rile Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și Organizației 
pionierilor. Ele sînt așezate lingă 
steagul partidului și drapelul patriei.

Exprimind dorința împărtășită de 
toți tinerii și pionierii din patria 
noastră, primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a rugat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să ia cuvîntul.

întimpinat cu îndelungi ovații și 
urale, ia cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție, cu larg interes, fiind 
subliniată, în repetate rînduri, cu vii 
aplauze.

Aprecierile, îndemnurile însufle
țitoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu găsesc — și de această 
dată — un profund ecou în conștiința 
și sufletul tinerilor patriei noastre, 
care, pe deplin conștienți de marile 
răspunderi sociale ce le revin, își 
manifestă hotărirea nestrămutată de 
a se căli în spirit comunist, revolu

ționar, de a milita cu fermitate pen
tru înfăptuirea programului partidu
lui de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și Înaintare a 
României spre comunism.

Făcîndu-se ecoul acestor gîndurl șl 
simțăminte, primul secretar a) C.C. 
al U.T.C., adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a spus :

„în numele participanților la 
forumul tineretului, în numele ti
nerei generații a patriei, vă ex
primăm, din toată inima, cele 
mai calde și sincere mulțumiri, 
profunda gratitudine pentru aprecie
rile privind munca și activitatea 
noastră, pentru indicațiile deosebit de 
prețioase pe care le-am primit astăzi 
și vă asigurăm că ele vor constitui 
pentru noi o călăuză de neclintit, un 
îndemn permanent pentru Uniunea 
Tineretului Comunist, Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România și Organizația pionierilor 
In educarea comunistă, revoluționară, 
pentru muncă și viață a tuturor ti
nerilor din patria noastră.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că lucră
rile noastre, întreaga activitate vii
toare se vor desfășura în spiritul 
orientărilor și indicațiilor cuprinse în 
cuvîntarea dumneavoastră. Deși 
dumneavoastră nu v-ați referit, cu 
acest prilej, la lipsuri și neajunsuri, 
ele există și sintem conștienți de ele. 
țn activitatea noastră viitoare, efor
turile noastre vor fi îndreptate In 
dezvăluirea cu curaj a lipsurilor. Sin
tem hotărîți să facem totul pentru 
înlăturarea neajunsurilor, să acțio
năm cu toată răspunderea și exi
gența comunistă pentru îmbunătăți
rea întregii activități politico-educa
tive, pentru promovarea consecventă 
a spiritului revoluționar și angajarea 
tot mai puternică a tinerei generații 
In realizarea cincinalului 1976—1980, 
în opera de înflorire multilaterală a 
patriei noastre socialiste.

Folosim acest prilej pentru a da 

glas, încă o dată, sentimentelor noas
tre de adincă dragoste și prețuire 
față de dumneavoastră, față de pa
trie, partid și popor și să vă asigu
răm că, avînd drept suprem exem
plu excepționala dumneavoastră per
sonalitate, Înaltul patriotism, spiritul 
revoluționar și activitatea neobosită 
care vă caracterizează, nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a trans
pune în viață indicațiile și sarcinile 
pe care ni le-ați dat, pentru a ne 
spori contribuția la înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Așa cum ați spus aici, ca ur
mași ai eroilor poporului nostru, vom 
face totul pentru a duce mal departe 
făclia revoluționară, cauza partidu
lui, pentru a înălța România, patria 
noastră scumpă, tot mai sus, pe trep
tele luminoase ale socialismului și 
comunismului.

Mulțumindu-vă din nou, din adîn- 
cul ființei noastre, Ingăduiți-ne să vă 
adresăm dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și apropiat 
prieten al tineretului, sincere urări 
de sănătate și putere de muncă pen
tru a conduce, tot mai departe, pe 
noi culmi, opera de făurire a socia
lismului și comunismului In Româ
nia, pentrji triumful idealurilor păcii 
și progresului In întreaga lume".

în sală răsună din nou aclamații 
entuziaste pentru partid și secretarul 
său general, pentru România socia
listă și minunatul nostru popor, pen
tru tineretul comunist al patriei. Se 
scandează cu înflăcărare „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

în încheierea ședinței festive, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și de stat se fotogra
fiază în mijlocul grupurilor de ti
neri uteciști și pionieri veniți din 
toate colțurile țării. Momente emo
ționante, care vor dăinui mereu la 
inima și amintirea participanților.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din paj. a II-a)și normelor eticii și echității socialiste adoptate de Congresul al XI-lea și care constituie parte integrantă a Programului Partidului Comunist Român, Este necesar să fie dezvoltat, în special în rîndu- rile tineretului, un puternic spirit combativ față de lipsuri și neajunsuri, față de atitudinile înapoiate și concepțiile retrograde, reziduuri ale vechii societăți, să fie cultivată o opinie de" masă împotriva nepăsării, a risipei, birocratismului și rutinei, a superficialității și lipsei de răspundere în muncă, în viața de fiecare zi. în societatea noastră trebuie să primească o ripostă hotărîtă nesinceritatea, ipocrizia, încercarea de sustragere de la îndatoririle sociale, tendința de căpătuială, egoismul, parazitismul. Omul nou al societății noastre socialiste, întreaga generație tînără trebuie să promoveze în toate împrejurările cinstea, sinceritatea și modestia, corectitudinea și răspunderea în muncă și viață. întreaga activitate politică, ideologică trebuie să educe tinerii pentru a fi devotați și cinstiți, cutezători, îndrăzneți, luptători fermi și consecvenți împotriva concepțiilor retrograde, a mentalităților străine socialismului, receptivi la tot ce este nou și înaintat, militanți activi pentru progres, patrioți și internaționaliști înflăcărați. (Aplauze puternice, prelungite).în activitatea de formare a omului nou, de dezvoltare a conștiinței socialiste a tinerilor trebuie larg folosite toate mijloacele de educare de care dispune societatea noastră. Un rol de cea mai mare importanță în educarea comunistă a tinerei generații revine școlii noastre de toate gradele. Prin legarea tot mai strînsă a învățămîn- tului cu producția și cercetarea, prin cultivarea interesului și pasiunii pentru învățătură și munca practică, școala trebuie să-i pregătească pe tineri ca adevărați revoluționari, capabili să aducă o contribuție cît mai eficientă, în toate domeniile de activitate, acolo unde sînt solicitați de societate, la înfăptuirea Programului partidului, de edificare a socialismului și comunismului în România,Un important factor politico-e- dueativ îl constituie presa și radio- televiziunea, chemate să promoveze cu energie concepția înaintată 

a partidului nostru, politica sa internă și externă, să contribuie la unirea și mobilizarea forțelor poporului, ale întregului tineret, la înfăptuirea Programului adoptat de Congresul al XI-lea. Mijloacele de informare în masă trebuie să combată cu fermitate tot ceea ce, reprezintă vechiul,'tot ceea ce «e opune mersului noștru înainte, ma- nifestîndu-se ca o tribună activă de afirmare a principiilor eticii și echității socialiste.în activitatea de formare a omului nou, a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, a tuturor tinerilor, o contribuție importantă sînt chemate să aducă arta și literatura. Operele de artă trebuie să dea expresie activității tumultuoase a poporului în toate domeniile vieții sociale, oglindind, în limbajul lor propriu, marile realizări, entuziasmul, optimismul și hotărîrea națiunii noastre de a merge neabătut înainte. Răspunzînd cît mai bine Idealurilor și setei de progres a oamenilor muncii, aceste opere trebuie să dezvolte gustul pentru frumos, pentru înaltele valori morale ale societății, să-i formeze pe oameni, implicit pe tineri, în spiritul luminoaselor principii ale u- manismului revoluționar. în spiritul străvechilor virtuți de dreptate și omenie ale poporului român, este necesar ca tinerii comuniști să devină adevărați comuniști de omenie, punînd toată viața și munca lor în slujba oamenilor, fericirii lor, în slujba egalității și dreptății 
sociale. (Aplauze puternice, prelun
gite).Doresc să subliniez, în acest context, că viața și preocupările tinerei generații, participarea sa la marea operă istorică pe care o înfăptuiește poporul nostru pot oferi creatorilor de artă — atît celor mai vîrstnici, cît și celor tineri — un nesecat izvor de inspirație. Este necesar ca în cît mai multe lucrări artistice de înaltă ținută tineretul patriei să se recunoască, să-și regăsească viața, idealurile și aspirațiile sale revoluționare.Tineretul României trebuie crescut în spiritul principiilor umanismului revoluționar, opus așa-zisu- lui umanism al vechii societăți, ba

zate pe inegalitate ți asuprire. Noul nostru umanism se întemeiază pe relații de colaborare și stimă reciprocă între toți membrii societății, pe interzicerea oricărei exploatări și asupriri, pe egalitate, pe libertatea omului de a acționa în mod conștient pentru făurirea propriului viitor, pe afirmarea multilaterală a personalității.Partidul nostru va acționa consecvent și în viitor pentru ca întreaga activitate politico-educativă să asigure educarea tuturor oamenilor muncii, a tuturor tinerilor, în spiritul nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului, in lumina concepției revoluționare despre lume și viață a proletariatului, va milita pentru aplicarea tot mai fermă în existența noastră socială, în relațiile dintre oameni a principiilor eticii și echității socialiste, ale umanismului nou, revoluționar. în felul acesta, poporul nostru, tînăra sa generație vor păși cu tot mai multă hotărîre, cu tot mai mult elan în opera grandioasă de edificare a celei mai drepte și mai umane orînduiri — orinduirea comunistă. (Aplauze 
puternice, prelungite).Dragi tovarăși și prieteni tineri,Evenimentele care au avut loc în ultima vreme pe plan mondial au confirmat și confirmă pe deplin realismul aprecierilor, concluziilor și orientărilor Congresului al XI-lea cu privire la evoluția vieții internaționale, evidențiază justețea politicii externe a partidului și statului nostru, a întregii activități internaționale pe care o desfășoară România.în această perioadă au continuat să aibă loc mari schimbări revoluționare, profunde mutații în lumea contemporană. Tot mai multe popoare au cucerit victorii mărețe în lupta lor pentru libertate și independență, și-au luat în propriile mîini bogățiile naționale, destinul, își făuresc în mod liber viitorul. S-au produs schimbări radicale în raportul de forțe mondial, în favoarea forțelor democrației și progresului. Ca urmare, se afirmă un curs nou în viața internațională, îndreptat spre destindere și colaborare — care, este adevărat, se află numai la început. încheierea cu succes a Conferinței general- europene a constituit un moment de importanță istorică în viața continentului nostru, creînd premisele instaurării unor relații noi în Europa, ale înfăptuirii unui climat de pace, colaborare și securitate.Viața arată însă că mai există forțe care pot pune în pericol pacea și securitatea în Europg și,.îp»... lume,, De aceea, trebuie unita, turile pentru a asigura continuarea noului curs, instaurarea politipjjiyj noi, triumful păcii și securității. în acest sens putem spune că semnarea documentelor de la Helsinki a marcat începerea unei etape noi, hotărîtoare, în lupta pentru transpunerea în viață a principiilor a- doptate la Conferința general-eu- ropeană. O cerință esențială pentru securitatea pe continentul nostru o constituie înfăptuirea de măsuri concrete pe calea dezangajării militare, a reducerii bugetelor pentru armată, a lichidării bazelor militare străine și retragerii tuturor trupelor în granițele naționale, a desființării blocurilor militare.Pentru realizarea acestor deziderate vitale, pentru promovarea unei politici și a unor relații cu adevărat noi între state, întemeiate pe egalitate și echitate, pe neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, pe nerecurgerea la forță și la amenințarea cu folosirea forței, sînt necesare eforturi susținute, unirea mai strînsă a tuturor popoarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni ; numai acționînd unite aceste forțe pot asigura pacea și colaborarea internațională. (Aplau
ze puternice).Activînd în spiritul acestor cerințe ale dezvoltării contemporane, România întreține relații de strînsă prietenie, alianță și colaborare cu toate țările socialiste, întărește raporturile .sale de solidaritate activă și cooperare cu țările în curs de dezvoltare, cu tinerele state independente care pășesc pe calea afirmării de sine stătătoare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul coexistenței pașnice. Așezăm ferm la baza tuturor relațiilor externe ale țării noastre principiile independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, respec

tării dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinul său, de a-și făuri soarta așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice, prelungite).Ne pronunțăm ferm pentru soluționarea pe cale pașnică, politică a tuturor conflictelor dintre state care mai persistă încă în lume. A- preciem că este necesar să se intensifice eforturile pentru crearea unei păci drepte și durabile în O- rientul Mijlociu, asigurîndu-se retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, precum și soluționarea problemei poporului pa- lestinean în conformitate cu aspirațiile sale legitime, inclusiv crearea unui stat palestinean independent, respectarea suveranității și independenței tuturor statelor din această zenă. De asemenea,■-trebuie să <se facă toțul pențru stingerea conflictului din Cipru, prin respectarea independenței și integrității acestui stat, prin crearea condițiilor de conviețuire pașnică a celor două comunități cipriote.Țara noastră consideră că o problemă crucială a lumii contemporane o reprezintă înfăptuirea dezarmării și, în primul rind, a dezarmării nucleare. Se impun măsuri hotărîte, acțiuni unite ale tuturor popoarelor, ale opiniei publice înaintate de pretutindeni pentru oprirea cursei înarmărilor și, în primul rînd, a înarmărilor nucleare, care au absorbit în acest an circa 300 miliarde de dolari, apăsînd greu pe umerii tuturor popoarelor, creînd primejdii mari pentru viața și securitatea fiecărei națiuni.România militează în mod ferm pentru înlăturarea stării de subdezvoltare în care se mai află o mare parte a popoarelor, pentru lichidarea împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace, a marilor decalaje dintre nivelurile de dezvoltare ale statelor — rezultate ale vechii politici imperialiste și colonialiste.Acționăm neabătut pentru înfăptuirea unei noi ordini economice și politice mondiale, care să dea posibilitatea fiecărui popor să se dezvolte liber și neîngrădit, potrivit voinței și aspirațiilor proprii, să-și dezvolte rapid forțele de producție și să-și valorifice în interesul său bogățiile naționale, beneficiind larg. în condiții de deplină egalitate, de cuceririle tehnicii și științei contemporane.Apreciem că trebuie întărit continuu rolul Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale. Organizația Națiunilor Unite trebuie să asigure participarea cu drepturi egale a tuturor statelor la soluționarea problemelor 

care confruntă omenirea contemporană și de care depinde instaurarea unei păci trainice pe planeta noastră. Mai mult ca oricînd se impune ca toate statele, și îndeosebi țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare și nealiniate, să aibă un cuvînt greu de spus în soluționarea problemelor vieții contemporane. Organizația Națiunilor Unite trebuie să aducă o contribuție mai activă la generalizarea noilor relații, cu adevărat democratice, între toate țările. Este necesar, de asemenea, ca în modul de organizare a O.N.U., în întreaga sa activitate să se reflecte u- riașele schimbări care au avut loc in dezvoltarea lumii în perioada postbelică, eliminîndu-se elementele anacronice, care nu mai corespund situației actuale, noilor realități internaționale, asigurîndu-se democratizarea acestei organizații, a întregii vineți internaționale.Trebuie să fie clar că o adevărată politică de pace, de colaborare internațională nu este posibil de realizat pînă nu se va pune capăt subdezvoltării, pînă nu se vor asigura ridicarea nivelului de trai al tuturor națiunilor, deplina egalitate între state. Este adevărat, popoarele care au suferit timp de se- col% dominația sînt grăbite să lichideze starea de înapoiere ; ele nu pot aștepta la infinit, trăind în mizerie. De aceea, România se află ferm de partea forțelor democratice, progresiste, a națiunilor care vor să trăiască libere, să lichideze subdezvoltarea, care vor să instaureze noua ordine economică și politică internațională, egalitatea și dreptatea. (Aplauze puternice, pre
lungite ; ural<Ș).Tocmai datorită justeței politicii externe a partidului și țării noastre, faptului că principiile pe care le promovăm în viața internațională corespund pe deplin intereselor tuturor națiunilor, politica partidului și statului nostru se bucură de o meritată apreciere pe plan internațional ; România are astăzi prieteni pe toate meridianele lumii, fiind considerată un factor activ în lupta împotriva imperialismului, colonialismului, pentru o lume mai dreaptă și mai bună. (Aplauze puternice, prelun
gite).întregul nostru popor, tînăra generație a patriei sprijină și înfăptuiesc neabătut atît politica internă, cît și politica externă a țării noastre, deoarece aceasta corespunde pe deplin năzuințelor lor vitale, asigură mersul ferm înainte al României spre socialism și comunism. (Aplauze puternice).Prin relațiile internaționale pe care le dezvoltă, organizațiile revo

luționare de tineret din România aduc o contribuție prețioasă la înfăptuirea politicii internaționale a țării.în rîndul uriașelor forțe sociale ale progresului contemporan, un rol de cea mai mare importanță joacă tînăra generație de pretutindeni. Tineretul este vital interesat în realizarea unor transformări înnoitoare ale societății umane, în așezarea pe baze mai echitabile a organizării vieții sociale. El aspiră să-și asigure condiții noi de pregătire, accesul neîngrădit în școlile de toate gradele, posibilități de manifestare, fără discriminări, în cîmpul vieții economico-sociale, de participare la conducerea societății, Ia făurirea propriului destin. De aceea, prin elanul și combați vi ța- tea- sa, prin idealurile sale generoase. tineretul reprezintă ‘un imens potențial în transformarea progresistă, revoluționară a lumii. Totodată, tînăra generație aspiră din toate puterile la eliminarea pericolelor care pot duce la izbucnirea unui nou război mondial nimicitor — în care ea este chemată să dea cel mai greu tribut de sînge — dorește cu ardoare să-și spună cu- vîntul asupra problemelor grave ce confruntă astăzi omenirea, frămîn- tă viața internațională și, mai ales, să ia parte activă, nemijlocită, la făurirea propriului viitor de pace și prosperitate, a zilei de mîine în care dorește să trăiască și să mun
cească ! (Aplauze puternice).Iată de ce tineretul nu poate fi decît alături de forțele revoluționare, progresiste, antiimperialiste, în lupta împotriva politicii de dominație imperialistă și colonialistă, pentru lichidarea oricăror inegalități, pentru o lume în care fiecare națiune să fie pe deplin liberă, pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).Dorim ca Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Organizația de pionieri să desfășoare o largă activitate internațională peqfru realizarea acestor aspirații ale tineretului de pretutindeni, să-și intensifice colaborarea cu organizațiile similare din țările socialiste, cu organizațiile progresiste, democratice, revoluționare din toate statele lumii. Trebuie să fie extinse continuu contactele, raporturile de cunoaștere reciprocă cu tineretul de pe toate meridianele globului, în scopul realizării unității și solidarității internaționale a tinerei generații în lupta pentru cauza păcii și progresului. Acționînd astfel, organizațiile revoluționare de tineret din patria noastră își vor îndeplini misiunea 

internaționalistă încredințată de partidul comunist, vor fi un factor activ în lupta mondială pentru instaurarea unei lumi mai bune, în care tînăra generație să se poată dezvolta corespunzător năzuințelor sale. (Aplauze puternice, îndelun
gate).Dragi tovarăși și prieteni,Congresul și conferințele voastre sînt chemate să dezbată, într-un înalt spirit de răspundere, sarcinile ce revin tineretului, pionierilor, în munca și lupta pentru realizarea Programului partidului nostru, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, a României socialiste. Nu doresc să mă refer acum la. p serie de lipsuri și neajunsuri, care — după cum știți — s-au-manifestat în această perioadă. în activitatea organizațiilor de tineret și pionieri. Nu fac aceasta, abătîndu-mă de la regulă, de la principiul meu de a atrage atenția și asupra a ceea ce este rău. Fac această excepție la reuniunea de deschidere festivă a lucrărilor congresului și conferințelor voastre, avînd convingerea că în desfășurarea lucrărilor congresului și conferințelor se va a- naliza activitatea într-un spirit e- xigent, critic și autocritic, se va evidenția și ceea ce a fost bun, dar și ceea ce a fost rău, lipsurile, pentru a se trage concluzii corespunzătoare și stabili măsurile ce se impun în vederea îmbunătățirii muncii, creșterii rolului organizațiilor voastre în întreaga viață e- conomico-socială din România. (A- 
plauze puternice).Ținînd seama de amplul program ce trebuie înfăptuit în viitor, se impune ca organizațiile de tineret să desfășoare o activitate mai susținută, mai combativă, cu un mai pronunțat caracter revoluționar, pentru a putea fi la înălțimea sarcinilor încredințate de partid, a misiunii lor de unire a forțelor întregului tineret. Uniunea Tineretului Comunist, Comitetul său Central trebuie să se ocupe mai activ și mai responsabil de problemele muncii și educației tineretului muncitoresc, țărănesc, ale elevilor, studenților, ale tuturor categoriilor de tineri, de participarea lor tot mai eficientă și entuziastă la eforturile întregului popor pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Totodată, se impune ca Uniunea Tineretului Comunist să aibă o poziție mai combativă față de diferite lipsuri, față de nesoluționarea corespunzătoare, de către unele ministere și instituții, a problemelor de muncă și viață ale tineretului. Nu trebuie uitat nici un moment că o orga

nizație revoluționară trebuie să sa ocupe permanent de toate problemele tineretului. Iar problemele de muncă, de viață, de învățătură sint probleme vitale, față de care U- niunea Tineretului Comunist trebuie să aibă o atitudine mai intransigentă, mai combativă decît pînă acum ! (Aplauze puternice, 
prelungite). Asociațiile studenților comuniști trebuie, de asemenea, să adopte o atitudine mai critică față de activitatea lor înseși, față de neajunsurile care se mai manifestă în învățămîntul nostru superior în ce privește legarea strînsă a acestuia cu producția și cercetarea, față de problemele care privesc condițiile de învățămînt și de Viață ale studenților. Trebuie înțeles că asociațiile studențești, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști nu sînt în nici un fel subordonate vreunui minister, și cu atît mai puțin Ministerului Educației și învățămîntului. Ele sînt organizații revoluționare care își desfășoară activitatea sub conducerea nemijlocită a partidului și trebuie să aibă o activitate și o poziție corespunzătoare ! Faptul că reprezentanții asociațiilor participă în organele de conducere ale Ministerului Educației și învățămîn- tului și instituțiilor de învățămînt superior nu trebuie să ducă la transformarea organizațiilor revoluționare ale studenților într-o anexă a ministerelor și instituțiilor de învățămînt. Asociațiile trebuie să manifeste o poziție fermă, combativă față de orice fel de neajunsuri și mentalități anacronice, con- tinuînd astfel bogatele tradiții revoluționare ale studențimii înaintate din România. Nu este problemă în vreun institut de învățămînt care să nu preocupe asociațiile studențești, față de care acestea să nu ia poziție, inclusiv problemele învățămîntului. De altfel, a constituit o greșeală faptul că, un timp, am acceptat ca organizațiile de partid să fie împărțite pe vîrste, între profesori și studențl, pornind de la unele teze greșite, dăunătoare, potrivit cărora ar scădea autoritatea profesorului dacă face parte din a- ceeași organizație cu studenții sau muncitorii din laboratoare. Autoritatea profesorului nu se creează izolîndu-1 în „turnul de fildeș1*,  ci servind politica partidului, luptînd pentru realizarea ei, pentru un învățămînt revoluționar, nou! (A- 
plauze puternice). Sînt convins că participarea studenților la întreaga activitate din învățămînt, poziția lor fermă, discutarea împreună cu profesorii a problemelor învățămîntului nu numai că nu vor dăuna, nu vor diminua nivelul învățămîntului, ci, dimpotrivă, vor contribui la creșterea nivelului învățămîntului, la realizarea unui învățămînt tot mai bun. Am deplina încredere că tineretul patriei noastre este animat de dorința de a-șl însuși într-un mod cît mai complet cele mai noi și înalte cunoștințe, că este exigent față de el însuși. Numai așa vom putea garanta un învățămînt care să corespundă cerințelor partidului, cerințelor revoluției tehnico-științifice contemporane. (Aplauze puternice).în ce privește organizațiile de pionieri — și acestea au un rol tot mai important in educarea copiilor în spiritul creației, al muncii creatoare, al respectului istoriei poporului român, al operei sale mărețe de transformare revoluționară a societății, în spiritul dorinței și hotărîrii copiilor, a tinerilor de mîine de a-și a- duce contribuția la munca părinților lor, la înflorirea patriei noastre. Organizațiile de pionieri trebuie să aibă o activitate mai combativă și, într-o anumită măsură, mai multă independență. Trebuie să se asigure o tot mai mare participare a copiilor la conducerea activității organizațiilor, la elaborarea programelor de activitate, în strînsă legătură cu organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, sub conducerea organizațiilor de partid. Trebuie să ținem permanent seama că organizațiile de pionieri sînt organizații revoluționare și întreaga lor activitate trebuie să se caracterizeze prin acest spirit. Ele constituie o școală minunată de formare a copiilor, a tinerilor de mîine, nu numai pentru învățămînt și muncă, dar și pentru conducere, dezvoltîn- du-le în acest scop personalitatea. Iată de ce trebuie să imprimăm un caracter mai combativ, mai revoluționar în conducerea organizațiilor de pionieri. (Aplauze pu
ternice).

Am convingerea că lucrările Congresului Uniunii Tineretului Comunist, ale Conferinței naționale a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști și ale Conferinței naționale a Organizației de pionieri vor marca un moment important în lichidarea lipsurilor și neajunsurilor din activitatea acestor organizații, în îmbunătățirea activității lor, în educarea comunistă a generației tinere din patria noastră, că vor determina un nou avînt în activitatea revoluționară a tineretului, ducînd la creșterea rolului său în munca și lupta întregului popor pentru înfăptuirea cu succes a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, în sporirea contribuției tineretului la edificarea victorioasă a socialismului și înaintarea spre comunism a României. 
(Aplauze puternice, prelungite).Cu această convingere doresc în încheiere să vă urez vouă, dragi tovarăși și prieteni, tuturor tinerilor din România succese tot mai mari în muncă, în învățătură, în cercetare, în viață. Vă urez un viitor fericit în România socialistă și comunistă, multă sănătate, multă fericire ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale îndelung repetate. 
Se scandează „Ceaușescu-P.C.R.!**.  

tn picioare, toți cei prezențl In 
sală ovaționează Îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu),
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Un fiu devotat al poporului, 
al partidului

75 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU
Se împlinesc astăzi 75 de ani de 

Ia nașterea lui Lucretiu Pătrășcanu, 
unul din activiștii și conducătorii de 
seamă ai partidului nostru, ai po
porului român, intelectual de mare 
erudiție și cultură marxistă, luptător 
devotat pentru cauza socialismului.

Fiu al scriitorului D. D. Pătrăș
canu, Lucretiu Pătrășcanu a făcut 
strălucite studii universitare la 
București, unde și-a luat licența 
In drept „cu elogiile comisiei", 
apoi la Leipzig, unde a obținut 
titlul de doctor în economie. Cres
cut într-o familie cu vederi demo
cratice, s-a angajat, încă de la 
vlrsta de 19 ani, în lupta pen
tru emanciparea socială a poporului 
său, pentru transformarea revo
luționară a societății și făurirea 
orînduirii noi, socialiste, în România. 
Ucenicia de militant revoluționar 
și-a făcut-o activînd în rîndurile ti
neretului socialist și în redacțiile 
ziarelor „Socialismul" și „Tineretul 
socialist".

Devenind membru al Partidului 
Comunist Român încă de la înteme
ierea acestuia, In 1921, a îndeplinit 
numeroase însărcinări de răspunde
re : a făcut parte din conducerea or
ganizației tineretului socialist, a 
Blocului Muncitoresc-Tărănesc și a 
altor organizații democratice legale 
de masă care au activat sub condu
cerea partidului comunist. în 1931 
s-a aflat printre cei 5 deputați ai 
Blocului Muncitoresc-Țărănesc aleși 
in parlamentul țării. Ales de mai 
multe ori membru al C.C. al P.C.R., 
a desfășurat, în perioada în care pe
ricolul fascizării țării devenea tot 
mai acut, o amplă activitate pentru 
înfăptuirea liniei partidului de ra
liere a tuturor forțelor democratice, 
patriotice într-un front comun de 
luptă împotriva fascismului. Ca ju
rist, a pledat cu competență și 
curaj cauza comuniștilor și antifas
ciștilor in procese ca cel de la Cluj 
(1928), de la Timișoara și Chișinău 
(1929). de la Arad (1930).

Activitatea sa revoluționară i-a 
atras persecuțiile organelor represi
ve ale regimului burghezo-moșieresc, 
numeroase arestări și condamnări. A 
fost deținut un timp în închisorile 
de la Văcărești, Jilava și Brașov, în 
lagărele de la Miercurea Ciuc și Tg. 
Jiu, iar in timpul războiului antiso- 
vietic 1 s-a fixat domiciliu forțat. 
Nici un fel de represiuni n-au izbu
tit însă să-l îndepărteze de lupta re
voluționară. de viața partidului. A 
participat activ la pregătirea insu
recției naționale armate dih august 
1944, aflîndu-se printre cei care, din 
împuternicirea P.C.R.. au purtat tra
tative cu palatul și cu fruntași ai 
diferitelor partide și grupări politi
ce, aducîndu-și contribuția la făuri
rea coaliției tuturor forțelor intere
sate în doborîrea dictaturii fasciste.

Lucrețiu Pătrășcanu a reprezentat 
Partidul Comunist Român in guver

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEA AL U. T. C.
în Sala Palatului Republicii So

cialiste România au început, luni 
dimineața, lucrările celui de-al 
X-lea Congres ai Uniunii Tineretu
lui Comunist.

în spiritul generoaselor îndemnuri 
și recomandări ale secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cuprinse în cuvîntarea 
rostită Ia ședința festivă de deschi
dere, congresul dezbate pe larg 
problemele fundamentale ale orga
nizației revoluționare a tineretului 
comunist din țara noastră.

La lucrările congresului participă 
tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Pană, 
Iosif Banc. Iau parte, de asemenea, 
ca invitați, miniștri, conducători de 
instituții centrale, activiști de partid 
și tineri din activul U.T.C. și al aso
ciațiilor studenților comuniști.

După ce au ales organele de lucru 
șle congresului, delegații adoptă, in 
unanimitate, ordinea de zi, care cu
prinde :

1. Raportul Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist pri
vind activitatea desfășurată în pe
rioada dintre congresele al IX-lea și 
al X-lea și sarcinile ce revin Uniunii 
Tineretului Comunist in vederea 
participării active a tinerei generații 
Ia Înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al XI-lea al P.C.R. ;

2. Raportul Comisiei centrale de 
eenzori ;

3. Adoptarea unor modificări la 
Statutul U.T.C. ;

4. Alegerea Comitetului Central al 
U.T.C. și a Comisiei centrale de cen
zori.

Se aprobă apoi constituirea ce
lor 8 secțiuni de lucru și Regula
mentul de desfășurare a lucrărilor 
congresului.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., pre
zintă Raportul Comitetului Central 
al U.T.C. privind activitatea desfă
șurată in perioada dintre congresele 
al IX-lea și al X-lea și sarcinile ce 
revin Uniunii Tineretului Comunist 
in vederea participării active a ti
nerei generații la Înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

In continuare, tovarășul Nicolao 
Ungureanu prezintă raportul Comi
siei centrale de cenzori.

în cursul după-amiezii a început 
dezbaterea problemelor Înscrise pe 
ordinea de zi. Au luat cuvîntul, dele
gați și invitați, tovarășii : Mihai 
Hirjău, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al U.T.C., Ma
ria Mihaiache, secretar ai Comitetu
lui U.T.C. de la Combinatul de fibre 
și fire sintetice Săvinești, Iulian 
Lungii, secretar al Comitetului 
U.T.C. de la Combinatul siderurgic 
Galați, Hie Vlad, secretar al Comite
tului U.T.C. de la C.A.P. Purani, ju
dețul Teleorman, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Petru Berce, președinte al 
Consiliului U.A.S.C. din Centrul li
ni versitar Cluj-Napoca, Ladislau Be- 
nedek, prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al U.T.C., Marin 
Dragnea, președintele Consiliului 
National pentru Educație Fizică șl 
Sport, Mihai Stoica, adjunct al șefu
lui secției internaționale a C.C. al 
U.T.C., Tamara Dobrin, membră a 
biroului Consiliului Național al Fe
meilor, Dumitru Băsceanu, instructor 
U.T.C. la Consiliul Politic Superior 
al Armatei, Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii șl industriei alimen
tare.

Partlcipanții la dezbateri din rin
gul delegaților și-au exprimat bucu

nul de coaliție format la 23 august 
1944, fiind primul ministru membru 
al partidului comunist din istoria 
României. în guvernele următoare a 
îndeplinit funcția de ministru al 
justiției, pînă la începutul anului 
1948. La Conferința Națională a 
P.C.R. din octombrie 1945 a fost 
ales membru al C.C. al P.C.R.. iar în 
1946 a devenit membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.R. A condus 
delegația română care a semnat la 
Moscova Convenția de armistițiu In 
septembrie 1944 și, ulterior, a făcut 
parte din delegația română care a 
purtat în 1946—1947, la Paris, trata
tive in vederea încheierii Tratatului 
de pace.

Personalitatea lui L. Pătrășcanu 
s-a afirmat puternic și prin scrierile 
sale. în lucrări ca „Un veac de fră- 
mîntări sociale 1821—1907“, „Sub trei 
dictaturi", „Problemele de bază ale 
României", „Curente și tendințe In 
filozofia românească", care au văzut 
lumina tiparului în anii de după eli
berare. el a supus unei aprofundate 
analize, în lumina concepției științi
fice a materialismului dialectic și is
toric, evoluția istorică a societății 
românești in epoca modernă, dezvă
luind rădăcinile unor procese și fe
nomene ale vieții economice, politi
ce. sociale, culturale, anumite trăsă
turi și particularități esențiale ale 
acestora. Deși lucrările sale prezin
tă unele minusuri interpretative sau 
aprecieri ce n-au fost validate de is
torie. reflectînd într-o măsură nive
lul de cunoaștere al epocii, influen
te ale unor teze greșite, preluate din 
afară și care aveau pe atunci circu
lație și in partidul’ nostru — 
prin gîndirea novatoare, în 
marxismului revoluționar, care le do
mină, ele au constituit repere în 
orientarea marxistă a științei istorice 
și sociologiei din țara noastră, s-au 
înscris ca valoroase contribuții la 
afirmarea ideologiei marxiste In 
România.

Așa cum se știe, ca urmare a unor 
învinuiri false, Lucrețiu Pătrășcanu 
a fost arestat în mod abuziv in apri
lie 1948 și, după prelungite anche
tări, în cadrul cărora constrîngerile 
fizice s-au îmbinat cu presiunile 
morale, a fost condamnat la moar
te și executat în aprilie 1954.

Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 
1968, constatînd, pe baza materiale
lor prezentate de comisia special 
constituită la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lipsa de temei 
a acuzațiilor aduse lui Lucretiu 
Pătrășcanu, precum și gravele ilega
lități săvîrșite în cursul anchetării 
și judecării, a hotărît reabilitarea sa 
post-mortem. Rămășițele sale pă- 
mîntești au fost strămutate Ia Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La a 75-a aniversare a nașterii 
sale, personalitatea lui Lucrețiu Pă- 

totușl, 
spiritul

ria șl satisfacția pentru cinstea pe 
care le-a făcut-o secretarul general 
al partidului și președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin prezența sa la ședința festivă 
de deschidere, prin aprecierile pri
vind activitatea organizației tinere
tului comunist, dind glas hotăririi 
nestrămutate a întregii lor generații 
de a înfăptui neabătut indicațiile 
sale, de a-și spori contribuția Ia în
făptuirea mărețelor obiective înscri
se în Programul partidului de con
struire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Dezbătînd, in spirit critic șl auto
critic, de înaltă responsabilitate, mo
dul în care au fost înfăptuite sarci
nile puse de partid în fața organi
zațiilor de tineret, vorbitorii au fă
cut numeroase propuneri privind 
stabilirea căilor și mijloacelor adec
vate pentru îndeplinirea rolului de 
mare însemnătate ce revine tinere
tului în opera de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate. 
Dezbaterile au relevat, totodată, im
perativul îmbunătățirii stilului de 
muncă al organelor și organizațiilor 
U.T.C., al folosirii adecvate a tutu
ror mijloacelor educative în procesul 
de formare a tineretului pentru 
muncă și viață, al stimulării spiri
tului creator și de inițiativă al ti
nerilor.

în raportul Comisiei de validare 
prezentat de tovarășul Vasile Suciu 
s-a relevat că delegații aleși pentru 
congres reprezintă organizațiile 
U.T.C. din toate sectoarele de acti
vitate, uteciști cu o bună pregătire 
politică și profesională, fruntași în 
muncă, la învățătură și in activitatea 
obștească.

Delegații au ales, de asemenea, în 
cursul după-amiezii o comisie de 
pregătire a propunerilor de candidați 
pentru organele de conducere ale 
Uniunii Tineretului Comunist. în 
scopul asigurării unei cit mai bune 
reprezentări a tuturor categoriilor de 
tineri, congresul a stabilit ca în Co
mitetul Central al U.T.C. să fie aleși 
215 membri și 90 membri supleanti, 
iar în Comisia centrală de cenzori 
— 35 membri.

în cadrul unei ședințe festive, con
ducătorii delegațiilor de peste hotare 
au înmînat mesajele de salut adre
sate congresului de organizațiile de 
tineret pe care le reprezintă : Fede
rația Mondială a Tineretului Demo
crat ; Uniunea Tineretului Comunist 
Leninist din U.R.S.S. ; Mișcarea Pan- 
afticană a Tineretului ; Federația 
Tineretului Comunist Italian; Uniunea 
Tineretului Comunist Dimitrovist din 
R. P. Bulgaria ; Tineretul Comunist 
din Spania ; Federația Tineretului 
Arab ; Uniunea Socialistă a Tinere
tului din R. S. Cehoslovacă ; Mișca
rea Tineretului Comunist din Fran
ța ; Uniunea Tineretului Muncitor 
Socialist din R.P.D. Coreeană ; Liga 
Tineretului Democrat din Japonia ; 
Tineretul Liber German ; Tineretul 
FRELIMO din Mozambic ; Uniunea 
Tineretului Socialist din R.S.F. Iu
goslavia ; Uniunea Tineretului Revo
luționar din R. P. Mongolă ; Uniunea 
Tineretului Comunist din Portugalia ; 
Federația Uniunilor Socialiste ale 
Tineretului Polonez ; Tineretul Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei : 
Uniunea Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară ; Liga Tineretului De
mocrat din Finlanda ; Tineretul Co
munist din Mexic ; Uniunea Tinere
tului Muncitor „Ho Și Min" din 
R. D. Vietnam ; Uniunea Tineretului 
Popular Revoluționar „Ho Și Mfn“ 
din Vietnamul de sud ; Tineretul 
Popular Revoluționar din Laos ; 
Uniunea Tinerilor Comuniști din 

trășcanu se bucură de tnalta cinsti
re și prețuire acordate de partid, de 
Întregul nostru popor militanților 
revoluționari care, prin activitatea 
lor plină de abnegație consacrată e- 
liberării sociale și naționale a po
porului român, cauzei socialismului, 
și-au ciștigat mari merite față de 
partid, față de patrie. în anii din 
urmă au fost reeditate principalele 
lucrări ale lui Lucrețiu Pătrășcanu ; 
chiar în aceste zile a apărut un nou 
volum (al 4-lea), consacrat activită
ții sale publicistice : „Texte social- 
politice" 1921—1938.

Idealurile partidului, pentru care 
a luptat Lucrețiu Pătrășcanu — ale 
făuririi în România a celei mai îna
intate și mai drepte societăți — sint 
transpuse cu consecvență în viată 
prin lupta plină de abnegație a po
porului. Programul Partidului Comu
nist Român, adoptat de Congresul al 
XI-lea, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
a deschis în fața poporului nostru 
grandioase perspective de progres 
material și spiritual. înfăptuind o- 
biectivele stabilite de Program, oa
menii muncii își concentrează ener
giile spre înfăptuirea sarcinilor dez
voltării patriei, înfloririi economice 
a României pe baza celor mai îna
intate cuceriri ale științei și tehni
cii, făuririi unei civilizații superioa
re, în interesul ridicării continue a 
nivelului de trai al întregului popor, 
în același timp, are loc un proces 
de neîncetată perfecționare a orga
nizării sociale, de adîncire a demo
crației, se desfășoară o vastă acti
vitate ideologico-educativă pentru 
formarea omului nou. pentru înră
dăcinarea în viața întregii noastre 
societăți a eticii și echității socialis
te, a principiilor umanismului socia
list. Știinta. cultura cunosc o puter
nică înflorire. Ca parte integrantă a 
activității ideologice, se dezvoltă și 
cercetarea filozofică originală, la 
progresul căreia Lucrețiu Pătrășcanu 
a adus, la timpul său, o valoroasă 
contribuție. Stimulate de spiritul 
creator promovat de partid, științe
le sociale, activitatea de cercetare își 
concentrează atenția, cu rezultate 
rodnice, spre investigarea realităților 
societății noastre, ale dezvoltării so
cialiste a României.

Bogata activitate constructivă In 
toate sferele vieții sociale, pentru 
progresul multilateral — economic, 
politic, cultural, științific — al pa
triei constituie cea mai Înaltă cinsti
re adusă de generațiile de astăzi 
memoriei militanților revoluționari 
care, asemenea lui Lucrețiu Pătrăș
canu, și-au consacrat întreaga viață 
luptei pentru victoria cauzei socia
lismului in România.

Ada GREGORIAN

Cuba ; Consiliul European al Comi
tetelor Naționale de Tineret ; Uniu
nea Tineretului Socialist Arab din 
R. A. Egipt ; Tineretul Comunist din 
Ecuador ; Uniunea Tineretului Revo
luției din Siria ; Federația de Tine
ret a Partidului Muncii din Olanda ; 
Mișcarea Tineretului Socialist din 
Franța ; Federația de Tineret pe în
treaga Indie ; Forța de Tineret pen
tru Socialism din Republica Domini
cană ; Liga Tineretului Comunist din 
Suedia ; Uniunea Națională a Tine
retului din Algeria ; Tineretul Co
munist din Peru ; Federația Tinere
tului Socialist Italian : Tineretul So
cialist din Portugalia ; Tineretul 
Comunist din Marea Britanle ; Tine
retul Comunist din Belgia ; Tineretul 
Comunist din Columbia ; Tineretul 
Socialist din Chile ; Tineretul Parti
dului Poporului din Mauritania ; 
Uniunea Tunisiană a Organizațiilor 
de Tineret : Tineretul Socialist (va
lon) din Belgia ; Tineretul Social- 
Creștin (valon) din Belgia ; Tineretul 
Comunist din Elveția ; Federația Ti
neretului Democrat din Irak ; Tine
retul Uniunii Progresiste Senegaleze; 
Tineretul Partidului Unit al Inde
pendenței din Zambia ; Liga Na
țională de Tineret a Congresului 
întregului Popor din Sierra-Leone ; 
Tineretul Socialist din Spania ; Orga
nizația Panelenă de Tinețet „Rigas 
Ferreos" din Grecia ; Tinwetul Co
munist din Grecia ; Federația Tinere
tului Comunist și Progresist din Sri 
Lanka ; Liga Tineretului Comunist 
din Israel ; Federația Tineretului Co
munist din Argentina ; Organizația 
Tineretului Democrat Unit din Ci
pru ; Tinerii Radicali de Stingă din 
Franța ; Federația Tineretului Comu
nist din San Marino ; Tineretul Co
munist din Venezuela : Tineretul 
Mișcării spre Socialism din Vene
zuela ; Mișcarea Tineretului Comu
nist din Australia ; Tineretul Comu
nist din Austria ; Tineretul Liber 
German din Berlinul occidental ; Ti
neretul Partidului Progresului și So
cialismului din Maroc ; Tineretul 
Uniunii Naționale pentru Indepen
dența Totală a Angolei ; Tineretul 
Muncitor din Maroc ; Tineretul Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest — S.W.A.P.O. — Namibia ; Tine
retul Muncitor Socialist German din 
R.F.G. ; Tineretul Comunist din Da
nemarca ; Organizația Națională a 
Tineretului din Turcia ; Tineretul 
Mișcării de Acțiune Populară Uni
tară din Chile ; Liga de Tineret a 
Uniunii Naționale Africane din Tan
zania ; Tineretul Partidului Poporu
lui din Panama ; Tinerii Socialiști 
din R.F.G. ; Organizația Tineretului 
Progresist din Guyana ; Liga de Ti
neret a Partidului Libertății din Sri 
Lanka ; Uniunea Tineretului Demo
crat din Liban ; Tineretul Consiliu
lui Național African — Zimbabwe ; 
Mișcarea de Tineret din Republica 
Africa Centrală ; Liga Tineretului 
Comunist din Canada ; Tineretul So
cialist din Austria ; Consiliul Tineri
lor Lideri Politici din S.U.A. ; Liga 
Tineretului Social-Democrat din Fin
landa ; Tineretul Comunist din Uru
guay ; Tineretul Socialist din Elveția; 
Uniunea de Tineret a Partidului de 
Centru din Finlanda.

S-a anunțat, totodată, că pe adresa 
congresului au sosit mesaje din 
partea Comitetului Politic al Tinere
tului din Olanda, Consiliului Națio
nal al Tineretului din Suedia. Uniu
nii Tineretului Social-Democrat din 
Suedia, Consiliului Național al Tine
retului din Ghana, Frontului Tinere
tului Autonomist din Răunion, Tine
retului Partidului Congresului din 
India, Mișcării Tineretului Democrat- 
Creștin din Italia, Tineretului Socia

ARĂTURILE DE TOAMNĂ
în ritm mai susținut
Practic, lnsămințările de toamnă au fost efectuate pe toate supra

fețele prevăzute. în momentul de față, majoritatea tractoarelor din 
stațiunile de mecanizare a agriculturii și întreprinderile agricole de 
stat trebuie concentrate la executarea arăturilor de toamnă destinate 
însămînțărilor de primăvară. Ținindu-se seama de importanța deose
bită a acestei lucrări agrotehnice pentru sporirea recoltelor medii la 
hectar, precum și de faptul că terenul se lucrează acum foarte ușor, 
se cere ca In fiecare unitate agricolă, în fiecare județ, printr-o te
meinică organizare a muncii, să se intensifice ritmul arăturilor. La 
ultima ședință, comandamentul central a stabilit ca viteza zilnică la 
arat să fie de 150 000 hectare, din care 113 000 hectare în cooperati
vele agricole și 37 000 hectare In întreprinderile agricole de stat. De 
asemenea, au fost precizate ritmurile medii zilnice care trebuie atinse 
in fiecare județ 'a arat, precum și datele la care trebuie să se ter
mine lucrările.

Din datele centralizate ieri la Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare rezultă că au fost executate arături de toamnă pe 1 265 550 
ha în cooperativele agricole — 39 la sută din plan — și pe 203 000 ha 
în Întreprinderile agricole de stat — 21 la sută din prevederi. Rezultă 
că în săptămina care a trecut nu s-a realizat viteza Zilnică planifi
cată la arat. De ce nu se lucrează în ritm susținut și, mai ales, ce măsuri 
trebuie luate în vederea intensificării arăturilor de toamnă ? Iată ce 
relatează corespondenții noștri :

Întîrzierea eliberării terenului de 
coceni este una din cauzele care îm
piedică realizarea ritmului zilnic pre
văzut la arat. în cooperativele agri
cole din județul Teleorman au fost 
făcute arături pe 78 150 ha. din cele 
213 000 ha prevăzute în plan. în săp- 
tămîna 27 octombrie—3 noiembrie au 
fost arate doar II 000 ha, ceea ce este 
foarte puțin dacă avem în vedere că 
ritmul zilnic planificat este de 7 560 
ha. Dacă seva lucra în continuare cu 
o viteză scăzută, nu se vor putea în
cheia arăturile la 18 noiembrie, așa 
cum s-a prevăzut. La direcția agri
colă aflăm că în județ mai sînt circa 
50 000 ha de pe care nu au fost strînși 
cocenii de porumb, ceea ce, evident, 
constituie un obstacol în fața trac
toarelor. Pentru a scăpa de coceni, la 
cooperativa agricolă „Dunărea" din 
Zimnicea, din dispoziția inginerului 
șef Alexandru Grosu, tractoarele au 
intrat să afe pe o tarla de 100 ha, 
unde cocenii nu fuseseră tăiați. Nu 
numai că se executa o arătură care 
contravenea oricărei reguli agro
tehnice. dar se ingropau sub brazdă 
furaje care, prin preparare corespun
zătoare. puteau fi folosite cu rezulta
te foarte bune în hrana animalelor. 
Este adevărat, direcția agricolă a sta
bilit grafice de eliberare a terenului 
de coceni, luind în calcul numărul de 
atelaje, tirișurile și o parte din re
morci, pentru a se crea astfel front 
de lucru tractoarelor. Nu este însă 
suficient să se pună niște cifre pe 
hîrtie. Este necesar ca organizațiile 
de partid să mobilizeze la tăiatul co
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9.oi> Teleșcoală.
10.00 Actualitatea cultural-artlstlcă.
10,30 File de dicționar : Ranghel 

Vtlceanov. Film artistic : 
„Lupoaica".

list German „Șpimji" din R.F. Ger
mania, Tinerei Uniuni din R.F. Ger
mania. Tineretului Socialist din Ci- 
pfu, Ligii Tineretului Socialist din 
Japonia, Tineretului Popular din 
Iran, Tineretului Socialist al Mișcă
rii Electorale a Tineretului din Ve
nezuela, Adunării Mondiale a Tine
retului, Ligii de Tineret a Partidu
lui Congresului din Basutoland și 
Lesotho, Uniunii Internationale a Ti
nerilor Democrat-Creștini, Mișcării 
Naționale a Tineretului Revoluționar 
din Mexic, Uniunii Europene a Tine
rilor Democrat-Creștini, Tineretului 
Federalist Mondial, Ligii Naționale a 
Tinerilor Liberali din Anglia.

în aceste mesaje își găsește expre

LUCRĂRILE CELEI DE-A III-A
NAȚIONALE A ORGANIZAȚIEI

La Ateneul Român au început, 
luni la amiază, lucrările celei de-a 
III-a Conferințe naționale a Organi
zației pionierilor, eveniment cu mul
tiple semnificații in viața purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor, a cadrelor 
de educatori, a tuturor celor chemați 
să pregătească pentru viață și muncă 
generațiile tinere, milioanele de copii 
ce cresc odată cu țara.

Conferința se desfășoară sub sem
nul puternicei impresii produse de 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită cu prilejul ședinței 
festive de deschidere a Congresului 
al X-lea al U.T.C., a celei de-a X-a 
Conferințe a U.A.S.C.R. și a celei 
de-a III-a Conferințe naționale a 
Organizației pionierilor.

Ora 12. încep lucrările marelui 
sfat al pionierilor. Delegații — pio
nieri, reprezentanți ai celor peste 
2 100 000 de purtători ai cravatelor ro
șii cu tricolor, comandanți-instructori 
de unități și detașamente, cadre di
dactice, muncitori, părinți — intonea
ză marșul „Tot înainte", cîntec ce ex
primă faptele și năzuințele copiilor 
care s-au născut și cresc în anii celor 
mai profunde transformări înnoitoare 
din viața țării.

La ședința de deschidere au luat 
parte tovarășii Mihai Dalea și Mihai 
Gere, membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Au participat, de asemenea, membri 
ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții noastre știin
țifice, culturale și artistice.

Sint prezenți oaspeți de peste ho
tare, soli ai organizațiilor de pionieri 
din țări socialiste, reprezentanți ai 
unor organizații internaționale.

Conferința aprobă în unanimitate 
ordinea de zi a lucrărilor, care cu
prinde :

1. Raportul Consiliului national al 
Organizației pionierilor privind acti
vitatea desfășurată în perioada dintre 
cele două conferințe și sarcinile ce 
revin Organizației pionierilor in ve
derea transpunerii in viață a hotări
rilor Congresului ai XI-lea ai Parti
dului Comunist Român cu privire la 
educarea și formarea tinerei ge
nerații.

2. Raport cu privire la modificările 
ce se propun a fi aduse Statutului 
Organizației pionierilor din Republica 
Socialistă România.

3. Alegerea Consiliului national al 
Organizației pionierilor.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Virgiiiu Raduiian, președin
tele C.N.O.P., a prezentat Raportul 
Consiliului național ai Organizației 
pionierilor referitor la activitatea 

cenilor și eliberarea terenurilor pe 
toți locuitorii satelor, să urmărească, 
totodată, ca fiecare tractorist să-și 
realizeze norma zilnică de lucru pre
văzută la arat.

O situație asemănătoare se consta
tă și In județul Ilfov. Pînă ieri, in 
cooperativele agricole au fost exe
cutate arături de toamnă pe 58 500 
ha, ceea ce reprezintă numai 23 la 
sută din plan. In unele cooperative 
agricole, cum sînt cele care fac par
te din consiliile intercooperatiste 
Sărulești, Urziceni, GIrbovi, Horia, 
Fundeni șl Hagiești, mai sînt supra
fețe întinse de pe care nu s-au ridi

ÎN JUDEȚUL BACĂU

s-a Încheiat semănatul griului
B A C A U (Cores

pondentul ..Scînteii" 
Gheorghe Baltă), — La 
1 noiembrie, în jude
țul Bacău s-a încheiat 
semănatul pe întreaga 
suprafață de 54 300 ha 
planificate cu culturi 
de toamnă. în prezent, 
mecanizatorii, coopera
torii și lucrătorii din
I.A.S.  își concentrează 
forțele la eliberarea

terenului de coceni, 
transportul îngrășă
mintelor pe clmp și la 
executarea ogoarelor 
de toamnă. Vor fi e- 
fectuate ogoare pe o 
suprafață de aproape 
60 000 hectare. Con
form planului de ac
țiune Întocmit de di
recția agricolă jude
țeană, zilnic vor fi a- 
rate cite 2 500—3 000

12.20 Telex.
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză.
17,00 Telex.
17,05 Muzică populară.
17.30 A patriei cinstire.
17.50 Pentru sănătatea dv.
18.00 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18,40 Imagini din R. F. Germania.
19,05 Forumul tinereții.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică Tv.

sia prestigiul de care se bucuri în
treaga politică externă, consecvent 
principială, a partidului și statului 
nostru, activitatea neobosită a to
varășului Nicolae Ceaușescu pusă 
în slujba propășirii României, a 
cauzei păcii și colaborării in lume. 
Se subliniază, de asemenea, hotărî- 
rea organizațiilor progresiste de ti
neret din întreaga lume de a-și spori 
contribuția Ia soluționarea marilor 
probleme ale omenirii și dorința de 
a intensifica conlucrarea și coopera
rea cu tineretul român, cu U.T.C.

Mulțumind, in numele întregului 
tineret al patriei, pentru mesajele a- 
dresate, primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a relevat că ele slnt expresia 

desfășurată in perioada octombrie 
1971—noiembrie 1975.

în continuare, tovarășa Elena Po- 
parad-Mantho, vicepreședinte al 
Consiliului național al Organizației 
pionierilor, a prezentat raportul cu 
privire la modificările ce se propun 
a fi aduse „Statutului Organizației 
pionierilor din Republica Socialistă 
România". Modificările propuse au 
menirea să contribuie și mai mult 
Ia formarea în spirit revoluționar a 
pionierilor și școlarilor, să asigure 
cadrul necesar transpunerii cu suc
ces în viata organizației a sarcinilor 
trasate de partid, a indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de con
tinuă perfecționare a activității pio
nierești, corespunzător cerințelor ac
tuale și de perspectivă ale dezvol
tării societății noastre.

în după-amiaza aceleiași zile s-a 
trecut la dezbaterea problemelor În
scrise pe ordinea de zi a conferinței, 
luind cuvîntul tovarășii : Maria Cio- 
băccl, președinte al Consiliului jude
țean Argeș al Organizației pionieri
lor, Aurel Birlea, secretar al Comite
tului orășenesc Vulcan al P.C.R., ju
dețul Hunedoara, Nicolae Zota, pro
fesor la Școala generală Vasilați, ju
dețul Ilfov, Balazs Lajos, președin
tele Consiliului județean Harghita al 
Organizației pionierilor, pioniera Ro- 
dica Vultur, delegata Organiza
ției județene Cluj a pionierilor, 
Maria Raiciu, președinte al Consiliu
lui municipal București al Organiza
ției pionierilor, acad. Eugen Pora, 
Maria Stănescu, adjunct al ministru
lui educației și invățămîntului, pio
niera Otilia Hedeșan, delegata Orga
nizației județene Arad a pionierilor, 
și Aneta Spornic, membră a Biroului 
Consiliului Național al Femeilor.

în cuvîntul lor, vorbitorii au ex
primat intreaga bucurie și satisfacția 
de a fi avut in mijlocul lor, cu pri
lejul deschiderii festive, pe secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, făcîndu-se ecoul 
hotăririi neabătute a întregii lor ge
nerații de a-și aduce o tot mal mare 
contribuție la Înfăptuirea exemplară 
a Îndemnurilor sale mobilizatoare, a 
mărețelor obiective cuprinse in Pro
gramul partidului.

Vorbitorii au evidențiat rolul deo
sebit pe care-1 au cadrele de educa
tori, instituțiile de învățămint In for
marea multilaterală a tineretului și 
copiilor, sprijinul pe care aceștia 
trebuie să-1 acorde organizațiilor de 
pionieri. S-a relevat, totodată, răs
punderea deosebită a organelor și or
ganizațiilor de partid și U.T.C. in 
dezvoltarea și perfecționarea activi
tății pionierești, in educarea tinerei 
generații in spirit comunist. A fost 

cat cocenii. Totuși, din cele 226 000 
ha care trebuie arate în această 
toamnă doar 50 000 ha mai sînt ocu
pate cu coceni. Ce se întîmplă cu 
celelalte terenuri care au fost elibe
rate ? Faptul că nu s-a atins viteza 
zilnică de lucru prevăzută dovedește 
că organele de specialitate, conduce
rile de unități agricole nu au luat mă
suri ferme pentru funcționarea din 
plin a tractoarelor, din zori și pînă 
seara.

în cooperativele agricole din jude
țul Vaslui au fost făcute arături de 
toamnă pe o suprafață destul de 
mare — 48 500 hectare, ceea ce repre
zintă 47 la sută din prevederi. Evi
dent, și în acest județ se puteau 
ara, pînă la această dată, suprafețe 
mult mai mari dacă terenurile ar 
fi fost eliberate de coceni. în nume
roase cooperative agricole, prin par
ticiparea tuturor locuitorilor din sat, 
cîmpul a fost curățat de coceni. La 
Corni, Epureni, Oltenești și Crețești, 
bunăoară, folosind numeroase mijloa
ce de transport, oamenii au eliberat 
rapid terenul de coceni. în alte 
locuri Insă contrastează puternic 
tarlalele cu grîu răsărit și cele arate 
recent cu porumbiștîle pline de co
ceni. Din datele furnizate de direc
ția agricolă rezultă că ar mai fi 
25 000 ha ocupate cu coceni. Iată de 
ce se cere ca, în aceste zile, coman
damentele comunale să mobilizeze 
pe toți locuitorii satelor la eliberarea 
terenului de coceni, iar mecaniza
torii să lucreze zi și noapte la arat.

hectare. în acest scop 
au fost luate măsuri 
pentru aprovizionarea 
cu combustibil și car
buranți. transportul 
cocenilor și sfeclei 
de zahăr care se mai 
află pe cîmp, precum 
și asigurarea cantită
ților necesare de în
grășăminte chimice șl 
organice.

20,3» Seară de teatru.
41,40 Seiecțiunl din spectacolul pre

zentat de Ansamblul de cln- 
tece șl dansuri populare din 
R.S.S. Gruzină.

32.10 24 de ore.

PROGRAMUL n

30,00 Film serial : „Ianoslk"
20,45 Muzica deceniului opt. 
21,05 Telex.
21.10 Idei contemporane.
21,35 Din filmoteca TV. sadoveanu.

■mplelbr legături de prietenie și so
lidaritate ale organizației revoluțio
nare ă tineretului din România cu 
organizațiile de tineret și studenti 
comuniste, socialiste, progresiste și 
democratice din întreaga lume. Rea- 
firmind dorința tineretului român de 
a extinde și întări, și în viitor, re
lațiile de colaborare în scopul reali
zării obiectivelor luptei unite a ti
nerei generații din lumea întreagă, 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
pace și progres social, primul secre
tar al C.C. al U.T.C. a rugat pe oas
peți să transmită tinerilor pe care îi 
reprezintă salutul prietenesc al Uniu
nii Tineretului Comunist și urări de 
deplin succes in activitatea lor.

CONFERINȚE 
PIONIERILOR

reliefată, în aceeași măsură, necesi
tatea existenței unei strînse colabo
rări între familie, cadrele didactice 
și organizația de pionieri in vederea 
realizării înaltelor cerințe ale educa
ției comuniste a copiilor, a pregătirii 
lor temeinice și complexe, sădirii în 
inimile lor a pasiunii pentru învăță
tură și muncă, a dragostei nețărmu
rite pentru patrie, partid și popor. 
Un loc aparte in cadrul dezbaterilor 
a fost acordat problemelor complexe 
vizînd dezvoltarea la pionieri a unei 
atitudini active față de muncă, sti
mularea participării conștiente la ac
tivități sociale utile, la diferite forme 
de muncă productivă. A fost subli
niată, în același timp, problema ex
tinderii în școli a activităților teh- 
nico-aplicative de masă, a creșterii 
numărului cercurilor uzinale, pre
cum și diversificarea profilului aces
tora în raport cu multitudinea de 
profesii existente.

A fost prezentat și aprobat apoi 
raportul Comisiei de validare.

în continuare, cea de-a III-a Con
ferință națională a Organizației pio
nierilor a primit mesaje de prietenie 
din partea reprezentanților Comite
tului internațional al mișcărilor pen
tru copii și adolescenți de pe lingă 
Federația Mondială a Tineretului 
Democrat, Organizației pionierilor 
din R.P. Bulgaria, Organizației pio
nierilor din R.S. Cehoslovacă, Orga
nizației pionierilor din R.P.D. Core
eană, Organizației pionierilor din 
Cuba. Organizației pionierilor din 
Franța, Organizației pionierilor 
„Ernst Thălmann" din R.D. Germa
nă, Organizației pionierilor din R.S.F. 
Iugoslavia, Uniunii harcezilor polo
nezi, Organizației pionierilor din 
R.P. Ungară, Organizației unionale 
de pionieri „V.I. Lenin" din Uniu
nea Sovietică, Organizației pionieri
lor „Ho Și Min" din R.D. Vietnam.

Mesajele prietenești transmise 
conferinței au adus salutul copiilor 
și educatorilor din organizațiile res
pective, au exprimat aprecieri la 
adresa frumoaselor realizări ale pio
nierilor din România socialistă, au 
dat glas dorinței comune de a dez
volta colaborarea tinerei generații 
de pretutindeni, sub semnul priete
niei, al unui viitor luminos.

La aceste mesaje, prezidiul confe
rinței a răspuns prin calde mulțu
miri, asigurîndu-i pe oaspeți de sen
timentele de prietenie și solidaritate 
internationalistă pe care le nutresc 
copiii români și educatorii lor.

în Încheierea lucrărilor primei zile 
a conferinței a fost aprobată propu
nerea ca in Consiliul național al Or
ganizației pionierilor să fie aleși 301 
membri, din care 150 pionieri.

(Agerpres)

Ffaptul
IDIVERS
I

I

I

I
I
I
I

Cei 200 din 
Mădăras

Cu o floare nu se face primă
vară. Dar cu... 200 ? Răspunsul 
l-am aflat la o școală generală 
din Mădăras, județul Satu-Mare. 
Școala, cu cele 8 clase ale ei, 
numără 200 de elevi. Toți 200 
sint și vrednici grădinari. Ei 
și-au amenajat o mică seră pro
prie, in care au plantat peste 
12 000 de fire de flori și citeva 
sute de fire de plante decorative. 
Tot ei și-au amenajat și un so
lar, unde*au  sădit mii de fire de 
ridichi de lună, pe care le vor 
scoate pe piață ca trufandale de 
Anul Nou. In parcul și in jurul 
stupinei (că școala are și un 
parc, și o stupină) se plantează 
acum bulbi de zambile, crini și 
lalele, iar in curind cei 200 vor 
planta și 200 de pomi fructiferi. 
Cite unul de fiecare. Și la fie
care cite o notă 10.

Din cioburi...
Antreul, camerele și balcoane

le sint pline de obiecte decora
tive : măști, păpuși, animale 
fantastice, lampioane, tapiserii, 
tablouri. Toate lucrate din cio
buri de ceramică, sticlă, faianță 
și porțelan, din petice de stofă, 
foi de porumb și chiar din... fla
coane de material plastic. Nu ne 
aflăm la o expoziție, ci la sediul 
O.J.T. Bistrița-Năsăud. Autorul 
acestor frumuseți — din te miri 
ce — care incintă ochiul este 
Însuși directorul O.J.T.. Ale
xandru Misiuga. Tot el a pro
iectat și realizat „Salonul 
oaspeților de onoare" de la 
hotelul turistic „Coroana de 
aur". Unul dintre punctele de 
atracție și... distracție ale salo
nului îl constituie galeria măști
lor vesele, 17 la număr, confec
ționate cu migală și fantezie 
din cioburi și petice...

Cu si fără 
pantofi

Antoaneta Bărbieru din Galați 
poposise pentru citeva zile la 
Brașov. A intrat in magazinul 
universal și s-a oprit in fața ra
ionului de încălțăminte. A în
cercat o sumedenie de pantofi. 
Dar nici unul nu i se „potrivea".

— In sfirșit — răsuflă ea ușu
rată. Iată și un pantof care-mi 
vine bine și-mi place — îi spuse 
ea vinzătogrei. Dați-mi-l, vă 
rog, și pe cel sting, să-l încerc.

De bună credință, vinzătoarea 
i-4 inrninat ți cel de-al doilea 
pantof, după care și-a văzut de 
treabă. Cu pantofii in picioare, 
A.B. a început să se plimbe prin 
dreptul raionului încălțăminte, 
apoi și-a mărit pe nesimțite zona 
de „încercare" a pantofilor, apoi 
s-a îndreptat spre ușă, apoi a 
dat s-o zbughească afară, apoi... 
Apoi a fost adusă inapoi. Și „în
călțată" de miliție.

I
I

| Cine 
plătește?
IA trecut vara, trece și toamna, 

și cooperativa de consum zonală 
Huși n-a reușit încă să ridice de 
la magazia de mărfuri a stației

IC.F.R. Vaslui un conteiner (nr. 
15987), sosit aici la 17 iulie de la 
fabrica Letea-Bacău, cu rechizite

I școlare. Din stația C.F.R. Vaslui 
s-au trimis cooperativei din Huși 
mai multe apeluri (vezi și tele
gramele nr. 26 843 din 23 iulie și 

14015 din 5 octombrie), dar de
geaba. A venit și luna noiem
brie, dar cei din Huși tot nu dau 

Iniei un semn de viață. Să-și fi 
planificat oare vinderea respec
tivelor rechizite pentru viitorul 

Ian școlar ? Ii privește. Dar lo
cația trebuie plătită în acest an. 
Și, în orice caz, nu din fondurile 
cooperativei.

I Strict
I autentic
ISub acest titlu (apărut de 

citeva ori in cadrul rubricii 
noastre), am redat „pe viu" ste-

Inograma unor discuții și intim- I 
plări. lată încă una, petrecută 
intre un agent de circulație și •

IMagyarosi Iosif, de la O.I.F. Tg. 
Mureș, care circula cu tractorul 
cu remorcă 41-MS-3984.

— Ce ai in remorcă ?

I— Ce să am ? Niște sticle de 
apă minerală.
— Pentru cine ?— Cum pentru cine ? Pentru 

consumul personal. Că apa mi
nerală e băutura ideală pentru 
noi, cei de la volan.

— Și azi cu ce ai băut apa mi
nerală ?

— Cu niște răchie, si-i mai 
| taie tăria...

I De necrezut
• De la o vreme, Nicolae Bălău 
Idin Blăgesti (Bacău) își făcuse 

obiceiul să intirzie in fiecare 
seară la bufetul din sat. Și de 

I fiecare dată venea acasă cu chef.
Dar, mai ales, cu chef de ceartă. 
Ii găsea pricină nevestei din ie 
miri ce : ba că mâncarea e prea 

I fierbinte, ba că e prea rece, ba
că aprinsese lumina prea de
vreme, ba că... e prea întuneric. 

IȘi începea cearta. In ultimul 
timp, cearta era însoțită și de 
bătăi. Ultima dată insă, pierzin- 

Idu-și mințile în aburii băuturii, 
și-a lovit soția cu un lemn in 
cap și nu s-a mai sculat. N.B. a 
fost condamnat la 18 ani pentru 

a crimă.

Rubrlcâ redactata de

I Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

L „Scînteii"
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Excelenței Sale
Domnului JULIUS K. NYERERE

Președintele Republicii Unite Tanzania

Realegerea dumneavoastră !n Înalta funcție de președinte al Republicii 
Unite Tanzania imi oferă plăcuta ocazie să vă transmit, în numele guvernului 
și poporului român, precum și al meu personal, cele mai călduroase felicitări 
ți urări de noi succese în activitatea dumneavoastră dedicată nobilei cauze a 
fericirii și prosperității poporului tanzanian

Sint profund convins că intîlnirile rodnice pe care le-am avut cu dum
neavoastră, idealurile comune de pace și colaborare internațională vor con
tribui și pe viitor la consolidarea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
cooperare statornicite intre țările și popoarele noastre, la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, Ia asigurarea păcii, libertății și progresului tuturor 
națiunilor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TAL AL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Cea de-a 40-a aniversare a zilei de naștere a Maiestății Voastre Îmi 
oferă deosebita plăcere de a vă adresa felicitări cordiale, Împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate 
pentru poporul iordanian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare fructuoasă statornicite intre țările noastre vor continua 
să se întărească tot mai mult, in spiritul convorbirilor pe care le-am avut 
In acest an cu Maiestatea Voastră, in interesul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Manea Mănescu, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, a primit luni după-amia- 
ză delegația Consiliului Național al 
Revoluției din Dahomey, condusă de 
căpitan Andră Atchade, membru al 
Bir c lui Politic al C.N.R., ministrul 
industriei, comerțului și turismului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o^dzită de prietenie în țara noas
tră.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a rugat pe primul minis
tru să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un

Carnet cultural
„OMAGIU 

PARTIDULUI"
Din Inițiativa Comitetului 

pentru cultură și educație so
cialistă al județului Vilcea și 
a Consiliului județean al sindi
catelor a fost organizată. re
cent, o nouă manifestare cultu- 
ral-artistică de masă sub titlu! 
„Omagiu partidului". în ca
drul acestei ample acțiuni ur
mează să aibă loc o largă con
fruntare între toate formații!» 
artistice de amatori : coruri, e- 
chipe de dansuri, ansambluri 
folclorice, montaje literare, bri
găzi artistice de agitație etc. 
Declanșată pentru început pe 
centre de comune, această în
trecere cultural-artistică se va 
desfășura în continuare pe zo
ne geografice și folclorice, ur- 
mînd ca faza finală pe județ să 
aibă loc anul viitor în preajma 
sărbătoririi a 55 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Ro
mân. (Ion Stanciu).

„DEZBATERILE 
«CONTEMPORA

NULUI»"
Sub acest generic, la Iași, Co

mitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă a inițiat un 
ciclu de manifestări cultural-e
ducative care urmează să se des
fășoare lunar în aula bibliotecii 
centrale universitare „Mihai 
Eminescu* *.  Prima expunere, cu 
tema „Dezvoltarea economică și 
conștiința socială", a fost ținută 
de tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid. Aceste manifestări, 
reluînd frumoasa tradiție a re
vistei „Contemporanul", care a 
apărut la Iași în 1881. lși propun 
să abordeze cele mai diverse 
probleme din domeniul ideolo

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 și 7 noiembrie. In țară : vremea 
va fi relativ caldă. Cerul va fi tem
porar acoperit. Izolat vor cădea bur
nițe și ploi slabe, mai ales în vestul 

duc : în seria I — F.C.M. Galați (18 
puncte), urmat de F. C. Brăila (15 p) ; 
în seria a Il-a — Progresul Bucu
rești (17 p), urmat de C. S. Tîrgo- 
viște și Steagul roșu Brașov (cu cîte 
15 p) ; în seria a IlI-a — F. C. Cor- 
vinul Hunedoara (17 p), urmat de 
F. C. Baia Mare (16 p).

★
• Biroul F.R.F., reunit ieri la a- 

miază, a definitivat componenta lo
turilor de tineret (21 de ani și 23 de 
ani) ce se pregătesc pentru apropia
tele meciuri internaționale. în pri
vința lotului reprezentativ s-a stabilit 
ca definitivarea să se facă joi, 6 no
iembrie, după etapa a XIII-a a di
viziei A. Totodată, biroul F.R.F. a 
ratificat sancțiunile dictate de comi
sia de competiții a federației în le
gătură cu incidentele deosebit de 
grave petrecute Ia 19 octombrie a.c. 
la meciul Minerul Oravița — Con
structorul Timișoara (divizia C).

urmat de Sigurjonsson (Islanda) — 
5 puncte, Gheorghiu (România) și 
Matanovici (Iugoslavia) cu cîte 4,5 
puncte și o partidă întreruptă. în 
runda a 8-a, Gheorghiu a remizat cu 
Ree.

După 9 runde, in turneul zonal de 
șah de la Pola (Iugoslavia) conduce 
Hazai (Ungaria) cu 5,5 puncte (1). 
Aurel Urzică are 1,5 puncte și 3 
partide întrerupte.

Cîștigînd partida a 6-a, Nona Ga- 
prindașvili conduce cu 4,5—1,5 punc
te în meciul pentru titlul mondial de 
șah pe care-1 susține cu Nana Alek- 
sandria.

A APĂRUT

„ ANALE
DE ISTORIE"

nr. 5/1975
Revista Institutului de studii 

istorice și social-poiitice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

Sumarul revistei se deschide cu 
rubrica STUDII. în cadrul cărei*  
sînt publicate materialele : „Pro
cesul istoric neîntrerupt de perfec
ționare a organizării și conducerii 
social-poiitice a României socia
liste oglindit In documentele Con
gresului al XI-lea al P.C.R.". de 
Aneta Busuioc ; „Transformările 
revoluționare de după 23 August 
1944 in lumina documentelor Con
ferinței Naționale a P.C.R. din oc
tombrie 1945", de Gheorghe Sur
pat ; „Partidul Comunist Român 
și gîndirea social-politlcă din 
România (1929—1933)“. de Gheor
ghe Matei ; „Partidul Comunist 
Român și congresele Internaționa
lei a IlI-a", de Marin Stănescu, 
Nicolae Popescu ; „Mișcarea mun
citorească — factor activ al luptei 
poporului român pentru Indepen
dentă, unitate și libertate naționa
lă (1877—1918)“, de Ion Mamina, 
Nicolae Vasile : „Constantin Do- 
brogeanu-Gherea. personalitate 
marcantă a mișcării muncitorești 
internaționale", de Augustin Deac ; 
„Moștenirea documentară — mo
nument elocvent al vechimii și for
ței mișcării muncitorești și socia
liste din România", de Nicolae Co- 
poiu.

Revista mai cuprinde rubricile : 
ISTORIE LOCALA, DOCUMEN
TAR, IN AJUTORUL CELOR CE 
STUDIAZĂ IN INVAȚAMÎNTUL 
POLITICO-IDEOLOGIC DE PAR
TID, CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE. 

salut cordial, urări de sănătate și fe
ricire din partea președintelui Repu
blicii Dahomey, Mathieu Kerekou.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost examinate posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor pe plan 
politic, de cooperare economică și de 
extindere a schimburilor comerciale 
dintre România și Dahomey, cores
punzător intereselor celor două țări 
și popoare, cauzei păcii și progresu
lui în lume.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă de prietenie, au participat 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Ion St. 
Ion, secretar general al Consiliului 
de Miniștri.

giei, științei, artei și culturii 
contemporane. (Manoie Corcaci). 
„TEATRUL Șl CATEDRA"

Sub acest generic, la Timișoa
ra s-a desfășurat o suită de ma
nifestări cultural-artistice orga
nizate de inspectoratul școlar și 
de teatrele din localitate în rîn- 
dul elevilor de liceu. în program 
au figurat dezbateri pe marginea 
operelor unor poeți și drama
turgi români și străini, conferințe 
despre arta spectacolului de tea
tru, susținute de cadre didac
tice de specialitate, regizori, alțl 
oameni de artă și cultură. Actori 
ai scenelor timișorene au recitat 
versuri și au interpretat scene 
din spectacolele autorilor pre
zentați. (Cezar Ioana).

„SĂRBĂTOAREA 
PESCUITULUI 

TULCEAN"
Aflată la cea de-a doua edi

ție, „Sărbătoarea pescuitului", 
omagiu adus pescarilor Deltei, 
s-a desfășurat, recent, la Juri- 
lovca, pe malurile renumitelor 
lacuri ale Razelmului. Manifes
tare culturală amplă, cu fina
litate educativă, această nouă 
ediție s-a caracterizat prin di
versitatea acțiunilor și largă 
participare. în sălile căminului 
cultural, pe lacul Razelm, ca și 
pe terenurile sportive din loca
litate s-au desfășurat duminică 
atractive întreceri sportive, au 
fost prezentate spectacole ale 
unor cunoscute formații de 
amatori ; a avut loc vernisajul 
expoziției „Natura și pescuitul 
în Delta Dunării" ; a fost orga
nizată dezbaterea „Piscicultura 
— ramură productivă importan
tă în economia județului Tul- 
cea". A fost prezentat. într-o 
atmosferă „de gală", filmul ar
tistic românesc „Toamna bobo
cilor". (Vasile Nicolae).

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„CUPA TINERETULUI"

Start Intr-o
întrecerile ediției de iarnă a „Cupei 

tineretului" au început duminică, in 
Capitală și în țară, într-un cadru săr
bătoresc, de entuziasm și tinerețe, 
specific de altfel marilor manifestații 
sportive de masă. Cu toate că popu
lara competiție are în vedere sporturi 
tipice sezonului rece, acum, pentru că 
timpul a fost prielnic, din programul 
disputelor nu au lipsit tirul și aero- 
modelismul, oină, baschetul sau vo
leiul și alte sporturi practicabile în 
aer liber. Probele atletice și cu pre
dilecție alergările pe teren variat au 
concentrat deopotrivă, cum era și fi
resc, atenția organizatorilor și a ti
nerilor concurenți șl concurente. 
Este de observat totodată că deși 
competiția este rezervată tinerilor 
fără vreo clasificare sportivă, rezul
tatele tehnice, modul în care s-au 
prezentat competitorii au demonstrat 
că unii dintre ei au o bună pregă
tire, talent chiar.

în Capitală, inaugurarea „Cupei ti
neretului" s-a făcut pe marele sta
dion de lingă Arcul de Triumf. De 
dimineață, pînă spre amurg, tineri 
bucureșteni — muncitori, elevi, stu- 
denti — au luptat cu multă ardoare 
pentru victoria sportivă. La cros s-au 
remarcat reprezentanții Liceului me
canic 10 și ai liceului electrotehnic 
„Unirea", la tir cei ai Școlii generale 
nr. 199, la oină — echipele școlilor nr. 
13, 173, 185, 187 ; la volei masculin o 
bună impresie a lăsat echipa „Con
fecția".

Firește, pentru această primă pe
rioadă a competiției (etapa de masă), 
asociațiile sportive și ceilalți organi
zatori locali ai întrecerilor trebuie să 
aibă în vedere obiectivul principal al 
„Cupei tineretului": atragerea tutu-

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi împlinirii a 90 de ani de la declararea autocefaliei 
Bisericii ortodoxe române și a 50 de ani de la ridicarea sa la rangul de pa
triarhie, la care am fost onorați de prezența conducătorilor cultelor din țara 
noastră, de intîiistătători și ierarhi ai bisericilor ortodoxe surori, de delegați 
ai unor biserici și organizații religioase creștine, noi, membrii Sfintului Sinod 
al Bisericii ortodoxe române, întruniți în ședință festivă, exprimăm domniei 
voastre, iubit conducător al poporului român, sentimente de înaltă stimă, 
respectuoase omagii și profund devotament.

Aceste mari evenimente bisericești au urmat firesc actelor istorice de cu
cerire a independenței de stat a României in 1877 și a desăvîrșirii statului 
național unitar român la 1 decembrie 1918.

In numele clerului și credincioșilor bisericii noastre vă adresăm adînca 
noastră satisfacție și recunoștință pentru larga înțelegere și binevoitorul spri
jin pe care conducerea statului nostru le-a arătat prin aprobarea, cu pri
lejul aniversărilor de astăzi, a ridicării episcopiei Dunării de Jos la rangul 
de arhiepiscopie cu titlul de Arhiepiscopia Tomisului și Dunării de Jos, pre
cum și a refacerii vechii eparhii ortodoxe de Alba Iulia, fosta mitropolie 
consolidată de Mihai Viteazul, cu un trecut important în viața țării și a bi
sericii noastre.

Vă asigurăm, mult stimate domnule președinte, că noi toți, ierarhii, preo
ții și credincioșii Bisericii ortodoxe române, nu vom înceta să ne identificăm 
cu năzuințele poporului român și să sprijinim strădaniile sale pentru zi
direa României noi mereu mai prospere și pentru apărarea suveranității și 
independenței sale.

Din toată inima urăm domniei voastre ani mulțl de viață în sănătate 
deplină și putere de muncă pentru încununarea cu noi izbînzi a eforturilor 
ce depuneți in scopul înălțării patriei noastre, fericirii poporului român și 
sprijinirii păcii și Înfrățirii între toate popoarele.

Președintele Sfintului Sinod
JUSTINIAN

Patriarhul Bisericii ortodoxe române

Ministrul afacerilor externe și cooperării din Republica Niger 
va efectua o vizită oficială in tara noastră

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe și cooperării

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, George 

Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumiri din partea ministrului afa
cerilor externe al Iranului, Abbas Aii 
Khalatbari, pentru mesajul de feli
citare adresat cu ocazia aniversării 
zilef de naștere a Maiestății Sale Im
periale șahinșahul Aryamehr, Ziua 
națională a Iranului.

★
Cu ocazia împlinirii a 15 ani de la 

stabilirea relațiilor diplomatice intre 
România și Cuba, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a oferit un dejun în onoarea 
lui Humberto Castello Aldanas, am
basadorul Republicii Cuba la Bucu
rești.

Cu același prilej, Rene Anillo Capo
te, prim-viceministru al relațiilor ex
terne al Republicii Cuba, a oferit un 
dineu în onoarea lui Petre Ionescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Havana.

★
S-a înapoiat în Capitală delegația 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de Gheorghe Stu- 
paru, vicepreședinte al Consiliului 
Central, care în perioada 19 octom
brie — 2 noiembrie a efectuat o vi
zită de prietenie și schimb de expe
riență in R.P. Chineză.

Delegația a fost întîmpinată Ia ae
roport de Oliviu Rusu-, vicepreședin
te al Consiliului Central al U.G.S.R., 

= de activiști-sindicali. Ub I s ,8’șcq
A fost de față Li Tin-ciuan, am

basadorul R.P. Chineze la București.
★

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația P.C. Italian, condusă de 
Modesto Gaetano Merzario, senator, 
membru al Comisiei de igienă și să
nătate a Senatului italian, care a fă
cut o vizită de schimb de experiență 
în tara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

La plecare, delegația a fost salu
tată de tovarășii Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., Mihai Aldea, 
adjunct al ministrului sănătății, de 
activiști de partid.

★
La invitația Asociației de priete

nie româno-franceză și a Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a făcut o vizită în 
țara noastră profesorul Andre Lan
gevin, vicepreședinte al Asociației 
Franța — România.

Duminică seara a plecat la Praga 
o delegație a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, condusă 
de Ion Velișcu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R., președin
tele Consiliului județean al F.U.S., 
care, la invitația Comitetului Central 
al Frontului Național din R.S. Ceho
slovacă, face o vizită pentru schimb 
de experiență în această țară.

Din delegație fac parte Iosif Tincu, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Satu-Mare al P.C.R., președin
tele consiliului municipal al F.U.S., 
și Mihai Minoiu, secretar al Comite
tului orășenesc Urlați al P.C.R., pre
ședintele consiliului orășenesc al 
F.U.S.

La plecare, delegația a fost salutată 
de Titus Popescu, membru al Birou
lui Executiv al Consiliului Național 
al F.U.S., de activiști ai F.U.S.

★
Luni dimineața a plecat la Hanoi 

o delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, condusă de 
Mihai Burcheșin, secretar al Comi
tetului județean Dolj al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc ■ din Vietnam, va face 
o vizită pentru schimb de experien
ță în Republica Democrată Vietnam.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Gheor
ghe Arsene, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei Republicii Democrate 
Vietnam în Republica Socialistă 
România.

★
Teatrul Provizoriu din Bruxelles, 

care ne vizitează țara în cadrul Pro
gramului de schimburi culturale din
tre România și Belgia, a prezentat, 
luni seara, pe scena Teatrului Mic din 
Capitală, primul spectacol din acest 
turneu. Piesa aleasă pentru întîlnirea 
cu publicul românesc se intitulează 
„Micul cuib de dragoste" de Georges 
Michel, în regia și scenografia lui 
Patrick Roegiers. Interpret» piesei, 
pe care presa belgiană de specialitate 
a apreciat-o drept o satiră feroce, cu 
mult umor, iar spectacolul plin de 
ritm, fantezie și culoare, au fost Vi
viane Collet, Roland de Pauw, Fran
cis Maheu.

în continuarea turneului, colectivul 
teatrului din Bruxelles va mai susține 
spectacole, în zilele următoare, la 
București, Tg. Mureș și Arad.

A apărut: ALMANAHUL „FEMEIA* 1 1976
• Articole, reporta|e șl anchete Internaționale • Familia in perspec
tiva viitorului • Știm sâ ne educăm copiii ? • Universitatea celor 
șase ani de acasă • Carnet juridic • Dialog cu medicul e Nutriție 
•au malnutrlțle ? • A.B.C.-ul vieții raționale • Schițe, umor, calei

doscop distractiv, modă

nouă ediție
ror copiilor și a tinerilor (de la 8 la 
30 de ani) pe terenurile și in sălile de 
sport, formarea deprinderii de 
a practica cu regularitate sportu
rile, de a prefera excursiile pe jos, 
mișcarea în aer liber, exercițiile de 
gimnastică — mijloc verificat și efi
cient de întărire și păstrare a sănă
tății, de fortificare a organismului, 
de destindere și recreare.

★
Un bogat program polisportiv, Ia 

care au luat parte numeroși tineri și 
tinere din Capitală, a avut loc du
minică pe cel mai mare stadion bucu
reștean — „23 August" — in intimpi- 
narea Congresului al X-lea al U.T.C., 
a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. și a 
celei de-a IlI-a Conferințe naționale 
a Organizației Pionierilor, ale căror 
lucrări au început ieri.

• Echipele Steaua (cu 18 p) și Di
namo (cu 17 p) continuă să se afle 
în fruntea clasamentului diviziei A, 
după rezultatul de egalitate (3—3) 
din partida lor directă disputată pe 
stadionul „23 August" din Capitală. 
Iată celelalte rezultate ale etapei : 
F. C. Bihor—Politehnica Timișoara 
1—1, Politehnica Iași—S. C. Bacău 
1—0, A.S.A. Tg. Mureș—Univ. Cluj- 
Napoca 3—1, F. C. Constanța—Univ. 
Craiova 1—0, F.C.M. Reșița—F. C. O- 
limpia 1—0, Jiul—U.T.A. 2—0, C.F.R. 
Cluj-Napoca — F.C. Argeș 1—1, Ra
pid—Sportul studențesc 2—0.

Viitoarea etapă, miercuri, 5 noiem
brie : Steaua—Politehnica Timișoara, 
Dinamo—Politehnica Iași, Jiul—Univ. 
Craiova, F. C. Constanța—A.S.A., 
F. C. Olimpia—C.F.R., F.C.M. Reșița— 
Sportul studențesc. U.T.A.—F. C. Bi
hor, F. C. Argeș—S. C. Bacău, Univ. 
Cluj-Napoca—Rapid.
• în divizia B, după 11 etape con

ÎN CÎTE VA RÎNDURI
, TENIS

După turneele de la Paris și Ma
nila, clasamentul Marelui premiu al 
Federației internaționale de tenis se 
prezintă astfel : 1. Vilas (Argentina) 
— 790 puncte ; 2. Orantes (Spania) — 
654 p. ; 3. Borg (Suedia) — 520 p. ;
4. Ashe (S.U.A.) — 505 p; 5. Năstase 
(România) — 435 p. ; 6. Kodes (Ceho
slovacia) — 343 p. ; 7. Connors
(S.U.A.) - 340 p. ; 8. Fillol (Chile) - 
304 p. ; 9. Ramirez (Mexic) — 302 
p. ; 10. Dibbs (S.U.A.) — 295 p. ; 11. 
Solomon (S.U.A.) — 275 p. ; 12. Pa- 
natta (Italia) — 258 p. etc. Primii 8 
clasați se califică pentru turneul 
campionilor c« va avea loc în prima

săptămînă a lunii decembrie la 
Stockholm.

A început turneul internațional de 
tenis de la Tokio. Iată rezultatele 
mai importante înregistrate în pri
mul tur : Solomon (S.U.A.) — Hirai 
(Japonia) 6—3. 6—3 ; Roche (Austra
lia) - Dell (S.U.A.) 6—4, 6-1 ; Ra
mirez (Mexic) — Gisbert (Spania) 
7—6, 4—6, 6—4 ; Newcombe (Austra
lia) — Gorman (S.U.A.) 6—3, 6—3.

ȘAH
în turneul zonal de șah de la Vra- 

ța (Bulgaria), după 8 runde, pe pri
mul loc al clasamentului se află 
Ermenkov (Bulgaria) cu 5,5 puncte,

din Republica Niger, căpitan Mou- 
mouni Djermakoye Adamou, va e- 
fectua o vizită oficială în țara noas
tră in cursul lunii noiembrie 1975.

MANIFESTĂRI CONSACRATE CELEI DE-A 58-A
ANIVERSĂRI A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE

DIN OCTOMBRIE
Cu prilejul celei de-a 58-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la București, Cluj-Napoca, 
Roman, Slatina și în comuna Vă- 
răști, județul Ilfov, au avut loc adu
nări festive. Au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, reprezentanți ai Consiliului 
general A.R.L.U.S., numeroși oameni 
ai muncii, cetățeni din localitățile 
amintite.

Au luat parte reprezentanți ai Am
basadei Uniunii Sovietice din Bucu
rești, membri ai delegației Asociației 
de prietenie sovieto-română, care ne 
vizitează țara.

Despre semnificația istorică a a- 
cestui eveniment, la Combinatul da 
industrializare a lemnului de la Pi
pera au vorbit Ion Găvruș, secreta
rul comitetului de partid al între
prinderii, și V. G. PozdniakoV, consi
lier al Ambasadei Uniunii Sovietice 
din București ; la Casa prieteniei ro- 
mâno-sovietice din Cluj-Napoca — 
prof. univ. dr. Ion Gliga, decanul 
Facultății de drept a universității 
„Babeș-Bolyai", secretarul Consiliului 
județean A.R.L.U.S., și N. A. Nete- 
sov, consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice ; la întreprinderea de țevi 
din Roman — Nicolae Burto*.  secre
tarul comitetului de partid al între
prinderii, și B. V. Volkov, adjunct al 
reprezentantului comercial ; la între
prinderea de aluminiu din Slatina 
— Gheorghe Rădulescu, directorul 
general al Centralei industriale me

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
1

Cu prilejul celei de-a 58-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V. I. Drozdenko, 
a organizat, luni la amiază, o confe
rință de presă la Ambasada U.R.S.S.

Au luat parte membri ai conducerii 
unor organe de presă, redactori ai 
ziarelor centrale, Agerpres și Radio- 
televiziunii, reprezentanți ai unor pu
blicații periodice. Au fost, de aseme
nea, prezenți corespondenți străini a- 
creditați în țara noastră, precum și 
atașați de presă.

Ambasadorul sovietic a subliniat, cu 
această ocazie, importanța istorică a 
Revoluției din Octombrie, înfăptuită 
sub conducerea Partidului Comunist 
făurit de Lenin, puternicul ecou pro
dus în întreaga'lume de victoria pro
letariatului Rusiei, precum și exem
plul ei însuflețitor pentru mișcarea 
muncitorească internațională. Vorbi
torul a relevat, în acest context, spri
jinul pe care revoluționarii interna
ționaliști români l-au acordat Încă 
din primii ani puterii sovietice, lup- 
tînd umăr la umăr cu popoarele so
vietice, fapt care a pus bazele unei 
noi etape a prieteniei dintre popoare
le U.R.S.S. și României.

în continuare, V. I. Drozdenko a 
înfățișat pe larg principalele etape de 
dezvoltare a statului sovietic, munca 
plină de avînt pe care o desfășoară 
popoarele Uniunii Sovietice pentru 
construirea comunismului, succesele 
Importante obținute de U.R.S.S. în 
toate domeniile de activitate. „Econo
mia sovietică din zilele noastre, a 

.apus el, cothportă o producție, djp pro- ■ 
porții gigantice, ritmuri înalte țt sta
bile de dezvoltare, perfecționarea teh

ZILELE FILMULUI SOVIETIC
Cu prilejul celei de-a 58-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, luni seara au fost inau
gurate în Capitală Zilele filmului 
sovietic.

Publicului bucureștean i-a fost 
prezentat în spectacol de gală fil
mul „Flacăra".

La spectacol au asistat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți ai con
ducerii Consiliului General A.R.L.U.S., 
I.R.R.C.S., Oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

în asistență se aflau, de aseme
nea, N. V. Maslennikov, ministru 

vremea

Actualitatea la fotbal

tale neferoase, și F. I. Popov, prim- 
secretar al Ambasadei Uniunii Sovie
tice ; la C.A.P. Vărăști — ing. Cornel 
Bernat, președintele C.A.P., și V. T. 
Șulghinov, șef-sector la Comitetul 
regional Moscova al P.C.U.S., mem
bru al delegației Asociației de prie
tenie sovieto-română.

în cadrul adunărilor festive, vor
bitorii au subliniat tradiționalele re
lații de prietenie frățească și colabo
rare dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
poporul român și popoarele Uniunii 
Sovietice, importanța deosebită pe 
care o au pentru dezvoltarea și am
plificarea acestora întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev. Au 
fost relevate, totodată, marile succese 
obținute de poporul sovietic, sub 
conducerea P.C.U.S., în construcția 
comunismului, evidențiindu-se acti
vitatea și aportul asociațiilor de prie
tenie din cele două țări la dezvol
tarea și amplificarea relațiilor din
tre Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică.

în încheierea adunărilor festive, 
formații locale de artiști profesioniști 
și amatori au susținut bogate pro
grame artistice.

★
Au fost organizate expoziții de fo

tografii și fotovitrine cu aspecte din 
realizările economice și cultural-ștîin- 
țifica ale U.R.S.S. (Agerpres)

nică permanentă a tuturor ramurilor. 
Dezvoltarea ei dinamică o atestă fap
tul că în ultimii 10 ani venitul națio
nal s-a dublat".

Referindu-se apoi la politica ex
ternă promovată de U.R.S.S., vorbito
rul a definit principiile care stau la 
baza acestei politici, principii ce ur
măresc consolidarea păcii și securită
ții in întreaga lume, colaborarea paș
nică a statelor cu orînduiri sociale 
diferite, afirmarea progresului social 
al tuturor popoarelor.

Ambasadorul sovietic a evocat în 
continuare relațiile de prietenie și 
colaborare frățească ce se dezvoltă 
între U.R.S.S. și România, între po
poarele Uniunii Sovietice și poporul 
român, importanța deosebită a în- 
tilnirilor și convorbirilor dintre tova
rășii Leonid Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu pentru continua întărire a 
prieteniei sovieto-române, pentru a- 
dîncirea relațiilor frățești dintre 
P.C.U.S. și P.C.R., a colaborării din
tre U.R.S.S. și România în domeniile 
politic, economic, tehnico-științific și 
în alte domenii.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
în prezent în întreaga Uniune Sovie
tică se desfășoară o largă întrecere 
socialistă în cinstea Congresului al 
XXV-lea al P.C.U.S., care va deschi
de noi orizonturi înfăptuirilor revo- 
luționar-transformatoare ale partidu
lui și poporului, luptei lor pentru 
triumful măreței cauze a păcii și so
cialismului.

Conferința de presă a fost urmată 
de o gală de filme și un cocteil ofe
rit de ambasadorul sovietic.

(Agerpres)

consilier la Ambasada Uniunii So
vietice la București, alți membri ai 
ambasadei, precum și delegația de 
cineaști sovietici care ne vizitează 
țara.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în România, 
membri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, Marin Stan
ciu, director general al centralei 
„România-film", și regizorul sovietic 
Iuri Ozerov au rostit alocuțiuni.

Zilele filmului sovietic programea
ză în continuare în Capitală, la Ti
mișoara și Alba Iulia filmele „Anna 
și comandorul", „Fiică și mamă", 
„Rapsodie nordică", „Călina roșie", 
„Anna Karenina". (Agerpres) 

și nordul țării. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 8 grade, mai 
coborite în zonele depresionare, iar 
maximele între 6 și 16 grade, izolat 
mai ridicate. Ceață locală, dimineața 
și seara. In București : vreme relativ 
caldă, cu cerul temporar noros. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă. Dimineața și seara 
ceață slabă.

CAMPIONATE, 
COMPETIȚII

RUGBI. • în primul lor meci din 
cadrul noului campionat european, 
rugbiștii români au întrecut, la Bucu
rești, cu 20—9 (6—0), selecționata Po
loniei. Viitorul meci în C.E. al echi
pei noastre : 23 noiembrie, la Bor
deaux, cu Franța. • După cum am 
mai anunțat, mîine valoroasa echi
pă de rugbi Waitemata, campioana 
provinciei Auckland (Noua Zeelan- 
dă), iși va începe turneul în țara 
noastră întîlnind la Constanța echi
pa Farul. Duminică, rugbiștii neoze
elandezi vor evolua la București, în 
compania unei selecționate divizio
nare.

GIMNASTICA. Partida dintre echi
pele feminine ale României și Italiei, 
disputată în sala sporturilor din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, s-a în
cheiat cu succesul gimnastelor noas
tre. în clasamentul individual, pe 
primele locuri s-au situat, in ordine : 
Nadia Comăneci (77,75 p). Teodora 
Ungureanu (77,25 p), Gabriela Trușcă 
(76,30 p).

HANDBAL. • La Dortmund, în
tr-un meci dintre selecționata lumii 
și reprezentativa R. F. Germania, 
victoria a revenit echipei mondiale 
cu 25—21 (12—12). Din formația în
vingătorilor — al cărei conducător 
tehnic a fost prof. Ioan Kunst-Gher- 
mănescu (România) — au făcut parte 
și trei jucători români : Cristian 
Gațu, Ghiță Licu și Gabriel Kicsid. 
• Cel de-al doilea meci amical 
dintre echipele feminine ale Româ
niei și R. F. Germania (duminică 
seara la Eislingen) a fost cîștigat cu 
10—8 de gazde. Prima partidă (la 
Neuhausen) revenise româncelor cu 
16—12).
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• „CONGRES ÎN FA
MILIE". Sala mare a teatru" 
lui din orășelul polonez Cies- 
zyn, situat la granița cu Ceho
slovacia. era zilele trecute plină 
pînă la refuz. Erau membrii 
uneia și aceleiași familii, înte
meiată la mijlocul secolului 
trecut de dulgherul A. Gudziu- 
ra, născut in satul Suha-Gurna. 
Flecare din cei 12 fii ai săi a 
avut numeroși urmași, astfel că 
această familie numără în pre
zent aproape șase sute de per
soane. Pentru reunirea acestora 
singurul loc adecvat s-a dove
dit a fi sala teatrului. După ce 
au asistat la un concert special 
în cinstea acestui eveniment 
Ieșit din comun, „congresiștii" 
au participat la o dezbatere ad 
hoc avînd ca temă, firește, 
stringerea legăturilor de fa
milie...

• MINĂ DE LUCRU 
FEMININĂ. 557 mil,oane de 
femei din întreaga lume lucrea
ză în cîmpul muncii. într-un 
studiu al Biroului Internațional 
al Muncii se estimează că, în ju
rul anului 2000, acest număr va 
ajunge la 837 milioane, ceea ce 
reprezintă dublul cifrei existen
te în 1950. în prezent, cea mai 
mare parte a femeilor care lu
crează în afara căminului, res
pectiv circa 300 milioane, sint 
ocupate în agricultură, cam 150 
milioane în servicii și 110 mi
lioane în industrie.

•RIVIERA LENIN- 
GRĂDEANĂ. In curînd’ 
harta zonei Leningradului se va 
îmbogăți cu o nouă insulă. Ea 
a fost amenajată într-o zonă 
mlăștinoasă, prin deplasarea șl 
prin tasarea a peste două mi
lioane metri cubi de rocă. Po
trivit planului general de dez
voltare și sistematizare a ora
șului, pe noua insulă vor fi 
construite cartiere de locuințe, 
hoteluri, instituții cultural-edili- 
tare, magazine. Nu peste multă 
vreme, pe malul de nord al Gol
fului Finic se va crea un fel 
de rivieră modernă.

• POVESTIRILE ASIEI. 
Proiectul inițiat de UNESCO de 
editare a celor mai frumoase 
povești ale popoarelor Asiei a 
început să prindă viață. Deo
camdată au văzut lumina tipa
rului două volume, în limba 
engleză, cuprinzînd povestiri și 
legende populare din Bangla
desh, India. Iran. Laos, Singa
pore (vol. I) și din Japonia, In
donezia, Cambodgia. Malayezla, 
Nepal, Pakistan, Filipine și Sri 
Lanka (vol. II). Fiecare poveste 
este însoțită de patru ilustrații, 
realizate de desenatori din țara 
respectivă. Pînă la sfîrșitul a- 
nului, cele două volume vor fi 
traduse și în limbile țărilor 
participante la acest proiect. 
Realizarea integrală a proiectu
lui va permite o mai bună cu
noaștere și apropiere între po
poarele continentului asiatic.

• IN CĂUTAREA UNEI 
SLUJBE. Mii de tineri japo
nezi asaltează în aceste zile mu
nicipalitatea din Tokio. Sint can- 
didații care concurează pentru 
ocuparea posturilor municipali
tății ce vor deveni vacante abia 
în primăvara anului viitor. Toți 
au studii superioare, dar la ab
solvire nu au găsit locuri de 
muncă în specialitate. Pentru o- 
cuparea celor 470 de locuri ce 
urmează a se elibera, s-au pre
zentat la examen peste 11 000 de 
candidați, respectiv aproape 25 
pe un loc. Aceasta înseamnă, 
scrie presa japoneză, că ceilalți 
peste 10 000 vor relua dramatica 
goană in căutarea unui alt loc 
de muncă.

• CAI MINIATURI
ZAȚI. J- c- Williams> din 10_ 
calitatea americană Inman (Ca
rolina de Sud) are o ocupație 
puțin obișnuită : creșterea cailor 
liliputani. Nici unul dintre cei 
150 de căluți pe care i-a crescut 
nu depășește în înălțime 87 cen
timetri. Unul dintre ei — care 
avea la naștere înălțimea de nu
mai 31,75 cm — va candida, „la 
maturitate", pentru obținerea ti
tlului de „cel mai mic cal din 
lume", sperînd să fie consemnat 
ca atare in cunoscutul almanah 
al recordurilor, „Guinness". Cres
cătorul afirmă că animalele pe 
care le-a obținut printr-o rigu
roasă selecție sînt ideale, deoa
rece, întreținerea lor timp de o 
săptămină costă aproximativ 2 
dolari. în schimb cine vrea să 
achiziționeze un asemenea e- 
xemplar trebuie să plătească un 
preț ridicat, circa 2 000 de dolari, 
adică cit un automobil de litraj 
mediu.

• INIMI CONGELATE. 
Inimi de cobai și șobolani, con
gelate timp de doi ani, au înce
put să bată din nou, după dez
ghețarea lor. Remarcabila reali
zare aparține chirurgului japo
nez Sajio Sumida și ea marchea
ză prima reactivare, în urma 
congelării, a unor inimi de ani
male cu singe cald. Se știe că, în 
medicina modernă, congelarea de 
organe nu mai constituie o pro
blemă, în schimb, tehnica de
congelării lor, astfel ca să-și reia 
funcțiile, ridică incă serioase di
ficultăți. Datorită dr. Sumida, 
acum acestea au fost, cel puțin 
în parte, depășite.

• LA CE MAI POATE 
SERVI LAPTELE. «p«>- 
pierea orașului australian Poo- 
wong, la aproximativ 120 km de 
Melbourne, conducătorul unei 
cisterne pentru transportul lap
telui a salvat într-un chip origi
nal viața unei femei aflate în
tr-un autoturism care luase foc. 
Dînd dovadă de prezență de spi
rit, el a îndreptat un puternic jet 
de... lapte asupra mașinii; in
cendiul a fost astfel repede stins, 
iar pasagera salvată.
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PMHA SATISfACnt UNANIMA APRMARE
fală de rezultatele rodnice ale vizitei tovarășului 

Hicolae Ceausescu în Portugalia
Telegrame trimise Comitetului Central, secretarului general 
al partidului de organizații județene ale P.C.R., întreprinderi 
și instituții, colective de oameni ai muncii din întreaga țară

„Spania va redeveni o democrație**

BEIRUT 3 (Agerpres). — Reprezen
tanți ai tuturor părților în conflict 
s-au reunit luni dimineața în capita
la Libanului pentru a discuta în le
gătură cu restabilirea ordinii și secu
rității In țară. Potrivit unor surse ci
tate de agenția France Presse, ei s-au 
angajat să respecte cu scrupulozitate 
acordul de încetare a focului, să re
tragă elementele înarmate și să des
ființeze baricadele.

Pe de altă parte, Comitetul națio
nal pentru dialog, care n-a putut să 
se Întrunească de la 24 octombrie 
datorită violentelor înfruntări de pe 
străzile Beirutului, și-a ținut luni a

Cronica raporturilor frățești româ- 
no-polone s-a îmbogățit, in aceste 
zile, cu o nouă și importantă filă. 
Așa cum e cunoscut, în contextul o- 
rientării ferme, neabătute a Româ
niei de dezvoltare continuă a le
găturilor de prietenie și colaborare 
pe multiple planuri, cu toate țările 
socialiste, partidul și statul nostru a- 
cordă o înaltă prețuire relațiilor cu 
Republica Populară Polonă, cu po
porul ei harnic și înzestrat, relații 
ale căror tradiții, făurite în lupta pen
tru idealurile eliberării naționale și 
sociale, s-au ridicat pe o treaptă ca
litativ superioară în anii socialismu
lui. Caracterul dinamic și fertil al 
acestor legături își găsește o grăi
toare ilustrare in lărgirea și creșterea 
neîntreruptă, spre satisfacția ambelor 
popoare, a colaborării reciproc a- 
vantajoase pe cele mat diverse tărî- 
muri — economic, tehnico-științific, 
cultural etc.

Factorul esențial, hotăritor în 
determinarea acestui curs atit de 
îmbucurător 11 constituie raporturile 
de solidaritate și colaborare tovără
șească dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez. In acest cadru, tntilnirlle și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Edward Gie- 
rek au marcat de fiecare dată con
tribuții de cea mai mare însemnătate 
la dezvoltarea, pe un plan tot mai 
înalt, a relațiilor dintre țările, parti
dele și popoarele noastre.

Beneficiind de asemenea auspicii 
favorabile, vizita întreprinsă In Po
lonia de primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, la invita
ția președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone. 
Piotr Jaroszewicz, desfășurată într-o 
atmosferă de prietenie, stimă și în
țelegere reciprocă, s-a soldat cu re
zultate din cele mai rodnice.

Cum era și firesc, dialogul de la 
Varșovia a avut un pronunțat ca
racter de lucru. Pornind de la con
cluzia comună, subliniată cu deose
bită satisfacție, că înțelegerile și mă
surile convenite în cadrul întîlnirilor 
la cel mai înalt nivel se îndeplinesc

Convorbiri economice româno-americane

Comitete Județene de partid, mi
nistere, alte instituții centrale, între
prinderi, în numele comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii, români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, 
dînd o înaltă apreciere recentei vizite 
întreprinse în Portugalia, au adresat 
telegrame Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se subliniază interesul viu și 
deplina aprobare cu care întregul 
popor român a fost martorul acestei 
noi solii de pace, prietenie și cola
borare internațională intreprlnsă de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Această vizită — se arată în tele
grame — constituie o expresie a sen
timentelor de simpatie și solidaritate 
militantă ale poporului român față 
de lupta poporului portughez pentru 
consolidarea procesului revoluționar, 
pentru apărarea cuceririlor sale de
mocratice. Activitatea neobosită des
fășurată in timpul vizitei de șeful 
statului român, întîlnirile avute cu 
personalități de frunte ale vieții po
litice din Portugalia, cu colective de 
oameni ai muncii, marchează o nouă 
și importantă etapă în dezvoltarea 
legăturilor de prietenie și cooperare 
româno-portugheze, in promovarea

ROMA

Negocieri pentru decolonizarea pașnică
a Timorului

ROMA 3 (Agerpres). — Luni au 
luat sfirșit la Roma convorbirile din
tre miniștrii de externe ai Portuga
liei și Indoneziei, Melo Antunes și, 
respectiv, Adam Malik, cu privire la 
actuala situație și la viitorul politic 
al Insulei Timor.

în comunicatul comun dat publi
cității se menționează că „cei doi 
miniștri au căzut de acord că Por
tugaliei îi revine responsabilitatea 
fundamentală pentru decolonizarea 
Timorului portughez și că Portuga
lia se angajează — în calitatea de 
autoritate tutelară în acest teritoriu 
— să depună toate eforturile in di
recția aplicării urgente a dreptului 
la autodeterminare al poporului Ti
morului". S-a convenit, de, asejnenea, 
asupra necesității organizării, cit 
mai curînd posibil, a unei întruniri 
între reprezentanții guvernului por
tughez și cei ai tuturor partidelor 
politice din Timor, pentru a se pune 
astfel capăt conflictelor armate și 
pentru desfășurarea pașnică și or
donată a procesului decolonizării.

Subliniind urgența necesității de

LIBAN 

Intense consultări pentru restabilirea ordinii

idealurilor păcii și securității in în
treaga lume.

Această nouă întîlnire la nivel 
înalt, documentele semnate cu acest 
prilej au o semnificație deosebită 
pentru afirmarea principiilor noii or
dini politice și economice internațio
nale, pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, care să cores
pundă năzuințelor celor mai fierbinți 
de pace, prosperitate și progres ale 
popoarelor.

Căldura și prietenia, înalta consi
derație și prețuire cu care a fost în- 
timpinată în Portugalia solia poporu
lui român, se reliefează în telegrame, 
au constituit o vibrantă manifestare 
a stimei și prestigiului internațional 
de care se bucură secretarul general 
al Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru prin
cipialitatea și consecvența cu care 
activează in vederea instaurării unor 
relații cu adevărat noi între state, in 
vederea soluționării în interesul po
poarelor a marilor probleme ale lu
mii contemporane.

Telegramele subliniază sentimente
le de adincă mîndrie patriotică și 
dragoste cu care întreaga națiune, 
însoțind cu inima și gîndul pe secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a urmărit mo
mentele acestei vizite ce confirmă 
odată mai mult prestigiul internațio
nal al României în lume, activitatea 

a fi restabilite pacea și ordinea în 
insulă, miniștrii de externe ai Por
tugaliei și Indoneziei au afirmat că 
o asemenea perspectivă va oferi 
poporului din Timor posibilitatea să 
decidă în mod liber asupra propriu
lui viitor. Comunicatul evidențiază 
faptul că cei doi miniștri au fost de 
acord asupra „garantării cu scrupu- 
lozitate a principiului respectării 
voinței poporului din Timor".

★
într-o declarație făcută ziariștilor 

înainte de plecarea din Roma, mi
nistrul indonezian a exprimat satis
facția sa față de întrevederile avute, 
care „constituie un punct pozitiv 
pentru rezolvarea problemelor ce 
privesc Timorul". El a apreciat ca 
foarte importantă hoțărirea guver
nului portughez de a organiza în cu
rînd o întrunire cu reprezentanții 
celor trei partide politice din insulă 
— Uniunea Democrată din Timor, 
Partidul Apodeti și Frontul pentru 
independența Timorului răsăritean 
„FRETILIN".

noua reuniune, sub președinția pri
mului ministru, Rashid Karame. Co
mitetul, compus din 20 de persona
lități reprezentînd toate tendințele și 
însărcinat să găsească o soluție poli
tică actualului conflict, prin elabora
rea unor reforme social-economice și 
politice, va acorda prioritate, în eta
pa actuală, căutării celor mai bune 
mijloace pentru consolidarea acordu
lui de încetare a focului, subliniază 
agenția citată.

Pe teren, ultimul acord de încetare 
a focului pare să se fi impus într-o 
oarecare măsură, întrucît luni nu 
s-au mai semnalat ciocniri impor
tante.

cu succes, convorbirile au fost consa
crate stabilirii unor noi măsuri pen
tru extinderea și aprofundarea in 
continuare a colaborării și cooperării 
româno-polone in toate domeniile de 
activitate. în conformitate cu spiritul 
și telurile Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
cele două țări. Aceleiași sfere i s-au 
circumscris și convorbirile cu prile
jul primirii oaspetelui român de că
tre tovarășul Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și de că

Importante acorduri și măsuri 
pe linia adincirii colaborării 
prietenești romăno-polone
tre tovarășul Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone.

Intr-adevăr, ritmul susținut de dez
voltare și modernizare a economiilor 
celor două țări, sporirea rapidă a po
tențialului lor industrial, realizările 
lor remarcabile pe tărîmul științei și 
tehnicii creează noi posibilități pen
tru lărgirea și diversificarea colabo
rării, atit in perioada următoare, cit 
și in perspectivă. Pe această bază, 
călăuzindu-se după directivele con
ducerilor de partid din ambele țări 
și pornind de la importanța pe care o 
au formele moderne de cooperare, cei 
doi premieri au procedat la un larg 
și amănunțit schimb de vederi, care 
și-au găsit finalizare într-un șir de 
hotăriri și acțiuni concrete, fiind de- 

consecvent internaționalistă a Parti
dului Comunist Român, consacrată 
întăririi unității mișcării comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor pro
gresiste și democratice pe plan mon
dial, în lupta împotriva imperialis
mului. colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru afirmarea suverani
tății naționale a fiecărui popor, a 
dreptului de a fi pe deplin stăpîn pe 
destinele sale, fără nici un amestec 
din afară.

Exprimîndu-și totala adeziune față 
de politica științifică și clarvăzătoa
re internă și externă a partidului 
nostru, animați de însuflețitoarea pil
dă a secretarului său general, toți 
comuniștii. întregul popor își afirmă 
și cu acest prilej hotărîrea de a-și 
consacra întreaga capacitate de mun
că pentru realizarea angajamentului 
național de înfăptuire a cincinalului 
înainte de termen, pentru obținerea 
de noi succese în toate sectoarele e- 
conomiei naționale, în vederea tra
ducerii în viață a mărețelor obiecti
ve trasate de cel de-al XI-lea Con
gres al partidului. îndeplinirii e- 
xemplare a sarcinilor ce le revin din 
programul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
pentru creșterea permanentă a pres
tigiului țării noastre în rîndul popoa
relor lumii.

(Agerpres)

Premierul peruan despre 

procesul de transformări 

sociale inițiat în țară
LIMA 3 — Corespondentul nostru 

transmite : Cu prilejul instalării Con
siliului consultativ al Președinției 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Peru, primul ministru Oscar Vargas 
Prieto a declarat că procesul revo
luționar peruan este orientat spre 
transformarea structurală a societă
ții în domeniile vieții politice și so
ciale, stabilind o ordine socială justă, 
umanistă. Principiile și ideile care 
orientează continuitatea procesului 
revoluționar în Peru nu se vor 
schimba — a subliniat primul minis
tru, arătînd că revoluția peruană re
prezintă „un proces de eliberare a 
poporului de orice formă de exploa
tare, dominație sau opresiune".

de presă transmit:
♦
Partidul Socialist din

Japonia 3 sărbătorit, duminică, 
împlinirea a 30 de ani de la înfiin
țarea sa. La festivitatea organizată 
cu acest prilej, președintele partidu
lui. Tomomi Narita, a evocat lupta 
P.S.J. pentru apărarea democrației și 
nivelului de trai al poporului japo
nez, subliniind că principala sar
cină de viitor a P.S.J. este de a-și 
îmbunătăți structura și extinde sis
temul organizatoric, pentru a-și înde
plini rolul său în viața politică ni
ponă.

La colegiul „Bunka Fu- 
kuso Gakuin" din Tokio 
s-a deschis o expoziție de artă popu
lară românească, organizată cu con
cursul Asociației de prietenie Japo
nia- România și al Ambasadei româ
ne. La festivitatea inaugurării expo
ziției — în cadrul căreia secretarul 
general al Asociației de prietenie 

finitivate importante documente — 
ca protocolul cu privire la mă
surile pentru dezvoltarea coope
rării și specializării în produc
ție, diferite convenții de specia
lizare în fabricarea unor tipuri de 
mașini și utilaje și a unor produse in
dustriale, înțelegerea privind coope
rarea in domeniul cercetării științi
fice și dezvoltării tehnologice pe pe
rioada 1976—1980 etc. Dacă volumul 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, în perioada ultimilor cinci 

ani, a depășit de peste două ori vo
lumul din perioada corespunzătoare 
anterioară, acum, potrivit Acordului 
comercial de lungă durată, semnat 
cu prilejul vizitei, livrările recipro
ce de mărfuri vor crește din nou, de 
circa' 2.6 ori în anii următorului cin
cinal 1976—1980. Toate acestea, la 
care se adaugă acțiunile asupra că
rora s-a convenit pe linia extinderii 
colaborării în domeniile științei, in- 
vățămîntului, culturii, turismului, o- 
feră o imagine elocventă a perspec
tivelor deosebit de rodnice ale dez
voltării legăturilor multilaterale ro
mâno-polone.

Caracterul constructiv al relațiilor 
bilaterale își găsește reflectare și in 
conlucrarea pe planul vieții internațio
nale. Turul de orizont efectuat, in acest

Declarațiile tovarășei Dolores Ibarurri

PARIS (Agerpres). — într-un inter
viu pentru „L’Humanitd Dimanche", 
Dolores Ibarurri, președintele P.C. 
din Spania, referindu-se la situa
ția din Spania, relevă : „Dictatura 
franchistă dispare și Spania va re
deveni o democrație. In acel moment 
ne vom reîntoarce în țara noastră, 
în patria noastră scumpă, fără ran
chiună, dar cu hotărîrea nestrămu
tată de a face din Spania noastră 
multinațională și multiregională o 
țară a păcii, a progresului, a demo
crației și a libertății".

Amintind că drumul parcurs de po
porul spaniol în anii de dictatură 
franchistă este mărginit de morminte, 
dar conduce spre dreptate. Dolores 
Ibarurri spune : „Dar, dacă am pier
dut mult — mai întîi în război și apoi 
în cursul represiunii sîngeroase — am

„ Poporul spaniol trebuie să-și exprime 
opțiunea în cadrul unor alegeri libere"

— subliniază tovarășul Santiago Carrillo

PARIS 3 — Corespondentul nostru 
transmite : în cursul unei emisiuni 
la postul de radio „Europa-1“, San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, a 
reafirmat poziția partidului său față 
de ultimele evenimente din Spania. 
Referindu-se la recentul acord inter
venit între Junta. Democratică din 
Spania și Platforma de Convergentă 
Democratică, el a arătat că opoziția 
refuză să acorde prințului Juan 
Carlos dreptul de a conduce desti
nele țării, întrucît el este fiu spiri
tual și continuatorul generalului 
Franco. Evocînd vizita-surpriză. în
treprinsă. duminică, de Juan Carlos 
în Sahara Occidentală, el a subliniat 
că opinia publică din Spania a fost

★
Antonio Garcia Duarte, secretarul 

general pentru exterior al Uniunii 
generale a muncitorilor spanioli în 
exil (U.G.T.), a declarat, luni, la 
Toulouse, că situația actuală din 
Spania constituie „începutul sfîrșitu- 
lui". „Noi nu il recunoaștem pe Juan

Vizita președintelui
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Președintele Gerald Ford a avut du
minică, la Jacksonville, în Florida, 
două noi runde de convorbiri cu pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
aflat în vizită în S.U.A. Cu acest pri
lej au fost examinate diferite as
pecte ale relațiilor bilaterale, prin
tre care construirea unei instalații de 
desalinizare a apei de mare la Me- 
diterana. precum și proiectul de acord 
care prevede livrarea, de către S.U.A., 
a unui reactor atomic. Cei doi șefi 
de stat au abordat apoi probleme pri
vind situația din Orientul Apropiat, 
printre care efectuarea de noi pași 
în direcția rezolvării pașnice a con
flictului din zonă.
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Japonia-România, Shiro Suzuki, a 
făcut o prezentare a artei populare 
românești — au participat Masue No
guchi, președinta colegiului, profe
sori și studenți. Au fost prezenți 
membri ai ambasadei țării noastre la 
Tokio.

Alegerile din Zair. Totl 
cei 244 de candidați propuși de 
Mișcarea Populară a Revoluției 
(Partidul de guvernămînt din 
Zair) pentru a face parte din Con
siliul Legislativ Național (parlament) 
au fost aleși în cadrul scrutinului care 
a avut loc duminică. Mandatul lor 
este valabil pentru o perioadă de 
5 ani.

Președintele Argentinei, 
Maria Peron, a fost internată de ur
gentă în spital, luni dimineață — a- 
nunță, la Buenos Aires, un comuni
cat oficial citat de agenția France 
Presse.

sens, de cei doi prim-miniștri a pus 
în evidență, cu satisfacție, mutațiile 
pozitive intervenite în raportul de 
forțe pe arena internațională, schim
bările survenite in favoarea păcii, 
destinderii și colaborării între po
poare, contribuția importantă adusă 
în determinarea acestui curs de ță
rile socialiste, de statele in curs de 
dezvoltare, de forțele democratice și 
progresiste de pretutindeni. A fost 
reafirmată, și cu acest prilej, hotă
rîrea țărilor noastre de a acționa mai 
departe pentru asigurarea unei păci 
durabile, pentru afirmarea dreptului 
popoarelor la libertate, independență 
și progres social. împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, a 
unor relații internaționale noi, de
mocratice, întemeiate pe principiile 
independentei și suveranității na
ționale, integrității teritoriale, de
plinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța.

In acest cadru, s-a subliniat voința 
României și a Poloniei de a contribui 
la rezolvarea, in conformitate cu in
teresele și aspirațiile fundamentale 
ale popoarelor, a unor asemenea 
probleme concrete, de stringentă ac
tualitate, ca necesitatea transpunerii 
în practică a măsurilor înscrise in 
Actul final al Conferinței general-eu- 
ropene, soluționarea pe cale politică 
a focarelor de conflict care mai per
sistă în diferite părți ale lumii, rea
lizarea unor pași fermi în direcția 
dezarmării și dezangajării militare, 
sporirea eficienței și creșterea rolu
lui O.N.U. în viața internațională.

Salutînd cu deosebită satisfacție 
rezultatele convorbirilor de la Var
șovia. opinia publică din țara noas
tră. poporul român exprimă con
vingerea că ele vor marca un nou și 
important aport la întărirea priete
niei și colaborării frățești româno- 
polone, in interesul ambelor popoare, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii.

V. ALEXANDRESCU 

cîștigat ceva care ieri ne părea im
posibil și este de importanță incal
culabilă : acceptarea de către biserică 
a democrației și hotărîrea majorității 
clerului de a nu se izola de popor in 
lupta pentru o viață demnă, pentru 
progres, pentru cultură.

Și. odată cu biserica, partea cea mal 
progresistă, mai avansată, mai mo
dernă a armatei nu se va opune, spe
răm, mersului poporului, in voința 
lui fermă de a crea o nouă patrie, în 
care să poți să te simți mîndru de a 
fi spaniol".

„Franco moare, dar Spania trăieș
te — a spus, în încheiere, Dolores 
Ibarurri. Și poporul său. clasa munci
toare, țăranii, intelectualii, burghe
zia progresistă sînt dispuși să meargă 
pe calea democratică ce se deschide 
astăzi spre o nouă viață in pace și li
bertate".

surprinsă de acest demers în mo
mentul in care generalul Franco se 
afla într-o stare foarte gravă, iar 
guvernul este pus în fața unor pro
bleme dificile. Această vizită nu se 
poate explica — a precizat el — de- 
cît prin nemulțumirile existente în 
rîndurile armatei.

In legătură cu un eventual guvern 
provizoriu condus de Juan. conte de 
Barcelona. Santiago Carrillo a ară
tat că. în situația necesității unei 
perioade de tranziție, opoziția ar 
putea fi de acord cu această ipoteză 
numai cu condiția ca Don Jpan să 
accepte voința poporului spaniol, 
exprimată în cadrul unor alegeri li
bere.

*
Carlos din două motive : nu este ales 
de poporul spaniol și nu are decît 
asentimentul lui Franco. U.G.T.-ul 
cere, a spus el, eliberarea tuturor de- 
ținuților politici, acordarea de liber
tăți democratice și sindicale, organi
zarea de alegeri libere în Spania".

Sadat în S. U. A.
La întrevederi au participat, din 

partea americană, secretarul de stat 
al S.U.A., Henry Kissinger, Joseph 
Sisco, adjunct al secretarului de stat 
însărcinat cu problemele Orientului 
Apropiat, iar din partea egipteană 
Ismail Fahmy, vicepremier și minis
tru al afadprilor externe, și ministrul 
pentru problemele cercetării științi
fice și energiei atomice, Abdel 
Maaboud Al Gibeily.

O ultimă rundă de convorbiri între 
cei doi președinți urmează să se des
fășoare. miercuri, la Washington. în 
aceeași zi. președintele Sadat va rosti 
un discurs în fața celor două Camere 
ale Congresului american.
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0 delegație a U.C.I., con- 
dusă de Stane Dolanț, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., a avut la Tokio con
vorbiri cu o delegație a P.C. din 
Japonia, condusă de Tetsuzo Fuwa, 
șeful Secretariatului C.C. al P.C.J. 
In timpul discuțiilor a fost efectuată 
o informare reciprocă asupra situa
ției din cele două țări și au fost 
abordate probleme internaționale de 
interes comun.

Reluarea zborurilor di
recte spre Cipru. ComPama 
„British Airways" a reluat zborurile 
directe spre Cipru, suspendate in 
timpul evenimentelor din iulie 1974. 
în cooperare cu „Cyprus Airways", 
firma britanică va asigura patru zbo
ruri directe pe săptămînă între aero
portul londonez Heathrow și Larna
ca. Aeroportul din Nicosia continuă 
să rămină închis.

Negocieri pentru soluțio
narea crizei politice din 
Australia. Guvernatorul general 
John Kerr a conferit cu liderul opo
ziției. Malcolm Fraser. După între
vedere, Fraser a declarat ziariștilor 
că va sprijini proiectul de buget 
guvernamental, cu condiția ca pri
mul ministru. Gough Whitlam, să 
decidă organizarea de alegeri gene
rale la jumătatea anului 1976. Agen
ția Reuter apreciază că nu este de 
așteptat ca primul ministru să ac
cepte compromisul, guvernul bucu- 
rindu-se de un sprijin sporit în ul
tima vreme — potrivit sondajelor de 
opinie — în rîndurile electoratului.

Victime ale activității 
teroriste. DePutatul argentinean 
Pablo Rojas, reprezentant în forul 
legislativ suprem din partea Parti
dului Justițialist, de guvernămînt, a 
fost găsit asasinat în automobilul 
său, în orașul San Juan, s-a anun
țat oficial la Buenos Aires. Surse ale 
poliției au făcut cunoscut că, ’ în

Anglia — țară producătoare de petrol
Inaugurarea exploatării țițeiului din Marea Nordului

LONDRA 3 — Corespondentul nos
tru transmite : Luni a avut loc Ia 
Dyce, lingă' Aberdeen (Scoția), ce
remonia deschiderii supapelor Ia con
ductele de petrol care transportă 
„aurul negru" din Marea Nordului. 
Importanța acestui eveniment a fost 
subliniată prin prezența reginei Elisa- 
bet.a a Il-a. a primului ministru Ha
rold Wilson și a altor membri ai gu
vernului. Regina Angliei a calificat 
acest eveniment drept „un moment 
istoric", iar primul ministru a decla
rat că începerea activităților de ex
tragere a petrolului din Marea Nor
dului reprezintă „un jalon in istoria 
Marii Britanii ca națiune producă
toare de energie, un moment de sea
mă în lupta sa pentru supraviețuire 
economică". Subliniind eforturile de
puse de muncitori, tehnicieni și spe
cialiști, precum și curajul, tenacitatea

WASHINGTON 3 — Coresponden
tul nostru transmite : în cadrul vizi
tei pe care o întreprinde în Statele 
Unite ale Americii, tovarășul Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a avut, la Los Angeles, întîlniri de 
lucru cu conducerile corporațiilor 
„Occidental Petroleum", „Litton In
dustries" și „Rockwell International". 
Au fost examinate și convenite unele 
programe privind posibilitățile de 
cooperare și schimburile reciproce de 
produse în domeniile resurselor de 
energie, construcției de mașini-unel- 
te grele, electronicii, tehnicii de

Congresul P. C. din Norvegia 
și-a încheiat lucrările

OSLO 3 (Agerpres). — La Oslo au 
luat sfîrșit lucrările celui de-al XV- 
lea Congres al Partidului Comunist 
din Norvegia. Timp de trei zile, co
muniștii norvegieni au făcut bilanțul 
activității partidului în ultimii ani și 
au examinat sarcinile în domeniul 
consolidării, în continuare, pe plan 
ideologic și organizatoric a P. C. din 
Norvegia.

In favoarea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale

ANKARA 3 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei oficiale de cinci zile 
efectuate în Turcia de către șahinșa- 
hul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. a fost dat publici
tății un comunicat în care se arată 
că suveranul iranian și șeful statului 
turc, președintele Fahri Korutiirk, 
„și-au exprimat speranța că actualele 
eforturi vizînd stabilizarea puterii de 
cumpărare a țărilor exportatoare de 
energie și materii prime, precum și 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale se vor solda cu rezul
tate favorabile lumii întregi".

Comunicatul relevă, totodată, că a- 
cordurile turco-iraniene privind tran
zitul mărfurilor și amenajarea șosele
lor șl porturilor din Turcia cu ajuto

Întrevederi vest-germano — iugoslave
BONN 3 (Agerpres). — La Bonn a 

sosit luni, într-o vizită oficială. Mi- 
loș Minici, vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia. In aceeași zi și-a 
început convorbirile cu Hans-Die- 
trich Genscher, vicecancelar și mi
nistru al afacerilor externe al R.F. 
Germania, cu care a examinat prin
cipalele probleme privind dezvolta
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cursul zilei de duminică, alte patru 
persoane și-au pierdut viața ca ur
mare a activității teroriste desfășu
rate de organizații clandestine extre
miste. Intre aceștia se află și un li
der sindical din Villa Constitution, 
oraș industrial situat la 280 km de 
capitală.

Ministrul da externe 
francez, Jean Sauvagnargues, a 
început luni convorbirile oficiale cu 
colegul său turc. Ihsan Sabri Cagla- 
yangil. Agenda convorbirilor dintre 
cei doi miniștri de externe conține 
o serie de probleme internaționale, 
între care chestiunea cipriotă, secu
ritatea în Marea Mediterană, con
flictul din Orientul Apropiat, rela
țiile turco-grecești, precum și o se
rie de aspecte ale relațiilor dintre 
Turcia și Franța.

Reuniune bancară la Ku
weit. Reprezentanții băncilor cen
trale din patru state situate în zona 
Golfului (Kuweit, Emiratele Arabe 
Unite, Bahrein, Qatar) au hotărît, 
In cadrul reuniunii care a avut loc 
la Kuweit, să înființeze o comisie 
mixtă pentru studierea căilor de ar
monizare a pozițiilor lor în vederea 
creării unei unități monetare co
mune.

în legătură cu asasina
rea lui Pasolini. Potrivit unui 
comunicat al poliției din Roma, In 
urma asasinării lui Pier Paolo Paso
lini, cunoscut scriitor, scenarist, re
gizor și director de film italian, a 
fosț arestat, duminică, un tînăr în 
vîrstă de 17 ani, pe nume Giuseppe 
Pelosi, care și-a recunoscut crima.

Furt. Unul dintre cele mai mari 
furturi de opere de artă și de va
loare istorică din R. F. Germania a 
fost comis în noaptea de sîmbătă 
spre duminică. Două persoane au pă
truns în tezaurul catedralei din Koln, 
de unde au sustras obiecte evaluate 
la mai multe milioane de mărci. In
fractorii au escaladat fațada nordică 
a catedralei, înaltă de 144 metri, fo
losind frînghii și pioleți și au pătruns 
în interior printr-o deschizătură de 
ventilație largă de 40 cm.

și îndemîhârea lor pentru a se ajun
ge la extracția petrolului, premierul 
britanic a menționat condițiile deose
bit de grele care au trebuit să fie de
pășite. în regiunea respectivă adinci- 
mea apei este de peste 100 de metri, 
iar vintul atinge uneori viteze de 130 
km la oră. Platforma de extracție, a 
cărei înălțime depășește de două ori 
turnul Big Ben de la Palatul West
minster, este menită să reziste unor 
valuri de 30 metri.

Primul ministru a arătat că după 
1980 Marea Britanie va produce tot 
petrolul de care va avea nevoie, ceea 
ce va reprezenta o contribuție de sea
mă la îmbunătățirea balanței de plăți 
a țării. EI și-a exprimat convingerea 
că aceasta va contribui la redresarea 
economiei și la ridicarea regiunilor 
țării care au rămas în urmă in dez
voltarea economică. 

calcul, produselor din lemn șt altor 
produse.

Tovarășul Ion Pățan s-a lntllnit, 
de asemenea, la New York, cu Milton 
Rosenthal, președintele părții ameri
cane în Consiliul economic româno- 
americăn, cu președintele Consiliului 
de administrație al băncii „Manufac
turers Hanover Trust" și cu condu
cerea firmei „Atalanta". Cu acest 
prilej au fost reliefate noi căi de dez
voltare a colaborării cu întreprinderi 
și organizații românești In domeniul 
financiar-bancar, al produselor agri
cole și alimentare și in alte domenii 
de interes reciproc.

într-o rezoluție adoptată de partl- 
eipanți, comuniștii norvegieni sint 
chemați să contribuie la lărgirea in
fluenței partidului și la atragerea de 
noi membri în rîndurile sale.

Delegații l-au ales în funcția de 
președinte al partidului pe Martin 
Gunnar Knutsen, care pînă la con
gres a deținut funcția de vicepre
ședinte.

rul unui credit iranian In valoare de 
1.2 miliarde de dolari ilustrează spi
ritul de înțelegere existent între cele 
două state.

Pe de altă parte, cei doi șefi de stat 
au apreciat că o pace justă și di'ra- 
bilă în Orientul Apropiat poate fi j- 
staurată numai In condițiile îndepli
nirii rezoluției nr. 242 a Consiliul ii 
de Securitate al O.N.U., care cere re
tragerea trupelor israeliene de pe te
ritoriile arabe ocupate și respectarea 
drepturilor poporului palestinean.

Abordind problema cipriotă, șahln- 
șahul Iranului și președintele Turciei 
au relevat că trebuie să se găsească 
o soluție pe calea negocierilor Intre 
comunitățile greacă și turcă din 
insulă.

rea relațiilor de colaborare dintre 
cele două țări.

După cum relatează agenția Ta- 
niug. părțile au relevat necesitatea 
ca toate țările participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa să-și intensifice eforturile 
menite să asigure evoluția pozitivă a 
procesului destinderii pe continentul 
european și în întreaga lume.

SESIUNEA O.N.U.
Dezbateri în problema 
poporului palestinean

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— în plenara Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite au în
ceput luni dezbaterile asupra punc
tului de pe agenda actualei sesiuni 
intitulat „problema Palestinei".

Dezbaterile au fost deschise de re
prezentantul Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei. Faruk Kaddumy, 
membru al Comitetului Executiv ăl 
O.E.P., șeful Departamentului Po
litic.

A urmat Ia cuvînt ambasadorul 
Israelului. Chaim Herzog.

KAMPALA

Demersuri pentru 
soluționarea situației 

din Angola
KAMPALA 3 (Agerpres). — în 

capitala Ugandei continuă lucrările 
Biroului Politic al O.U.A., reunit în 
sesiune extraordinară pentru a exa
mina căile de încetare a focului din
tre combatanții celor trei mișcări de 
eliberare națională din Angola, posi
bilitatea consolidării rîndurilor forțe
lor de eliberare națională și asigură
rii unui climat de pace și securitate 
în Angola înaintea proclamării in
dependenței teritoriului, la 11 noiem 
brie.

La dezbateri sînt analizate și con
cluziile cuprinse în raportul Comite
tului O.U.A. pentru Angola după con
vorbirile pe care membrii acestui or
ganism le-au avut la Luanda și în 
alte localități angoleze cu liderii 
M.P.L.A., F.N.L.A. și U.N.I.T.A.

VIENA

Reuniune O.P.E.C.
VIENA 3 (Agerpres). — Comisia 

economică a Organizației țărilor ex
portatoare de petrol s-a întrunit, 
luni, la sediul O.P.E.C. de la Viena, 
pentru a examina două probleme 
majore ce urmează să fie luate In 
discuția reuniunii ministeriale a or
ganizației. fixată pentru 20 decem
brie.

Experții economici ai celor 13 țări 
membre examinează posibilitățile de 
unificare și simplificare a actualului 
sistem de prime, care conduce la di
ferențieri uneori substanțiale ale pre
țului petrolului brut față de prețul 
de referință al O.P.E.C. fixat, de la 
1 octombrie, la 11,51 dolari per baril. 
Aceste prime sînt calculate în raport 
cu densitatea, conținutul de sulf, sca
denta și apropierea de piața de des
facere a petrolului exportat. Unifi
carea actualului sistem complicat ar 
permite să se reducă substanțial con
curența artificială din cadrul 
O.P.E.C. și ar permite țărilor membre 
să se situeze pe poziții mai puțin 
diferite in problemele cu care sînt 
confruntate pe plan internațional.

în al doilea rînd, comisia econo
mică examinează din nou dosarul re
feritor la înlocuirea dolarului ca mo
nedă de calculare a prețului petro
lului cu drenturile speciale de tra
gere ale F.M.I.
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