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edința Comitetului Politic 
xecutiu al C. C. al P. C. R.

Marți, 4 noiembrie 1975, a avut loc ședin
ța Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a ascultat o informare în legătură cu 
realizarea programului de aprovizionare a 
populației cu produse alimentare și bunuri 
industriale de consum.

£omitetul Politic Executiv a constatat că 
pretutindeni, în Capitală și în țară, au fost 
luate măsuri, în conformitate cu programul 
aprobat de conducerea partidului și statu
lui, pentru îmbunătățirea substanțială a 
aprovizionării cu produse alimentare de 
bază. Astfel, în luna octombrie au fost 
furnizate pentru consumul populației unele 
cantități peste programul inițial prevăzut 
la carne, conserve de pește, zahăr, ulei 
comestibil, lapte de consum, ouă, legume de 
cîmp, fasole boabe, fructe și altele. Pentru 
lunile următoare sînt asigurate cantitățile 
de produse care să permită o bună aprovi
zionare a populației. Sînt prevăzute pentru 
luna noiembrie cantități suplimentare — 
peste programul stabilit — la carne, slă
nină, untură, zahăr, ulei comestibil, cartofi 
și altele.

Aprovizionarea cu bunuri industriale de 
consum se desfășoară în condiții mulțumi
toare, luîndu-se unele măsuri pentru mai 
buna servire a populației.

Apreciind rezultatele obținute pînă acum, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit să se 
ia măsuri energice în continuare de către 
ministerele economice, Ministerul Comerțu
lui Interior, consiliile populare pentru a se 
asigura fondul integral de produse și 
mărfuri stabilit în programul de aprovi
zionare a populației pentru acest an și prima 
parte a anului viitor, în sortimente cît mai 
variate și de bună calitate.

Trebuie luate măsuri hotărîte de către 
Ministerul Comerțului Interior, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, de că
tre consiliile populare pentru înlăturarea 
defecțiunilor existente în organizarea și 
funcționarea rețelei comerciale și a alimen
tației publice. Organele de comerț trebuie 
să ia toate măsurile ce se impun pentru a 
asigura aprovizionarea ritmică, precum și 
buna servire a populației, să dea dovadă de 
mai mult dinamism, de spirit de inițiativă, 
îndeplinindu-și cu înalt simț de răspundere 
atribuțiile cu care au fost învestite.

In vederea ridicării calității făinii desti
nate fabricării pîinii și celorlalte produse 
de panificație, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit să se îmbunătățească cu 5 la sută 
procentul de extracție al făinii din grîu. 
Este necesar ca organele industriei alimen
tare, consiliile populare să ia imediat mă
suri pentru îmbunătățirea calității pîinii și 
a tuturor produselor de panificație, pentru 
diversificarea acestora, potrivit tradițiilor 
locale și cerințelor consumatorilor.

In scopul asigurării producției agricole 
a anului viitor, Comitetul Politic Executiv 
- :ge atenția organelor județene de partid, 
A ,anelor agricole, tuturor cadrelor de par
tid și de stat din agricultură să mobilizeze 
toate forțele materiale și umane de care 
dispun pentru terminarea grabnică a tutu
ror lucrărilor de toamnă și, în mod deose
bit, pentru executarea în cele mai bune 
condiții a arăturilor pentru culturile de 
primăvară.

Pe linia îmbunătățirii continue a nivelu
lui de trai al celor ce muncesc, Comitetul 
Politic Executiv a examinat un proiect de 
lege cu privire la producția bunurilor ali
mentare. Proiectul de lege are în vedere ca 
în domeniul industriei alimentare să se va
lorifice superior resursele de materii prime, 
producția agricolă vegetală și animală, bo
gățiile naturale de care dispune țara noas
tră. Legea prevede luarea de măsuri care 
să conducă la ridicarea valorii nutritive a 
produselor alimentare, la diversificarea 
sortimentelor, satisfăcînd, astfel, tot mai 
mult necesitățile de consum ale populației.

Comitetul Politic Executiv a luat, de ase
menea, în discuție proiectul de lege privind 
creșterea și ameliorarea rasei animale
lor. Proiectul de lege consacră în pla
nul legislației principiile și prevede
rile Programului național de dezvoltare 
a zootehniei, definește cadrul unitar —- 
tehnic, organizatoric și juridic — prin 
care se asigură ameliorarea raselor, 
îmbunătățirea potențialului lor genetic și, 
pe această bază, creșterea unor efective 
înalt productive, corespunzător necesități
lor sporite ale economiei naționale și apro
vizionării populației cu produse alimentare.

în cadrul măsurilor de dezvoltare a șepte- 
lului și de valorificare superioară a anima
lelor, de creștere a producției de carne, a 
fost discutat un proiect de lege prin care se 
stabilește regimul optim de tăiere a aces
tora, precum și condițiile obligatorii sani- 
tar-veterinare la tăiere.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a examinat proiectul legii 
privind retribuirea muncii în unitățile agri
cole cooperatiste. Expresie a politicii con
stante a partidului nostru de ridicare con
tinuă a bunăstării materiale și a gradului 
de civilizație al tuturor oamenilor muncii, 
proiectul de lege fundamentează retribuirea 
în unitățile agricole de producție după can
titatea și calitatea muncii, după rezultatele 
obținute de fiecare unitate de bază în parte. 
Proiectul prevede o mai strînsă legare a 
retribuției de contribuția adusă la creșterea 
neîntreruptă a producției agricole vegetale 
și animale și a averii obștești, la realizarea 
unei agriculturi moderne, intensive, de înal
tă productivitate. Forma principală de re
tribuire a muncii în agricultură este acor
dul global, care asigură întărirea răspun
derii pentru realizarea și depășire*! produc
țiilor planificate, pentru reducerea cheltu
ielilor materiale și de muncă pe unitate de 
produs și, ca urmare, duce la creșterea 
veniturilor cooperatorilor, ale cooperativei.

Apoi, Comitetul Politic Executiv a dezbă
tut proiectul de lege privind sistematizarea, 
proiectarea și realizarea arterelor de circu
lație în localitățile urbane și rurale, într-o 
concepție unitară, pe baze științifice, po
trivit unor norme obligatorii, care să asi
gure îmbunătățirea permanentă a condiții
lor de viață și muncă ale locuitorilor, păs
trarea și folosirea corespunzătoare a rețe
lei de străzi existente, economisirea terenu
lui, creșterea eficienței și siguranței trans
porturilor.

Proiectele de legi au fost însușite de Co
mitetul Politic Executiv, hotărîndu-se ca 
acestea să fie înaintate Marii Adunări Na
ționale spre dezbatere și aprobare.
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In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a informat despre rezultatele vi
zitei oficiale de prietenie efectuate recent 
în Portugalia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și alți membri ai conducerii de 
partid și de stat.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
deplina satisfacție pentru spiritul de înțe
legere și prietenie în care s-au desfășurat 
convorbirile româno-portugheze, pentru ca
racterul lor deosebit de fructuos, pentru 
acordurile și înțelegerile stabilite, ce des
chid noi perspective colaborării dintre cele 
două țări și popoare. Totodată, Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că primirea deo
sebit de călduroasă și ospitalieră pe care 
conducătorii și poporul portughez au re
zervat-o șefului statului român, în tot 
cursul vizitei, reprezintă o expresie a rela
țiilor de prietenie și sentimentelor de stimă 
reciprocă statornicite între cele două țări și 
popoare, o înaltă prețuire acordată pre
ședintelui Republicii Socialiste România, 
politicii României socialiste.

Comitetul Politic Executiv a apreciat în 
mod deosebit faptul că în cadrul întâlnirilor 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu pre
ședintele Costa Gomes, cu primul ministru 
al Portugaliei, cu reprezentanții partidelor 
politice și cu unii membri ai Consiliului

Revoluției șl comandanți de arme, pre
ședintele României a exprimat sentimente
le de prietenie și solidaritate ale poporului 
român cu poporul portughez care a pășit 
pe calea dezvoltării noi, democratice, se 
află angajat în eforturi susținute pentru a 
fi pe deplin stăpîn pe destinele sale.

Toate aceste întrevederi și convorbiri au 
pus în evidență interesul manifestat față 
de politica internă și externă a României, 
față de experiența partidului și poporului 
nostru în unirea tuturor forțelor naționale 
pentru edificarea noii orînduiri, au relevat 
dorința comună de a acționa pentru dez
voltarea pe multiple planuri a relațiilor ro
mâno-portugheze.

Comitetul Politic Executiv subliniază im
portanța deosebită a noilor înțelegeri și 
acorduri încheiate între cele două țări, care, 
în spiritul Tratatului de prietenie și co
operare, concretizează și adîncesc colabora
rea economică, tehnico-științifică, cultura
lă și în alte domenii, în interesul celor două 
popoare de a colabora mai strîns pentru în
făptuirea aspirațiilor lor de progres și bu
năstare. în același timp, prin noile înțele
geri româno-portugheze, ambele țări își 
reafirmă hotărîrea de a acționa pentru tra
ducerea în fapt a hotărîrilor Conferinței 
pentru securitate și colaborare în Europa, 
de a oferi un exemplu de felul în care două 
state, făcînd parte din grupări militare deo
sebite, pot statornici și dezvolta o strînsă 
cooperare atunci cînd sînt animate de dorin
ța de a acționa în interesul popoarelor lor, 
al edificării unei noi ordini politice și econo
mice, al păcii și înțelegerii între națiuni.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a ascultat o informare cu privire la rezul
tatele convorbirilor dintre secretarul ge
neral ăl P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Partidului Poporului din Pakistan, 
primul ministru Zulfikar Aii Bhutto, cu 
prilejul vizitei pe care înaltul oaspete pa
kistanez a efectuat-o în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu 
deosebită satisfacție de rezultatele pozitive 
ale convorbirilor româno-pakistaneze la ni
vel înalt, care și-au găsit expresie în 
semnarea unor importante documente ce 
afirmă voința comună de a extinde și în 
viitor colaborarea dintre România și Pakis
tan în toate domeniile de activitate. In spi
ritul relațiilor prietenești dintre cele două 
popoare, se va acționa pentru transpunerea 
în viață a prevederilor Declarației solemne 
comune din anul 1973 și, pe această bază, 
pentru promovarea continuă a colaborării 
româno-pakistaneze în realizarea unor 
obiective legate de dezvoltarea economico- 
socială a celor două țări.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
înțelegerile privind colaborarea româno- 
pakistaneză în diferite domenii de activitate 
corespund intereselor și năzuințelor celor 
două popoare, cauzei păcii și încrederii între 
națiuni.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
convorbirile la nivel înalt româno-por
tugheze și româno-pakistaneze, documen
tele semnate se înscriu în eforturile gene
rale ale popoarelor de instaurare a unei 
noi ordini economice și politice internațio
nale, de promovare a unor relații noi, cu 
adevărat democratice, bazate pe egalitate și 
respect al independenței și suveranității na
ționale, pe dreptul fiecărei națiuni de a fi 
liberă și stăpînă pe propriul destin.

In legătură cu rezultatele vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Portugalia 
și ale convorbirilor purtate de șeful statului 
român cu primul ministru al Pakistanului, 
Comitetul Politic Executiv a adoptat măsu
rile corespunzătoare care să asigure înde
plinirea în cele mai bune condiții a acordu
rilor încheiate cu cele două țări.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a rezolvat, de asemenea, alte proble
me ale activității de partid și de stat în do
meniul agriculturii și relațiilor interna
ționale.

Dînd expresie voinței întregului nostru tineret de a munci cu tenacitute și avint pentru a-și spori 

contribuția la înfăptuirea hotărîrilor Congresului alXI-lea al partidului, ieri și-au continuat lucrările 

Congresul al X-lea al Uniunii Tineretului Comunist, Conferința a X-a
a U. A.S.C.R., a lil a Conferință națională a Organizației pionierilor

Continuîndu-și lucrările, forumu
rile naționale ale tineretului patriei 
au prilejuit calde și însuflețite ex
presii ale sentimentelor de dragos
te profundă și înalt respect față 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cărui cuvîntare la ședința inau
gurală se constituie într-un cu
prinzător program pentru activita
tea de viitor a organizațiilor de 
tineret, pentru întreaga muncă de 
educare comunistă, revoluționară,

a tinerei generații. într-un spirit de 
autoexigență, cu responsabilitate 
și maturitate politică, participanții 
la lucrări — tineri muncitori, ță
rani și intelectuali, studenți, pio
nieri — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — au 
analizat, în lumina indicațiilor se
cretarului general al partidului, 
munca desfășurată de organizații
le lor, modalitățile practice de per
fecționare a activității acestora.

Participanții la dezbateri au ex

primat hotărîrea unanimă a întregii 
generații tinere de a munci cu și 
mai mult entuziasm, cu și mai 
multă sîrguință pentru a-și spori 
contribuția la înfăptuirea Progra

mului Partidului Comunist Român, 
pentru prosperitatea patriei, pentru 
fericirea poporului, pentru edifica
rea în România a celei mai înain
tate orînduiri sociale—comunismul.

Publicăm în paginile II-IV

© RAPOARTELE PREZENTATE
o RELATĂRI ALE DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR

Una din direcțiile principale de acțiune a întreprinderii de pompe „AVERSA" din Capitală o constituie diversi
ficarea continuă a gamei de sortimente. în imagine, aspect general din secția de prelucrări mecanice
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Aii ÎNCHEIAT
SEMĂNATUL GRIULUI

JUDEȚUL IAȘI

Zilele acestea s-a încheiat semă
natul griului și în județul Iași. Su
prafața realizată cu această cultură 
este de 4 610 ha în I.A.S. și de 
62 785 ha în cooperativele agricole de 
producție. In continuare, în fiecare 
unitate agricolă, forțele mecanice au 
fost concentrate la efectuarea arătu
rilor de toamnă. Și această lucrare 
este realizată pe total județ în pro
porție de peste 50 la sută. (Manole 
Corcaci).

JUDEȚUL DOLJ

Unitățile agricole cooperatiste și 
de stat din județul Dolj au terminat 
marți însămînțările. de toamnă pe 
ultimele din cele 170 000 ha prevăzute 
în plan. Lucrarea a fost încheiată 
cu circa două săptămîni mai devre
me, comparativ cu anul trecut. Co
mandamentul județean pentru coor
donarea campaniei de toamnă și co
mandamentele comunale au stabilit 
planurile concrete de activitate 
pe fiecare unitate din județ pen
tru sporirea ritmului la arături, 
pentru însămînțările de primăvară, 
astfel îneît lucrarea care în prezent 
a fost realizată pe 85 000 ha în coo
perativele agricole de producție și pe 
11 600 ha în întreprinderile agricole 
de stat să se încheie pînă la 20 no
iembrie a.c. (Agerpres).

JUDEȚUL MEHEDINȚI

Ieri, 4 noiembrie, după o zi de 
muncă spornică, lucrătorii de pe c- 
goarele Mehedințene au încheiat se
mănatul griului pe întreaga supra
față planificată de 62 800 hectare. Pe 
mare parte din suprafața însămînța- 
tă cu păioase, culturile au răsărit și 
se prezintă bine, ceea ce garantează 
obținerea unor producții superioare 
în anul 1976. Totodată, au fost achi
tate în întregime obligațiile contrac
tuale la cultura porumbului și se ac
ționează in continuare la strîngerea 
producției de sfeclă de zahăr de pe 
ultimele suprafețe și executarea în 
ritm susținut a arăturilor de toamnă. 
(Virgiliu Tătaru).

CALITATEA MUNCII
PE ȘANTIERE 

se reflectă in calitatea și buna 
funcționare a obiectivelor realizate

Perioada de timp care a mai ră
mas pînă la finele ultimului an din 
actualul cincinal se anunță a fi deo
sebit de rodnică în domeniul investi
țiilor. Zeci și zeci de noi obiective 
și capacități industriale și agrozoo
tehnice vor fi puse în funcțiune, 
vor începe să dea producție econo
miei naționale. în momentul dării 
lor în exploatare, în mod firesc, a- 
ceste noi capacități și obiective tre
buie să întrunească toate condițiile 
tehnice și calitative de care depind 
buna lor funcționare și atingerea în 
termene- scurte a parametrilor pro
iectați. Acționînd în spiritul regle
mentărilor legale, pe deplin con- 
știenți de îndatoririle ce le revin, 
factorii cu răspunderi în realizarea 
investițiilor au luat asemenea măsuri 
îneît, în ultima vreme, la nici unul 
din obiectivele supuse examenului 
sever al recepției nu a fost formu
lată vreo observație esențială privind 
nivelul tehnic și calitativ al lucrări
lor. Efectele practice obținute sînt 
deosebit de pozitive. O trecere în re
vistă a cîtorva dintre ultimele obiec
tive industriale intrate în funcțiune. 
— cum sînt turnătoria de oțel de la 
întreprinderea „Progresul11 Brăila, 
noul laminor de la Combinatul side
rurgic Hunedoara, capacități noi la 
întreprinderile „Tehnoton" din Iași 
și de mașini grele București — arată 
că flecare dintre aceste noi capaci
tăți s^a integrat rapid într-o activi
tate productivă normală, deci, a fost 
realizată în bune condiții tehnice și 
calitative.

Evidențiind aceste rezultate, totuși, 
în Cazul unor obiective de investiții 
problema calității lucrărilor rămîne 
încă deschisă. Odată cu acceptarea 
punerii lor în funcțiune, comisiile de 
recepție au consemnat, în procesele 
verbale întocmite, diferite lucrări 
executate necorespunzător. Pe loc, 
potrivit reglementărilor în vigoare, 
s-a stabilit obligația constructorilor 
în cauză de a le remedia cît mai re

pede posibil. Așa s-au petrecut lu
crurile în cazul unor lucrări de la 
țesătoria din Calafat, de la noile ca
pacități ale Fabricii de transforma
toare din Filiași și ale Eabricii de 
produse ceramice din Doicești ; deși 
noile unități au început să producă, 
totuși, constructorii au menținut încă 
un timp, pe aceste șantiere, o parte 
din forțele lor umane și din mijloa
cele tehnice, cheltuindu-se supli
mentar fonduri materiale și finan
ciare pentru refacerea lucrărilor de 
slabă calitate.

Pentru a fi preîntîmpinate aseme
nea situații, în primul rînd trebuie 
înlăturate neajunsurile în organiza
rea activității unor șantiere — le
gate de eșalonarea nerațională a lu
crărilor, de aprovizionarea și recep
ția materialelor de construcții, ca și 
de disciplina de la punctele de lucru, 
în al doilea rînd, trebuie asigurate 
supravegherea directă și continuă a 
execuției, în toate fazele și în toate 
amănuntele ei, precum și efectuarea 
unui riguros control de calitate. 
Bunăoară, dintr-o analiză inițiată, 
nu de mult, pe o serie de șantiere 
aparținînd Trustului de construcții 
industriale din Constanța, s-a des
prins că volumul betoanelor necores
punzătoare calitativ era îngrijorător 
de ridicat. O simplă întîmplare? Nici
decum, dacă avem în vedere că la 
multe stații de preparare a betonu
lui stăruiau lipsa de ordine și aba
terile de la disciplina muncii. Și deși 
cunoșteau bine aceste situații, de 
multe ori cadrele din serviciul da
(Continuare în pag. a V-a)

Livada cu mere
Iată ce-mi sugerea

ză soarele acestei 
toamne tîrzii, toamnă 
la Valea lui Mihai, 
unde sosesc pe înse
rat... în jurul meu, 
prin vălurile amurgu
lui, nisipul roșiatic al 
cîmpiei pare un noian 
de flăcări ; optzeci de 
mii de meri își fulge
ră roșul viu ; talere 
de floarea-soarelui, 
aureolate cu aur, ro
tesc amețitor în văz
duh ; grămezi de știu- 
leți proaspăt deșfăcați 
își licăresc jeraticul 
sub bolta de catifea, 
presărată din belșug 
cu stele. Partea aceas
ta de hotar se cheamă 
„Pustia păstorilor" ; 
mă aflu la cea mai tî- 
nără dintre fermele 
întreprinderii agricole 
de stat din Valea lui 
Mihai. Doar cîțiva ani 
au trecut de la nivela
rea „dealului11 — adi
că a sterpelor dune de 
nisip ; doar cîțiva ani 
de cînd „Pustia păsto
rilor11 a devenit un loc 
rodnic. Mă conduce — 
cu frecvente opriri pe 
drumul de zece kilo
metri — Szabo Imre, 
Erou al Muncii Socia
liste, directorul între
prinderii, coborînd a- 
des de la volan, spre 
a schimba cîte o vor
bă cu șoferii camioa
nelor încărcate cu re
coltă, pe care le întâl
nim mereu : dă dispo
ziții pentru transpor
tarea muncitorilor de 
la cîmp. între timp 
îmi relatează că a a- 
vut o zi deosebit de 
grea : e în picioare din 
zori, căci recolta splen
didă îți impune să fo
losești fiece minut pen
tru a o aduna și adă
posti, pentru a o 
pregăti temeinic pe 
cea nouă; între timp, a 
venit și un control din 
minister. După ce s-a 
documentat temeinic, 
tovarășul de la Bucu
rești a declarat totul în 
ordine și s-a ofe
rit cu dragă inimă 
să rămînă să dea o 
mină de ajutor, dacă-i 
nevoie, la recoltare.

între optzeci de mii 
de meri intrați pe rod, 
în mijlocul livezii, un 
complex construit cu

gust : locuințe, bi
rouri, club, ateliere, 
depozite, șoproane, re
mize, grajduri, tran
dafiri și o stațiune 
experimentală. Depar
te, uruit de mașini : 
combine pentru po
rumb, pluguri mecani
ce, buldozere și scre- 
pere cară „dealul11, ni
velează dunele de ni
sip, pregătind noi su
prafețe pentru a da 
viitoarele recolte. Șe
ful de fermă, inginera 
Farkas Gyongyi, mă 
poftește la un măr io
natan proaspăt cules, 
apoi aleargă grăbită la

însemnări 
de MIK6 Ervin

autocamioanele veni
te din Sfîntu-Gheor- 
ghe să încarce roa
de... Intrăm în vas
tul depozit, unde îmi 
umplu plămînii cu 
parfumul nobilului 
rod. Fetele și flăcăii 
de la fermă lucrează 
spornic, săvîrșind cu
lesul, încărcarea și 
depozitarea merelor, 
cu dexteritatea unora 
ce au crescut odată 
cu ele. Anul trecut, 
inginera i-a luat în- 
tr-o excursie prin ța
ră și la București. 
Anul acesta, în mai, a 
fost cu ei în excursie 
peste hotare, iar echi
pa lor artistică dă 
spectacole. în timpul 
iernii nu numai la ei 
acasă, dar colindă și 
prin alte localități. 
Atelierul de creație 
al femeii-inginer, care 
se consideră elevă 
a Iui Szabo Imre, 
este aici, în plină 
cimpie : o livadă de 
160 hectare. Pe drept 
cuvînt, poate fi con
siderată și o operă de 
viață. Iată un subiect 
demn chiar de-o car
te întreagă. Totul în 
jur îți vorbește des
pre ambiția, pricepe
rea, hărnicia și răb
darea oamenilor de 
aici și, mai presus de 
toate, despre marea 
lor dragoste pentru 
pămînt, căruia i-au 
potolit setea, i-au res

tituit podoaba înfrun
tând toate vitregiile, 
în fiecare pom, în 
fiecare fructă s-au adu
nat munca, migala, 
hotărîrea anilor de 
trudă și așteptare ca 
marea cea moartă — 
„Pustia păstorilor11 — 
să fie trezită, trans
formată într-o grădi
nă roditoare. Mă o- 
prește la marginea li
vezii un cîntec. îl as
cult venind din îm
părăția livezilor tine
re ce se întind pe 
vreo două mii de 
hectare, unde fiecare 
măr, fiecare viță au 
fost dădăcite, îngriji
te, crescute, îndulcite, 
mîngîiate de oameni 
cu un suflet mare, care 
au vegheat aici ca la un 
leagăn de viață nouă.

încep un dialog des
pre oameni, pămînt și 
fericire cu directorul 
acestei mari uzine de 
pîine. carne și fruc
te. Pe acest pămînt 
care se vrea tot mai 
îmbelșugat el este 
unul dintre cei mai 
statornici în această 
dorință. Recordurile 
de ieri constituie azi 
o bază de pornire 
pentru generalizarea 
și depășirea recolte
lor mari. Viața merge 
mai departe, și aici, în 
cîmpie, cerințele cresc, 
exigența se mărește, 
anul acesta oamenii 
vor mai mult decît în 
cel care a trecut și 
această aspirație spre 
mai bine e atît de fi
rească îneît a deve
nit o nouă sursă de 
voință, acțiune și e- 
lan în lupta pentru 
a-i smulge pămîntului 
întregul său belșug, 
în acest mod se înfăp
tuiesc aici sarcinile 
partidului în agricul
tură, în acest mod se 
împletesc realizările 
oamenilor cu sensurile 
majore ale propriei 
lor existențe.

Cîmpia unde trăiesc 
acești oameni, fiii slu
gilor de pe moșiile de 
ieri, este străbătută 
azi de un aer proas
păt, caracteristic mari
lor împliniri întâlnite 
pe întinsul patriei 
noastre socialiste.

HUNEDOARA;

Planul la export- 
substanțial depășit

îndeplinind cu mult înainte 
de termen sarcinile cincinalului 
prevăzute la producția destinată 
exportului, colectivele unităților 
economice din județul Hunedoa
ra și-au sporit continuu efortu
rile pentru suplimentarea consi
derabilă a realizărilor. Drept ur
mare a acestor preocupări, pînă 
în prezent, pe ansamblul jude
țului au fost livrate deia parte
nerilor externi — peste preve
derile actualului cincinal — 
produse a căror valoare trece de 
350 milioane lei valută. Semni
ficativ este si faptul că angaja
mentul luat în luna iulie a.c. 
pentru majorarea aportului va
lutar al economiei județului Hu
nedoara. cu peste 100 milioane 
lei valută în semestrul II al a- 
cestui an. a fost realizat pînă în 
prezent în proporție de 74 la 
sută. (Sabin Ionescu).

BRĂILA, Al 2000-lea 
excavator hidraulic

După ce cu cîteva zile în ur
mă destoinicul colectiv de la în
treprinderea de utilaj greu 
„Progresul11 din Brăila anunța
se intrarea în fabricație a celui 
de-al 1 000-lea excavator din 
producția anului 1975, iată că 
acum același colectiv raportea
ză o nouă și meritorie realiza
re : de pe banda de montaj a 
ieșit cel de-al 2 000-lea excava
tor hidraulic construit aici de 
la înființarea fabricii de exca
vatoare. (Mircea Bunea).

ÎN ZIARUL DE AZI:
® LEGUMELE : DIN JUDE

ȚELE PRODUCĂTOARE 
— CÎT MAI REPEDE ÎN 
CENTRELE DE DESFA
CERE

© ORDINEA SI DISCIPLI
NA PE TRASEELE TRAN
SPORTULUI ÎN COMUN

• RUBRICILE NOASTRE : 
FAPTUL DIVERS; SPORT; 
DE LA CORESPONDEN
ȚII NOȘTRI
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Participanții la conferința noastră, 
Întreaga studențime a patriei se află 
sub profunda impresie produsă de 
mobilizatoarea cuvintare rostită de 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la ședința 
festivă de deschidere a Congresului 
al X-lea al U.T.C., Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R. și celei de-a III-a Con
ferințe naționale a Organizației pio
nierilor. Vibranta cuvintare a jalo
nat cu clarviziune direcțiile funda
mentale ale pregătirii pentru muncă 
și viață, ale educării comuniste a ti
neretului, imprimind lucrărilor foru
mului tinerei generații, prin aprecie
rile, prin îndemnurile și indicațiile 
date, dimensiunile unui eveniment 
major, spiritul unei analize politice 
lucide și angajate, de natură să con
tribuie la sporirea rolului tineretului, 
al organizațiilor sale revoluționare 
in înfăptuirea politicii partidului, a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
a celorlalte documente adoptate de 
Congresul al XI-lea al P.C.R.

Expresie grăitoare a concepției 
partidului nostru cu privire la pro
blemele formării tineretului, cuvin- 
tarea rostită ieri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus, încă o dată, în e- 
vidență încrederea partidului în ca
pacitatea tinerei generații de a-și în
deplini sarcinile de mare responsa
bilitate care îi revin, de a-și mobili
za toate forțele pentru a participa, 
cu și mai multă vigoare, la progre
sul multilateral al țării.

Raportul a scos în evidență în con
tinuare faptul că înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Programul P.C.R. 
privind dezvoltarea economico-socia- 
lă în ritm susținut a țării, caracte
rizată prin aplicarea celor mai înain
tate cuceriri ale științei și tehnicii, 
presupune pregătirea temeinică a 
forței de muncă, creșterea eficienței 
sociale a învățămintului, participa
rea activă a intelectualității, împreu
nă cu clasa muncitoare, cu întregul 
popor, la realizarea politicii partidu
lui și statului nostru, arătînd că 
școala noastră superioară cunoaște, 
în ultima perioadă, prefaceri impor
tante în direcția ridicării sale la ni
velul imperativelor dezvoltării eco
nomice și sociale a patriei. întreg a- 
cest proces, strîns legat de activita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de contribuția sa hotăritoare la sta
bilirea orientărilor privind conținu
tul și organizarea școlii românești, 
ia adoptarea soluțiilor de integrare 
pe măsura exigențelor progresului 
rapid al economiei, științei și cul
turii, care au imprimat învățămîn- 
tului de toate gradele spiritul nou, 
revoluționar, caracteristic întregii 
noastre societăți, trebuie să consti
tuie, în continuare, obiectivul pri
mordial al asociațiilor studenților co
muniști, împreună cu factorii de în- 
vățămînt, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid.

Prezentînd ansamblul realizărilor 
pe calea dezvoltării școlii superioare, 
a bazei materiale, raportul dă glas 
simțămintelor de profundă gratitudi
ne și recunoștință ale delegaților la 
cea de-a X-a Conferință a U.A.S.C.R., 
în numele întregii studențimi a pa
triei, adresînd partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri, ex- 
primînd, totodată, angajamentul lor 
solemn de a munci fără preget, de a 
răspunde prin fapte încrederii pe 
care le-o acordă clasa muncitoare, 
întregul popor.

Luind în dezbatere problemele edu
cației prin muncă și pentru muncă a 
tineretului universitar al țării, ra
portul, pornind de la aprecierile , ser. 
cretarului general al partidului, tovac 
rășul Nicolae Ceaușescu,' potrivit că
rora tot ceea ce ș-a realizat și sa 
realizează în spcietate este rezultatul 
muncii, subliniază că asociațiile stu
denților comuniști au situat în cen
trul întregii lor activități educarea 
prin muncă și pentru muncă a stu
denților, inregistrîndu-se rezultate su
perioare de la an la an.

Raportînd însă rezultatele obținute 
la sarcinile ce revin viitorilor spe
cialiști, analizînd cu exigență proble
mele formării pentru muncă și viață

înaintată 
pregătire, 

muncă, 
critic des- 
realizînd, 

la 
grupelor

• studenților, se evidențiază că în 
pregătirea profesională persistă încă 
serioase neajunsuri. Se menține ridi
cat numărul studenților care se pre
gătesc în asalt, manifestă tendințe de 
chiul și delăsare, de sustragere de 
la îndeplinirea obligațiilor universi
tare, dezinteres față de învățătură, 
față de pregătirea teoretică și munca 
productivă. Asemenea situații se ex
plică prin opinia colectivă slabă, 
combativitatea redusă la nivelul gru
pelor și anilor de studiu față de cei 
care nu învață, prin eficiența scăzută 
a activității politico-educative desfă
șurate de unele dintre asociațiile stu
denților comuniști.

Acționînd în spiritul exigențelor ce 
decurg din prevederile codului mo
ral al comuniștilor, din indicațiile se
cretarului gene
ral, înțelegînd că 
supremul criteriu 
de apreciere a 
activității fiecărui 
membru al orga
nizației revoluțio
nare a tineretului 
universitar, a fie
cărei asociații
este dat de rezul
tatele concrete
ale muncii, asoci
ațiile studenților 
comuniști, se ara
tă în raport, au, 
datoria să promo
veze cu mai mul
tă hotărîre atitu
dinea 
față de 
față de 
spiritul 
chis, 
cu deosebire 
nivelul 
și anilor de stu
diu, analize, sta
bilind măsuri 
concrete, eficien
te cu privire la 
activitatea fiecă
rui student, dez
voltând responsa
bilitatea persona
lă și exigența co
lectivă față de 
studiu.

în perioada care 
a trecut de la 
Conferința a IX- 
a. ne baza orien
tărilor date de 
conducerea parti
dului, practica 
productivă a înregistrat o serie 
de îmbunătățiri, atît în planul 
conținutului, cit și al organizării sale, 
s-a dezvoltat atitudinea studenților 
față de muncă. Cu toate acestea, le
gătura practicii cu profilul de pregă
tire a studenților, nivelul de califi
care solicitat pentru această activita
te nu corespund, în toate cazurile, 
exigențelor formării specialistului cu 
temeinică pregătire practică și teoreti
că. Raportul subliniază necesitatea ca 
organizațiile studențești, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, să acționeze cu mai multă 
hotărîre pentru creșterea răspunderii 
studenților față de activitatea prac
tică, pentru îmbunătățirea continuă a 
conținutului și organizării acestei ac
tivități.

în ultima perioadă, ca urmare a 
activității susținute desfășurate de 
asociațiile studenților comuniști, în 
strînsă legătură cu organele de în
vățămînt, activitatea de cercetare ști
ințifică studențească s-a îmbunătățit 
atit în plan cantitativ, cît și calitativ.

Raportarea activității științifice stu
dențești la perspectiva noilor condiții 
generate de procesul .de integrare, 
exigențelor cincinalului revoluției 
tohuicoTștiințifice evidepți^ză necesi
tatea unei transformări radicale.-; îț* 
preocupările asociațiilor studenților 
comuniști, ale factorilor de învăță
mînt cu privire la cuprinderea, parti
ciparea studenților și eficiența acti
vității lor științifice. în această etapă 
nu se poate concepe nici măcar un 
singur student care să nu aibă obli
gații de cercetare științifică prin în
suși specificul procesului de învăță
mînt, cercetare care să ducă la reali

zarea de aparatură modernă, de uti
laje complexe, prototipuri, la rezol
varea unor probleme concrete ale 
procesului de producție.

Pornind de la indicația dată de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a so
luționa în mod radical, în decurs de 
2—3 ani, ansamblul problemelor așe
zării pe baze revoluționare a școlii 
superioare, „de a face totul pentru 
a transforma instituțiile de învăță
mînt, universitățile în centre de în
vățămînt, cercetare și producție, de 
construcție a socialismului în Româ
nia", rezultă cu claritate necesitatea 
ca la nivel național, în conducerea 
Ministerului Educației și învățămîn- 
tului, U.A.S.C.R., precum și în insti
tute și facultăți, consiliile U.A.S.C. 

RAPORTUL CONSILIULUI U.A.S.C.R
cu privire la activitatea desfășurată între

Conferința a IX-a și Conferința a X-a și sarcinile
ce revin Uniunii Asociațiilor Studenților

Comuniști din România în vederea participării 
active a tineretului universitar la înfăptuirea

hotărîrilor Congresului al XI-lea al P. C. R
(A.S.C.) să manifeste inițiativă, să 
acționeze cu mai multă fermitate, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, • pentru transfor
marea revoluționară a procesului in- 
structiv-educativ, pentru înfăptuirea 
accelerată a triadei învățămint-cer- 
cetare-producție.

Concomitent cu dezvoltarea bazei 
materiale, cu perfecționarea formelor 
de producție, una dintre sarcinile e- 
sențiale ale procesului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism este formarea și consoli
darea conștiinței socialiste a maselor 
de oameni ai muncii, înarmarea lor 
cu principiile politicii interne și ex
terne a partidului și statului și creș
terea aportului acestora la făurirea 
conștientă a noii orînduiri în patria 
noastră.

Organizația politică a tinerei gene
rații universitare, aflată în plin pro
ces de formare pentru muncă și via
ță, așază, în mod firesc, în centrul 
preocupărilor sale educația comunis
tă,. dezvoltarea conștiinței revoluțio- ... .... r. ____  „ ....
nare, a personalității multilaterale, a Universitar, se mai lntîln 
specialistului cetățeaft; Wâbîlttmfiil ștudepților mentalități 
asume răspunderi directe în procesul i*es 
muncii, ,îp făurirea 
nist al patriei. Măs

cipală a muncii organizației o consti
tuie îmbunătățirea întregii activități 
politico-ideologice, informarea politi
că temeinică a studenților, creșterea 
preocupării acestora pentru studiul 
permanent și însușirea activă a do
cumentelor de partid și de stat, a o- 
perelor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

Dezbaterea, în rîndul studenților, a 
problemelor actuale ale politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, întreaga activitate politico-i- 
deologică a asociațiilor studenților co
muniști, desfășurată sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
trebuie să contribuie mai hotărît la 
formarea unor convingeri politice 
ferme, să facă din fiecare student 
un propagandist activ, un militant 
înflăcărat pentru cauza partidului, 
pentru făurirea socialismului și co
munismului pe pămîntul României.

Analizînd cu exigență problemele 
formării profilului moral înaintat, co
munist, al tinerei generații univer
sitare, raportul subliniază că, în con
trast cu atitudinea pozitivă, proprie 
rrțajorității covirșitoare a tineretului 

întîlnesc f în 
, . i neco-

toare, is. concepții retrograde, 
de nepăsare, de sustra- 

___      pțfeprînșe " gere de la îndeplinirea îndatoririlor 
pe baza Programului ideologic al par-____profesionale și obștești, de a socoti

tidului de perfecționare a predării
științelor sociale, de intensificate șl

că societatea este datoare să le o-
__ ,___ _______ __ .........  y. fere totul, fără ca ei, la rîndu-le, să 

îmbunătățire de ansamblu a muncii răspundă prin muncă, prin partici- 
politico-ideologice a asociațiilor stu
denților comuniști, situarea în centrul 
întregii activități educative a preve
derilor Codului eticii și echității so
cialiste au determinat înrîuriri pozi-

tive în formarea politică, ideologică 
și morală a tineretului universitar.

Pornind de la faptul că formarea 
și dezvoltarea conștiinței revoluționa
re a tineretului universitar, partici
parea sa la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, întregul 
proces de autoperfecționare politică 
și morală sint strîns legate de cu
noașterea aprofundată a politicii ști
ințifice, creatoare a partidului nos
tru, a perspectivelor mărețe pe care 
Programul P.C.R. Ie deschide largi 
în măsură să asigure înțelegerea de 
pe pozițiile înaintate ale marxism-le- 
ninismului creator, a prefacerilor în
noitoare specifice societății româ
nești, interpretarea obiectivă a idei
lor și proceselor social-politice din 
lumea contemporană, o sarcină prin- 

parea activă la eforturile colectivi
tății, ale întregului popor. Aceste 
fenomene negative sint cauzate de 
atitudinea înapoiată față de muncă 
a unor studenți, de activitatea slabă, 

lipsită de exigență și combativitate 
revoluționară a unor organizații, care 
n-au luat poziție hotărîță față de 
tendințele de neîmplinire a obliga
țiilor de studiu și muncă, față de 
manifestările antisociale ale unor 
studenți, considerîndu-le, cu totul 
neîntemeiat, ea izolate, nesemnifi
cative. Or, așa cum sublinia, în cu- 
vintarea rostită ieri, secretarul gene
ral al partidului, în toate colectivele 
studențești trebuie să primească o 
ripostă hotărită nesinceritatea, ipo
crizia, sustragerea de la îndatoririle 
sociale, tendința de căpătuială, egois
mul, parazitismul.

în acest sens este imperios nece
sar ca asociațiile studenților comu
niști să lupte pentru afirmarea de
plină în viață a codului comuniști

lor, să manifeste în toate cazurile 
mai multă fermitate, intransigență, 
pentru creșterea influenței colectivu
lui studențesc, pentru ca în fiecare 
organizație, în întreaga viață univer
sitară să fie promovate cinstea, sin
ceritatea și modestia, corectitudinea 
în răspunderea în muncă și viață, să 
se statornicească raporturi comunis
te de muncă și viață.

în spiritul prevederilor Codului 
muncii și vieții comuniștilor, asocia
țiile studenților comuniști au acor
dat o atenție deosebită educării pa
triotice și internaționaliste a studen
ților, cunoașterii aprofundate a tre
cutului de luptă al clasei muncitoare, 
al poporului român, pentru libertate 
și neatirnare, a tradițiilor progre
siste și revoluționare ale tinerei ge
nerații, ale studențimii, precum și a 
realizărilor obținute în construcția 
societății socialiste, a perspectivelor 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei. Organizațiile studențești tre
buie să-și sporească preocupările 
pentru a asigura cunoașterea și pre
țuirea de către studenți a istoriei, 
a trecutului țării, caracterizat prin 
munca și lupta .comună a oamenilor 
muncii —’’românt,' maghiari, gătmani, 
sîrbi și de altp naționalități — pen
tru întărirea unității și frăției .tutu* 
ror studenților, fftdiferent de națio-’ 
nalitate, integrați activ în eforturile 
întregii națiuni de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism.

în perioada care a trecut de la 
conferința precedentă, s-a îmbună
tățit participarea studenților la acti
vitatea de muncă patriotică ; peste

70 000 studenți au luat parte la 
ample acțiuni de muncă pe șantierele 
unor obiective economice, industria
le, universitare, la campaniile agri
cole, la lucrări de irigații, la amena
jarea, dezvoltarea și autodotarea 
spațiilor de învățămînt.

Analizînd activitatea cultural-edu- 
cativă, raportul pune în fața asocia
țiilor studenților comuniști sarcina de 
a-și intensifica preocupările în direc
ția lărgirii și diversificării acțiunilor 
cultural-artistice și educative in rîn
dul tineretului universitar, la nivelul 
anilor și grupelor de studiu, pentru 
învățarea și promovarea cînteculul 
revoluționar, a dansurilor tematice și 
a folclorului autentic, a literaturii și 
artei patriotice, militante, de a asi
gura participarea

și orașe- 
a contri- 
mai mare 

la for- 
profilului

mai largă a stu
denților la viața 
culturală a muni
cipiilor 
lor, de 
bui în 
măsură 
marea 
multilateral al in
telectualului îna
intat, la creșterea 
interesului tinere
tului universitar 
față de știință, 
față de cele mai 
valoroase creații 
ale artei națio
nale și universa
le, pentru forma
rea unor specia
liști cu un larg 
orizont de cultu
ră, promotori ac
tivi ai umanis
mului socialist.

Asociațiile stu
denților comu
niști au acționat 
cu consecvență 
pentru diversifi
carea activităților 
sportive de masă. 
In viitor, se im
pune intensifica
rea preocupărilor 
organizației pen
tru dezvoltarea 
activității sportive 
de masă, și per
formanță.

Analizînd acti
vitatea de gospo
dărire a cămine
lor, cantinelor și 
spațiilor de învă- 
țămînt, raportul 

arată că se mențin unele neajunsuri, 
cu deosebire în formarea unei atitu
dini și opinii studențești exigente față 
de modul în care se realizează auto- 
gospodărirea, precum și în grija față 
de avutul obștesc, în utilizarea rațio
nală a bazei materiale din institute și 
facultăți. în viitor se impune ca aso
ciațiile, împreună cu factorii de învă
țămînt, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, șă-și spo
rească eforturile în direcția creșterii 
participării studenților la activitatea 
de autogospodărire, de realizare a cu
rățeniei, de întreținere și înfrumuse
țare a căminelor, îmbunătățirii muncii 
educative în complexele studențești. 

Referindu-se la domeniul activității 
internaționale a U.A.S.C.R., în raport 
se subliniază că studențimea patriei 
noastre, întreaga națiune, aprobînd 
întru totul politica internațională a 
partidului, consecvența cu care pro
movează principiile ce trebuie să stea 
la baza relațiilor dintre toate statele 
lumii, își exprimă satisfacția deplină 
pentru larga recunoaștere internațio
nală, pentru prestigiul deosebit de 
care se bucură astăzi România, pre
ședintele 1 său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Expresie a preocupării U.A.S.C.R. 
de a să manifestă' activ și de a con
tribui nemijlocit la promovarea și 
extinderea continuă a cooperării stu
dențești o constituie faptul că, astăzi, 
organizația studenților întreține con
tacte și relații de colaborare cu peste 
200 organizații studențești de diferite 
orientări politice, ideologice, filozofice 
și religioase. U.A.S.C.R. a dezvoltat 
raporturile prietenești cu organizațiile 

studențești din toate țările socialiste, 
relațiile de cooperare cu cele din sta
tele care și-au cucerit de curind in
dependența, cu uniuni progresiste și 
democratice ale studenților din în
treaga lume.

Continuind tradițiile internaționa
liste ale poporului nostru, ale tinerel 
generații, U.A.S.C.R. a înscris in rin- 
dul obiectivelor sale de prim ordin 
educarea studențimii în spiritul so- 
lidarității active, militante cu forțele 
progresiste și j democratice de pretu
tindeni, al ideilor păcii, colaborării și 
înțelegerii între popoare. Consecven
tă acestor idei, U.A.S.C.R. a acționat 
în cadrul mișcării studențești inter
naționale, în vederea extinderii coo
perării tineretului universitar și a 
organizațiilor sale, a realizării unită
ții de acțiune a studențimii progre
siste în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului, pentru liber
tate. și independență, pace și progres 
social.

în viitor, U.A.S.C.R. va acționa, în 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor prietenești de 
colaborare cu organizațiile studen
țești din toate țările socialiste, cu 
uniunile progresiste și democratice 
ale tineretului universitar din întrea
ga lume.

în perioada care a trecut de la cea 
de-a IX-a Conferință, U.A.S.C.R. a 
acționat consecvent pentru a asigura 
prezența dinamică a tinerei generații 
universitare în viața politică, ideolo
gică și culturală a tării, acționînd cu 
hotărîre pentru afirmarea studențimii 
ca detașament activ al tinerei gene
rații, la înfăptuirea politicii partidu
lui și statului. Principala direcție a 
întregii activități a asociațiilor stu
denților comuniști a fost acțiunea 
consecventă pentru întărirea comba
tivității revoluționare, pentru spori
rea exigenței studenților față de ei 
înșiși, crearea unui climat de intole
ranță față de orice abateri de la în
datoririle ce revin membrilor orga
nizației comuniste a tineretului uni
versitar.

în acest sens raportul a evidențiat 
faptul că asociațiile studenților co
muniști trebuie să abordeze cu mai 
multă maturitate toate aspectele ac
tivității politico-educative, să a^v. 
neze în așa fel îneît fiecare organi
zație să devină o adevărată școală 
de educație revoluționară, comunistă, 
un puternic colectiv de luptă, să con
stituie cadrul de analiză exigentă și 
decizie responsabilă cu privire la 
problemele muncii și vieții tineretu
lui universitar, pentru ca fiecare stu
dent să găsească în organizație răs
puns la toate preocupările sale.

Pornind de la indicațiile secreta
rului general al partidului cu privi
re la întărirea unității tinerei gene
rații, U.A.S.C.R. va milita cu și mai 
multă consecvență pentru extinderea 
și diversificarea acțiunilor politico- 
educative și de muncă comune ale 
studenților — fii ai clasei muncitoa
re. ai țărănimii — cu organizațiile 
U.T.C. din toate domeniile de acti
vitate și, în primul rind, cu cele 
ale tineretului muncitoresc.

U.A.S.C.R. va acționa cu mai multă 
hotărîre pentru îmbunătățirea cola
borării cu toți factorii care au atri
buții în domeniul formării tinerei 
generații și, în special, cu organele 
de învățămînt, militând cu fermita
te pentru aplicarea indicațiilor con
ducerii partidului priyind transfor
marea revoluționară a școlii supe
rioare.

în final, în raport se arată : De la 
tribuna conferinței încredințăm con
ducerea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că tânăra gene-, 
rație a amfiteatrelor României so
cialiste, organic, integrată eforturjn,;ț 
lor Creatoare ale tineretului, ale îa-,-. 
tregii națiuni, profund atașată poli
ticii partidului și statului nostru, va 
servi fără preget partidul, patria, 
poporul, va face totul pentru înfăp
tuirea neabătută a Programului Par
tidului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a patriei spre 
comunism.

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR 

pentru perioada octombrie 1971-noiembrie 1975 și sarcinile ce revin Organizației 
pionierilor în lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea al P. C. R.

Subliniind că a III-a Conferință 
națională a Organizației pionierilor 
se desfășoară în condițiile unui pu
ternic avînt al întregului popor 
pentru transpunerea în viață a Pro
gramului și hotăririlor adoptate de 
cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, în raport se 
relevă că purtătorii cravatei. roșii cu 
tricolor, împreună cu educatorii lor, 
însuflețiți de politica științifică, mar- 
xist-leninistă a partidului nostru, ho- 
tărîți să răspundă exemplar la în
demnurile secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a munci 
mereu mai mult și mai bine, spre 
folosul patriei socialiste, participă 
activ, după puterile lor, la măreața 
operă de făurire a noii societăți.

Anii care au trecut de la cea 
de-a Il-a Conferință națională a or
ganizației au fost ani de susținut 
avînt in mișcarea pionierească, de în
făptuire rodnică a măsurilor stabilite 
de Partidul Comunist Român privind 
perfecționarea neîntreruptă a cadru
lui politic, organizatoric, de lărgire 
a democrației vieții de organizație și 
de irnbunătățire continuă a conținu
tului educativ al întregii activități 
pionierești.

în continuare este analizată contri
buția organizației la educația prin 
muncă și pentru muncă — aceasta 
reprezentând conținutul principal al 
formării în spirit revoluționar a pio
nierilor și școlarilor. învățătura, prin
cipal cadru de desfășurare a muncii 
sociale a copiilor, în strînsă legătură 
cu celelalte domenii ale educației 
prin muncă și pentru muncă, a de
venit, în ultimii ani, latură fun
damentală de cultivare a idealuri
lor comuniste, de formare în spirit 
revoluționar a copiilor. Consiliul na
țional al Organizației pionierilor și-a 
intensificat preocupările în direcția 
sporirii contribuției organizației la 
îmbunătățirea pregătirii școlare a co
piilor, atit pnn acțiuni care să cul
tive o atitudine înaintată față de sar
cinile școlare, cit și prin acțiuni care 
să sprijine concret consolidarea, lăr
girea și aprofundarea cunoștințelor, 
legarea lor de viață.

Acționînd unitar, cu organele de în
vățămînt, sub conducerea nemijlocită 
a organelor și organizațiilor de partid, 
consiliile organizației și comanda

mentele pionierești au desfășurat o 
mai intensă și susținută activitate 
politico-educativă pentru asigurarea 
unui climat exigent de mobilizare în 
vederea ridicării neîntrerupte a ni
velului calitativ al învățăturii, în 
conformitate cu măsurile adoptate de 
Plenara C.C..al P.C.R. din iunie 1973. 
Organizația pionierilor sprijină ne
mijlocit școala în legarea învățămîn- 

^tului de producție, in organizarea 
practicii productive, în dezvoltarea și 
dotarea atelierelor și laboratoarelor, 
în educarea unei atitudini corespun
zătoare față de munca practică, în 
rîndul tuturor pionierilor și școlari
lor. Antrenarea pionierilor și școlari
lor la numeroase activități tehnico- 
productive, în cadrul atelierelor, mi- 
croîntreprinderilor industriale, micro- 
cooperativelor agricole de producție, 
organizate cu sprijinul cadrelor di
dactice, al unor specialiști din in
dustrie și agricultură, al unor părinți 
ai copiilor, reprezintă modalități deo
sebit de eficiente prin care Organi
zația pionierilor contribuie la educa
rea prin muncă și pentru muncă a ti
nerei generații.

Cu toate progresele Înregistrate, în 
domeniul educării atitudinii inaintate 
față de muncă și învățătură se men
țin încă serioase neajunsuri. Numărul 
încă destul de mare al pionierilor co- 
rigenți sau al celor ce înregistrează 
rezultate nesatisfăcătoare, în raport 
cu posibilitățile de care dispun, re
liefează preocuparea insuficientă a 
unor consilii ale organizației și co
mandamente pionierești în domeniul 
îmbunătățirii activității de învățătu
ră, intermitenta sau slaba muncă po
litico-educativă desfășurată în rîndul 
pionierilor și școlarilor. Nu a existat o 
preocupare continuă pentru antrenarea 
detașamentelor și grupelor pionierești 
în organizarea exemplară a activității 
școlarilor în cadrul atelierelor, în cul
tivarea unei atitudini corespunzătoa
re față de muncă, în stimularea par
ticipării active a tuturor elevilor la 
realizarea planurilor de producție ale 
școlilor. Activitățile tehnico-aplicati- 
ve organizate au venit în insuficientă 
măsură în întâmpinarea unor necesi
tăți ale economiei naționale.

în continuare, în raport au fost evi
dențiate direcțiile de acțiune ale or
ganizației pentru ca anul școlar 1975— 
1976 să marcheze angajarea mai fer

mă a Organizației pionierilor în spri
jinirea școlii în domeniul legării în- 
vățămîntului de practică, de produc
ție, ridicării neîntrerupte a nivelului 
general de pregătire a elevilor, îmbu
nătățirii muncii educative, politico- 
ideologice în rîndurile tuturor pionie
rilor și școlarilor. în acest sens, orga
nizația își va aduce propria sa con
tribuție la întărirea disciplinei și or
dinii în școală, la statornicirea unui 
climat de muncă responsabilă, exi
gentă.

în cea de-a doua parte a sa, rapor
tul a analizat pe larg contribuția Or
ganizației pionierilor Ia educarea po- 
litico-ideologică, în spiritul Progra
mului partidului, al principiilor și 
normelor eticii și echității socialiste, 
a pionierilor și școlarilor. Cultivarea 
în rîndurile pionierilor și școlarilor a 
respectului și atașamentului față de 
clasa muncitoare și partidul nostru 
comunist, față de tradițiile revoluțio
nare de luptă ale poporului nostru, 
pentru idealurile socialismului și co
munismului, cunoașterea realizărilor 
și perspectivelor de dezvoltare a ță
rii reprezintă un cadru politic-educa- 
tiv amplu și fundamental de cunoaș
tere și însușire de către copii, prin 
forme și metode adecvate, a politicii 
partidului, de mobilizare și însufle
țire a lor pentru a participa, îm
preună — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — uniți și ac
tivi, prin muncă și învățătură, la pro
pășirea României socialiste.

„Codul etic al pionierului", elabo
rat de cel de-al IV-lea Forum Națio
nal — cuprinzînd norme și reguli ale 
vieții și activității pionierești, izvo- 
rîte din principiile și normele vieții 
și muncii comuniștilor, adoptate de 
cel de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român — a determinat 
o intensificare și îmbunătățire în
semnată a cerințelor muncii educa
tive din unități și detașamente. Nu
meroase activități pionierești sint des
tinate cunoașterii obiectivelor pre
văzute în Directivele celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, a perspectivelor deschi
se de cincinalul revoluției tehnico- 
științifice și se desfășoară în unități 
industriale, pe marile șantiere ale 
construcției socialismului, în mijlo
cul și cu participarea oamenilor 
muncii de la orașe și sate. In acest 

context, în raport au fost prezentata 
diferite acțiuni și forme de activi
tate în domeniul pregătirii pentru 
apărarea patriei, cultural-artistic și 
sportiv, muhea cu cartea, acțiunile 
pentru educarea ateist-științifică ș.a.

în întreaga activitate de educare 
politică, revoluționară, în spiritul 
patriotismului și internaționalismu
lui socialist, Organizația pionierilor 
s-a bucurat de sprijinul și îndruma
rea neîntreruptă din partea organe
lor și organizațiilor de partid. Condu
cerea directă de către partid a Orga
nizației pionierilor a fost și este fac
torul determinant al progresului con
tinuu în activitatea de educare revo
luționară a copiilor, al contribuției 
tot mai susținute a organizației la 
integrarea tinerei generații în viața 
social-politică a țării, la înfăptuirea 
programului și obiectivelor partidu
lui. Nu peste mult timp se vor îm
plini 10 ani de la Plenara C.C. al 
P.C.R. cu privire la reorganizarea 
mișcării pionierești. Această în
treagă perioadă a pus pe deplin în 
evidență valoarea excepțională, teo
retică și practică, originalitatea con
cepției partidului nostru, a secreta
rului său general privind conduce
rea nemijlocită de către partid a or
ganizației, creșterea rolului cadrelor 
didactice în munca cu pionierii, con
stituirea organismelor proprii și a 
structurii specifice copiilor, antrena
rea întregii societăți la formarea și 
educarea pionierilor și școlarilor.

Cu toate succesele realizate — se 
arată în raport — în munca de edu
care politico-ideologică a pionierilor 
și școlarilor continuă să se manifes
te unele neajunsuri. Unele consi
lii ale Organizației pionierilor și 
comandamente ale unităților pio
nierești din școli, în insuficien
tă măsură se preocupă de cu
noașterea de către eopii, în forme 
accesibile, a documentelor de par
tid, a evenimentelor politice interne 
și internaționale. Nu în toate cazu
rile se asigură continuitatea și gra
darea procesului de însușire a infor
mației politice, îndeosebi în dife
rențierea și îmbogățirea conținutu
lui și formelor activității politice în 
rîndurile pionierilor claselor V—VIII. 
Se constată, mai ales la nivelul mun
cii în școală, că în colaborarea din
tre organizațiile de pionieri și U.T.C. 
sînt încă elemente de festivism, nu 

se angajează suficient eforturile co
mune ale celor două organizații in 
îmbunătățirea continuă a conținutu
lui educării politice a pionierilor și 
uteciștilor, în sporirea eficienței a- 
cestei activități, corespunzător ce
rințelor partidului nostru. Caracte
rul încă fragmentar al activităților 
menite să contribuie la formarea con
cepției științifice, rnaterialist-dialec- 
tice despre lume și viață la pionieri 
și școlari, la educarea unei atitudini 
înaintate, insuficienta exigență față 
de munca de educare politico-ideo
logică a cadrelor, slaba preocupare 
chiar și a Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor pentru gene
ralizarea formelor și metodelor adec
vate virstei explică menținerea unor 
mentalități retrograde în rîndurile 
unor copii și chiar al unor cadre di
dactice.

Pornind de la indicația dată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, potrivit 
căreia „Din fragedă copilărie, viito
rii cetățeni trebuie să crească în 
spiritul hotărîrii de a pune mai pre
sus de orice interesele țării, socie
tății, colectivității, apărarea patriei". 
Organizația pionierilor își va inten
sifica activitatea de educare a tutu
ror pionierilor și școlarilor în spiri
tul dragostei fierbinți față de patrie, 
de slujire cu devotament a cauzei 
partidului și poporului. La baza în
tregii activități de educare și for
mare a pionierilor și școlarilor va fi 
pe mai departe preocuparea pentru 
ca fiecare copil să cunoască și să în
țeleagă, potrivit posibilităților sale, 
ceea ce se înfăptuiește în țara noas
tră, perspectivele construirii societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre comu
nism, politica partidului nostru. în 
Întreaga sa activitate, Organizația 
pionierilor va asigura o sporire con
tinuă a conținutului politico-ideolo
gic al tuturor manifestărilor pionie
rești. De asemenea, se va acorda o 
atenție sporită organizării și desfă
șurării muncii educative de prevenire 
a încălcării normelor de conviețuire 
socială, de cunoaștere, însușire șl 
respectare de către toți copiii a le
gilor țării.

Aplicînd în viață politica partidu
lui nostru, Organizația pionierilor 
militează cu consecvență pentru e- 
ducarea copiilor în spiritul solidari
tății internaționaliste, al prieteniei și 

frăției cu pionierii din toate țările 
socialiste, cu copiii din țările în curs 
de dezvoltare, din țările care luptă 
pentru independența lor națională, 
din toate țările lumii ale căror po
poare aspiră la o viață mai fericită, 
mai bună. Organizația pionierilor din 
țara noastră întreține relații de prie
tenie și colaborare cu organizațiile de 
pionieri din toate țările'socialiste, cu 
peste 100 de organizații progresiste 
de copii și adolescenți din întreaga 
lume, cu numeroase organizații in
ternaționale. în cadrul acestei cola
borări, Organizația pionierilor con
stituie o prezență activă, militând cu 
consecvență pentru educarea solida
rității internaționaliste a copiilor, 
pentru statornicirea unor relații de 
înțelegere și cooperare reciprocă, 
în acest sens, pionierii români au 
luat parte la numeroase acțiuni in
ternaționale.

Un ultim capitol al raportului s-a 
ocupat de perfecționarea și îmbogăți
rea conținutului vieții de organizație, 
îmbunătățirea stilului de muncă al 
consiliilor Organizației pionierilor in 
concordanță cu sarcinile trasate de 
către Partidul Comunist Român. Pe
rioada care a trecut de la cea de-a 
Il-a Conferință națională se caracte
rizează printr-o continuă dezvolta
re a democrației vieții de orga
nizație, printr-o intensificare sub
stanțială a activității pionierilor în 
grupe, detașamente și unități, în co
mandamente, pe linia transformării 
acestora în nuclee politice active, de 
educare comunistă, de cultivare a 
simțului de răspundere, disciplină și 
organizare. Acționînd, în acest spi
rit, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, a cres
cut continuu capacitatea de influen
țare educativă pe care o exercită Or
ganizația pionierilor asupra tuturor 
copiilor patriei. în prezent, peste 
2 120 000 de elevi fac parte din orga
nizație. Sporirea neîntreruptă a efec
tivului organizației și creșterea in
fluenței sale politico-educative în 
rîndurile tuturor copiilor au dus la 
transformarea mișcării pionierești în- 
tr-o cuprinzătoare organizație de 
masă. Progresele obținute în munca 
activului pionieresc au fost determi
nate și de munca plină de dăruire a 
comandanților-instructori.

Analiza vieții de organizație a re
liefat și o seamă de deficiențe în 

munca consiliilor organizației, fi a 
comandamentelor pionierești : nu 
roase adunări pionierești sărace .1 
conținut educativ, cu evidente note 
de formalism și rutină ; în . unele 
locuri, pregătirea și primirea copiilor 
în organizație se rezumă numai la 
aspectul festiv al momentului ; în 
mică măsură sînt antrenați pionierii 
din clasele mari la pregătirea copiilor 
pentru intrarea în organizație și 
pentru sprijinirea detașamentelor nou 
create, în primele lor acțiuni și ma
nifestări. Neajunsuri însemnate con
tinuă să existe in asigurarea conti
nuității muncii educativ-politice în 
perioada trecerii de la pionierie la 
U.T.C.

Pentru permanenta îmbunătățire a 
muncii în acest domeniu — se subli
niază în raport — este necesară eli
minarea lipsurilor menționate, per
fecționarea în continuare a democra
ției pionierești, promovarea cu mai 
multă tărie a autoconducerii, crește
rea rolului activelor, al tuturor pio
nierilor în programarea și organiza
rea unor acțiuni bogate în conținut 
și atractive, care să corespundă po
sibilităților de înțelegere și influen
țare pozitivă a copiilor. în viitor, 
împreună cu organele de învățămînt, 
se va acționa in direcția sporirii ro- 
lului și răspunderilor activului pio
nieresc în viața clasei și școlii, în 
antrenarea tuturor cadrelor didactice 
la activitatea educativă, la realizarea 
activităților pionierești.

Cea de-a III-a Conferință . națio
nală a Organizației pionierilor — se 
spune în încheierea raportului — are 
o înaltă îndatorire : de a stabili mă
suri care să asigure transpunerea în 
viața și activitatea pionierilor șj șco
larilor, a comandanților-instructori. a 
tuturor cadrelor care muncesc cu pio
nierii a mărețelor perspective des
chise de cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Progra
mul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și al înaintării 
patriei noastre spre comunism — car
tă fundamentală, ideologică, teoretică 
și politică, a partidului nostru — 
constituie izvorul orientărilor funda
mentale pentru o lungă perioadă de 
timp, al conținutului politic, revolu
ționar al întregii activități desfășu
rate de Organizația pionierilor de 
pregătire pentru muncă și viață a 
copiilor.
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privind activitatea desfășurată în perioada dintre congresele al IX-lea și al X-lea 
și sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist în vederea participării active 

a tinerei generații la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al P. C. R.
Participarea la deschiderea lucră

rilor forumului tineretului din țara 
noastră a conducerii partidului, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului, simbol al pasiunii și dărui
rii revoluționare, constituie, pentru 
noi toți, expresia vie a preocupării 
permanente a partidului pentru 
creșterea și educarea comunistă a ti
nerei generații, a încrederii față de 
tineretul României socialiste, care, 
urmînd neabătut partidul, acționează 
cu hotărîre, împreună cu toți oa
menii muncii, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de progres și civilizație 
șocialistă ale națiunii noastre.

Cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nouă și emoțio
nantă dovadă a grijii permanente și 
dragostei pe care secretarul general 
al partidului le manifestă față de 
generația tînără, aprecierile pline 
de căldură privind contribuția tine
retului la înfăptuirea politicii parti
dului, îndemnurile sale însuflețitoa- 
re, indicațiile de o deosebită însem
nătate pentru orientarea întregii 
munci de educație comunistă relevă 
dimensiunea marilor răspunderi ce 
revin tineretului, organizației sale 
revoluționare în făurirea socialis
mului și comunismului în patria 
noastră.

De la această tribună, în numele 
celor 3 milioane de uteciști, al tutu
ror tinerilor muncitori, țărani, elevi, 
studenți și intelectuali, ne angajăm 
să îndeplinim neabătut, în mod 
exemplar, sarcinile și indicațiile cu- 
prinse în cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, să unim și mai 
strîns forțele creatoare ale tinerei 
generații, să participăm cu pasiune 
înflăcărată și abnegație revoluțio
nară la munca avîntată a întregului 
popor pentru realizarea hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R. In 
înfăptuirea acestui legămînt solemn 
avem drept călăuză și imbold lupta 
neobosită, viața și activitatea revo
luționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, puse în slujba libertății 
și fericirii poporului român, a trium
fului socialismului și comunismului, 
a cauzei păcii și colaborării între 
popoare.

Relevînd faptul că roadele tradu
cerii în viață a politicii științifice a 
partidului nostru se reflectă în ta
bloul strălucitelor realizări obținute 
de oamenii muncii în făurirea unei 
vieți tot mai demne, tot mai înflori
toare, in dezvoltarea impetuoasă, 
multilaterală a României socialiste, 
raportul evidențiază pe larg marile 
suceese obținute în înfăptuirea ac
tualului cincinal — o elocventă de
monstrație a justeței prevederilor 
Congresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului privind 
dezvoltarea economico-socială a țării 
în perioada 1971—1975.

Nutrind sentimente de profundă 
mindrie patriotică față de bilanțul 
strălucitelor realizări obținute de po
porul nostru sub conducerea Parti
dului Comunist Român, însuflețit de 
idealul muncii, al dăruirii pentru 
cauza partidului, tineretul — se sub
liniază în raport — a realizat minu
nate fapte de muncă, participînd în 
mod activ la înfăptuirea sarcinilor 
economice, la îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen. Se poate spune, 
pe drept cuvînt, că tînăra generație — 
puternicul detașament al tineretului 
muncitoresc, tineretul de la sate, ti
nerii intelectuali, elevii și studenții 
— acționînd sub îndrumarea parti
dului, constituie un factor dinamic 
în întreaga viață socială, munca, ta
lentul și abnegația lor încorporin- 
du-se organic în marile realizări ale 
poporului nostru.

Pornind de la faptul că înfăptui
rile istorice din ultimii ani conferă 
noi dimensiuni cadrului în care cresc 
și se afirmă tinerele generații, res
ponsabilității și rolului lor în tradu
cerea în viață a politicii partidului, 
raportul apreciază că pe baza anali
zei mature, exigente, a activității 
desfășurate pînă în prezent, congre
sul trebuie să stabilească, în spiri
tul indicațiilor date în cuvîntarea 
secretarului general al partidului, 
soluții practice, eficiente, care să a- 
sigure organizarea și unirea efortu
rilor generației tinere în vederea 
participării sale tot mai active, in 
slrînsă unitate cu întregul popor, la 
traducerea in viață a Programului 
de făurire a socialismului multilate
ral dezvoltat și înaintare a Româ
niei spre comunism.

îndeplinind indicațiile partidului 
de a situa în centrul activității 
U.T.C. tineretul muncitoresc — prin
cipalul detașament al organizației 
noastre revoluționare — organele și 
organizațiile U.T.C. au acționat cu 
mai multă hotărîre pentru intensifi
carea preocupărilor educative în 
rîndul tinerilor din industrie, creș
terea influentei și rolului lor în an
samblul activității Uniunii Tineretu
lui Comunist.

După ce menționează contribuția 
adusă de tinerii din industrie la rea
lizarea și depășirea sarcinilor eco
nomice, apreciind că dezvoltarea 
substanțială a contribuției U.T.C. la 
înfăptuirea sarcinilor complexe care 
stau în fața industriei în cincinalul 
1976—1980 presupune dezvăluirea 
cu curaj a lipsurilor care s-au ma
nifestat în activitatea organizațiilor 
U.T.C. în rîndul tineretului munci-, 
toresc, raportul precizează că pro
blema centrală care se pune pentru 
viitor este ca toate cadrele U.T.C. 
să înțeleagă necesitatea ca fiecare 
organizație din industrie să se simtă 
direct răspunzătoare de munca tine
rilor, de înfăptuirea integrală a sar
cinilor de plan, să se preocupe sta
tornic de întărirea continuă a în
tregii activități politico-educative, de 
condițiile de muncă și viață. Noul 
Comitet Central va trebui să folo
sească într-o măsură sporită amplul 
potențial al tineretului muncitoresc, 
să activizeze consiliile de profil, 
să-și facă o preocupare permanentă 
din îndrumarea organizațiilor U.T.C. 
din platformele industriale și unită
țile economice care cuprind un mare 
număr de tineri, să înlăture tendin
țele de centralizare a unor acțiuni, 
să întărească exigența față de mun
ca proprie și față de modul în care 
comitetele județene ale U.T.C. se o- 
cupă de activitatea în rîndurile ti
neretului din industrie, construcții 
și transporturi.

Este necesar ca organizațiile U.T.C. 
să desfășoare o activitate educativă 
susținută, tot mai eficace, pentru a 
întări răspunderea tinerilor față de 
calitatea producției, pentru economi
sirea de materii prime, materiale și 
energie, să adopte o poziție comba
tivă față de slaba pregătire profe- 
ilonală, Indisciplina și neglijențele 

tinerilor care dau produse de slabă 
calitate. Menționînd sarcinile con
crete deosebite ce revin organizații
lor U.T.C. din diferite sectoare ale 
activității economice, în raport se 
arată că organizațiile U.T.C. trebuie 
să se preocupe cu deosebită atenție 
de problema recrutării și calificării 
forței de muncă. în conformitate cu 
hotărîrile Congresului al Xl-lea al 
partidului, în viitorul cincjnal nu
mărul persoanelor încadrate în pro
ducție va crește cu peste 1 milion.

Asigurarea, împreună cu ceilalți 
factori, a calificării tinerilor, potrivit 
exigențelor viitorului cincinal, consti
tuie o datorie de cea mai mare răs
pundere, o direcție esențială a acti
vității tuturor organizațiilor U.T.C. în 
rîndurile tineretului muncitoresc. Se 
impune ca fiecare organizație U.T.C. 
din industrie să se. ocupe sistematic, 
împreună cu sindicatele, cu condu
cerile unităților economice, de buna 
organizare și desfășurare cu maximă 
eficiență a diferitelor forme de cali
ficare, de educarea fiecărui muncitor, 
tehnician, inginer în spiritul dragos
tei pentru unitatea în care lucrează, 
să asigure participarea responsabilă 
a tinerilor la muncă în spiritul ordinii 
și disciplinei muncitorești, la însuși
rea cunoștințelor și deprinderilor 
practice, să dezvolte pe o scară largă 
concursurile și olimpiadele profesio
nale. Cu sprijinul Ministerului Muncii 
și al ministerelor economice. U.T.C. 
va organiza „politehnici muncitorești 
pentru tineret", care vor fi create pe 
șantierele tineretului, precum și la 
nivelul unor -localități sau unități e- 
conomice, ca forme specifice, comple
mentare de ridicare a calificării pro
fesionale.

Cincinalul 1976—1980 va asigura în 
continuare dezvoltarea și moderniza
rea agriculturii noastre, transforma
rea sa într-o variantă a muncii in
dustriale — menționează raportul, 
referindu-se la activitatea tineretului 
de la sate. Aceste sarcini deosebite 
care stau în fața agriculturii, progra
mele stabilite de conducerea partidu
lui pentru traducerea lor în viață 
impun stabilirea unor măsuri ferme 
pentru îmbunătățirea substanțială a 
muncii U.T.C. în rîndul tineretului 
sătesc.

După ce se atrage atenția asupra 
unor lipsuri din activitatea tinerilor 
de la sate, raportul precizează că 
sarcina prioritară a întregii activități 
politico-educative a organizațiilor 
U.T.C. din agricultură trebuie s-o 
constituie asigurarea participării la 
muncă a tuturor tinerilor, astfel încît 
nici un tînăr locuitor al satului să 
nu se sustragă de la îndatorirea și o- 
bligația de a lucra efectiv în unită
țile agricole. Se impune ca organiza
țiile U.T.C. să intervină categoric 
pentru ca tinerii țărani, mecanizatori, 
elevi, cadre didactice și alti intelec
tuali, toate forțele tinere de la sate 
să participe la executarea la timp și 
în bune condiții a lucrărilor agricole. 
Corespunzător măsurilor adoptate 
de conducerea partidului privind or
ganizarea mai bună a fermelor și bri
găzilor de producție, organizațiile 
U.T.C. au datoria să asigure integra
rea eficientă a tinerilor în cadrul e- 
chipelor mixte de cooperatori și me
canizatori, să ajute la întărirea eco- 
nomico-organizatorică a unităților, 
urmărind întărirea ordinii și discipli
nei, creșterea răspunderii colective în 
executarea la timp și de calitate a 
lucrărilor agricole.

Referindu-se la mutațiile ce vor 
avea loc în agricultură în viitorul 
cincinal și în mediul rural în gene
ral, raportul arată că prin întreaga 
activitate politico-educativă a organi
zațiilor U.T.C. trebuie să asigurăm în
țelegerea de către fiecare tînăr a ne
cesității de a participa nemijlocit la 
procesul de apropiere treptată a sa
tului de oraș, lucrînd efectiv în uni
tățile agricole, contribuind la acțiu
nile de sistematizare, de dezvoltare 
economică, socială, edilitară și cultu
rală, la buna gospodărire și înfrumu
sețare a localităților rurale, integrîn- 
du-se ca factor dinamic în tot ceea 
ce întreprincle obștea în care s-a 
născut, muncește și învață.

Relevîndu-se necesitatea partici
pării active a Comitetului Central, a 
comitetelor județene ale JJ.T.C. la 
stabilirea, împreună cu ceilalți fac
tori, a unor forme organizate de cu
noaștere și influențare a mișcării ti
nerilor de la sate, în concordanță cu 
cerințele balanței forței de muncă din 
fiecare județ, raportul precizează că 
în etapa care urmează, acționînd sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, va trebui să se acorde o a- 
tenție prioritară întăririi politico-or- 
ganizatorice a organizațiilor U.T.C. de 
la sate în activitatea cărora persistă 
încă mari neajunsuri. Este necesar ca 
noua structură a acestor organizații
— adoptată în spiritul Hotărîrilor Ple
narei C.C. al P.C.R. din iulie 1975 — 
să fie fructificată îndeosebi în direc
ția întăririi spiritului revoluționar, a 
unirii în muncă a tinerilor cu toți 
ceilalți locuitori ai satelor.

Pe parcursul cincinalului, 1976—1980
— se arată în raport — înfățișarea f 
generală a patriei noastre se va 
schimba radical. O datorie pa
triotică a tineretului este să par
ticipe în mod plenar la înfăp
tuirea sarcinilor fără precedent 
în domeniul investițiilor, la edificarea 
unor noi și însemnate obiective eco
nomice pe harta patriei. In acest 
sens, în raport se face propunerea ca 
delegații la congres să hotărască 
drept o obligație pentru fiecare orga
nizație județeană a U.T.C. realizarea 
nemijlocită, prin munca patriotică a 
tinerilor, a cel puțin un obiectiv eco
nomic. în același scop, Comitetul 
Central al U.T.C. va trebui să des
chidă, împreună cu ministerele de 
resort, șantiere naționale ale tineretu
lui la marile obiective de investiții.

Analizînd activitatea organizațiilor 
U.T.C. din unitățile de învățămînt, 
raportul arată că întregul tineret stu
dios a primit cu profunde sentimen
te de recunoștință orientarea dată de 
conducerea partidului privind legarea 
organică a învățămîntului cu produc
ția și cercetarea, încadrîndu-se cu 
maturitate și entuziasm în realizarea 
amplului proces de transformare re
voluționară a școlii de toate gradele. 
In lumina orientărilor date școlii, de 
partid, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, contribuția U.T.C. la tra
ducerea în fapte a acestor orientări, 
la înlăturarea deficiențelor care se 
manifestă în procesul instructiv-edu- 
cativ trebuie să se concretizeze în 
dezvoltarea substanțială a preocupă
rii pentru educarea comunistă, revo
luționară, prin muncă și pentru mun

că a elevilor, pentru creșterea răs
punderii lor față de îndatoririle so
ciale, față de pregătirea profesională 
și politică. Acționînd sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, este necesar ca organizațiile 
U.T.C. din școli să cultive statornic 
în rîndul elevilor dragostea față de 
muncă, conștiința că se pregătesc 
pentru o activitate socială utilă, să 
dezvolte combativitatea colectivelor 
de elevi față de orice încălcare a dis
ciplinei școlare. Pe baza indicațiilor 
conducerii partidului, U.T.C. va tre
bui să se preocupe de extinderea 
microîntreprinderilor și a microfer- 
melor școlare, să sprijine mai activ 
Ministerul Educației și Învățămîntu
lui pentru organizarea muncii elevi
lor din ateliere și laboratoare, de pe 
loturi și ferme școlare pe bază de 
planuri de producție, astfel încît fie
care unitate de învățămînt să func
ționeze pe principiul gestiunii proprii, 
să contribuie la orientarea unitară a 
practicii productive, acordînd o aten
ție deosebită organizării și desfășu
rării acesteia în liceele real-umanis- 
te, agroindustriale și economice, pre
cum și în ciclul gimnazial. în mod 
deosebit este necesar ca organizațiile 
U.T.C. să-și intensifice eforturile pen
tru orientarea absolvenților ciclului 
gimnazial și liceal spre încadrarea în 
producție sau continuarea studiilor în 
raport cu necesitățile de forță de 
muncă, nivelul de pregătire, capaci
tatea și aptitudinile lor. Această sar
cină presupune statornicirea unor le
gături stabile și adoptarea unor pla
nuri comune de lucru împreună cu 
organizațiile de pionieri, școala, fa
milia, comisiile de femei. în întrea-

Aspect de la ședința festivâ inaugurală a Congresului al X-lea al U.T.C., Conferinței a X-a a U A S C R și a 
celei de-a lll-a Conferințe naționale a Organizației pionierilor. Cu sentimente de profundă satisfacție cu do
rința fermă de a traduce în viață cuvîntul și indicațiile partidului, participant ascultă cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu y

ga muncă de educare comunistă a ti
neretului școlar se impune o antre
nare mult mai largă a consiliilor ele
vilor la conceperea și desfășurarea 
activității în școli.

Cu privire la activitatea politică, 
ideologică, profesională desfășurată 
în rîndul studenților din toate cen
trele universitare, cea de-a X-a Con
ferință a U.A.S.C.R. va stabili în spi
rit de exigență și înaltă răspundere
— precizează raportul — direcțiile 
concrete ale muncii asociațiilor în pe
rioada următoare, pentru educarea 
revoluționară a studenților, pentru 
integrarea lor și mai activă alături de 
eforturile tineretului, ale întregului 
popor în realizarea politicii partidu
lui, a Programului P.C.R. de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Relevîndu-se faptul că în ultimii 
ani Uniunea Tineretului Comunist 
și-a intensificat acțiunile de muncă 
patriotică, în raport se subliniază că 
de la ultimul Congres al U.T.C. au 
fost organizate 10 șantiere naționale 
ale tineretului, printre care cele de 
la Giurgiu—Răzmirești, Platforma in
dustrială Tîrgoviște, Turceni, Ceta
te—Galicea Mare, Mostiștea, Lotru, 
aproape 12 000 șantiere și tabere lo
cale de muncă patriotică, la care au 
fost cuprinși anual peste 2 milioane 
de tineri. Cu entuziasm și abnegație 
răspund an de an chemării de a par
ticipa la campaniile agricole aproa
pe un milion de elevi și studenți. în 
perioada următoare, organizațiile 
U.T.C. își propun să organizeze și 
mai bine activitățile de muncă pa
triotică, încît această importantă for
mă de manifestare a patriotismului 
să se înscrie tot mai mult atît ca o 
expresie a îndatoririi fiecărui tînăr 
de a-și pune capacitatea de muncă 
și efort în slujba prosperității gene
rale a țării, cît și ca importantă pir- 
ghie de educare a generațiilor noi în 
spiritul normelor de muncă și viață 
comuniste.

Abordînd problemele educării și 
formării prin muncă a tinerei gene
rații, principalele sarcini care decurg 
din hotărîrile Congresului al Xl-lea 
al partidului pentru activitatea U.T.C. 
în rîndul diverselor categorii de ti
neri, în raport se apreciază că este 
necesară continuarea întrecerii ute- 
ciste ca parte integrantă a întrecerii 
socialiste, condusă de organele și or
ganizațiile de partid. Ținînd seama 
de caracteristicile viitorului cincinal, 
s-a făcut propunerea ca întrecerea să 
fie continuată sub deviza „Tineretul
— factor activ în îndeplinirea cinci
nalului revoluției tehnico-științifice". 
înlăturind formalismul și celelalte 
deficiențe manifestate în etapa pre
cedentă, organizațiile U.T.C. au da
toria să militeze pentru întărirea ca
racterului politic și educativ al între
cerii, să stimuleze asumarea unor an
gajamente concrete, să mobilizeze ti
nerii muncitori și țărani la realizarea 
și depășirea sarcinilor de producție. 
La rîndul lor, organizațiile U.T.C. din 
școli și A.S.C. vor trebui să acțione
ze pentru extinderea întrecerii în 
rîndul elevilor și studenților, pentru 

stabilirea unor sarcini proprii în ca
drul practicii și activității productive, 

îndeplinirea cu succes a prevede
rilor cincinalului 1976—1980 și a sar
cinilor de perspectivă pune într-o lu
mină nouă îndatoririle Uniunii Tine
retului Comunist privind pregătirea 
economică și tehnico-productivă a ti
nerilor, participarea lor la promova
rea activă a noului în producție. 
Pentru a asigura un aport crescînd 
al tineretului la realizarea acestui 
obiectiv, U.T.C. va declanșa o pu
ternică mișcare de masă „Știință- 
tehnică-producție". în colaborare cu 
C.N.S.T., U.G.S.R., cu ceilalți factori, 
U.T.C. — care se propune să aibă în 
viitor comisii specializate pentru 
creația tehnico-științifică a tinere
tului — va acționa pentru extinde
rea inițiativelor de natură să stimu
leze creația științifică și tehnică, in
vențiile și inovațiile.

Raportul C.C. al U.T.C. evidenția
ză largile posibilități de formare 
multilaterală a personalității, de ca
lificare și studiu, de integrare în 
muncă, de afirmare a capacității 
creatoare de care dispune astăzi tî
năra generație, subliniind că U.T.C. 
va trebui să-și sporească preocupă
rile față de problemele sociale ale ti
neretului, să considere rezolvarea 
acestora și valorificarea deplină a po
sibilităților și condițiilor create tine
rei generații drept una dintre înda
toririle sale centrale, cu caracter per
manent. Se consideră necesar, tot
odată, ca ministerele și conducerile 
unităților economice, consiliile popu
lare să acorde o atenție sporită și să 
acționeze mai operativ pentru depli
na punere în valoare a condițiilor 

create prin grija partidului pentru 
instruirea, formarea și munca tine
rilor.

Abordînd problemele activității po- 
litico-ideologice și educative desfă
șurate de U.T.C. în rîndul tinerilor, 
raportul arată că pentru organizația 
revoluționară a tineretului însușirea 
politicii și ideologiei partidului, dez
voltarea conștiinței socialiste a tine
retului, cultivarea unor puternice 
sentimente patriotice, a spiritului de 
dăruire și sacrificiu pentru cauza 
poporului, așezarea în centrul între
gii activități politico-educative în rîn
dul tinerei generații a Codului prin
cipiilor și normelor muncii și vieții 
comuniștilor constituie sarcina de cea 
mai mare răspundere trasată de 
partid. înfăptuirea celui mai cuteză
tor program de dezvoltare din întrea
ga istorie a României presupune 
aprofundarea cunoștințelor politice și 
științifice, lărgirea orizontului cultu
ral, ridicarea continuă a nivelului 
conștiinței socialiste, întărirea răs
punderii și- participarea tot mai ac
tivă a fiecărui tînăr la uriașa operă 
de înălțare a patriei pe treptele su
perioare ale socialismului și comu
nismului. Privită din această per
spectivă, activitatea politico-ideologi- 
că și educativă a U.T.C. trebuie să 
cunoască o îmbunătățire substan
țială.

La temelia întregii activități politi
ce, cultural-educative în rîndul tine
retului va trebui să stea Programul 
P.C.R., hotărîrile Congresului al 
Xl-lea, documentele partidului nos
tru. Este necesar ca U.T.C. să des
fășoare o largă activitate de ridicare 
a conștiinței socialiste a tineretului, 
de formare a omului nou, cu o mo
rală superioară, cu o atitudine îna
intată față de muncă, față de inte
resele generale ale societății. Dato
ria tuturor organizațiilor U.T.C. este 
de a asigura aprofundarea principa
lelor probleme ale politicii partidu
lui în strînsă legătură cu realitățile 
și cerințele fiecărui colectiv, cu sar
cinile care revin tinerilor la locul de 
muncă.

Raportul apreciază că pentru dez
voltarea activității politico-ideologi- 
ce și întărirea valorii sale formative 
și educative se imoune perfectiona
rea continuă a formelor și mijloace
lor muncii de propagandă — învăță- 
mîntul politic, dezbaterile, informă
rile politice, întîlnirile cu activiștii 
de partid, cu muncitori fruntași, cu 
specialiști, cu oameni de știință și 
cultură, folosindu-se totodată mai larg 
mijloacele moderne ale muncii de 
propagandă. Integrat în ansamblul 
sistemului de pregătire politico-ideo- 
logică a tineretului, concursul tema
tic „Congresul al Xl-lea al P.C.R. •- 
Congresul devenirii comuniste a pa
triei" va trebui extins si po-manenti- 
zat în toate'organizat.iile U.T.C.

Istoria plină de măreție a patriei 
are o puternică înrîurire educativă 
asupra tinerei generații — subliniază 
raportul. împreună cu școala și or
ganizațiile de pionieri, cu ceilalți fac
tori, organizațiile. U.T.C. au datoria 
să amplifice și să diversifice perma
nent acțiunile de educare patriotică 
a tinerilor, să urmărească asigurarea 

cunoașterii, în forme adecvate, din 
cea mai fragedă vîrstă, a istoriei pa
triei, a luptei îndelungate a poporului 
pentru progres social, împotriva ex
ploatării și asupririi sociale și națio
nale, a dominației străine, pentru a- 
părarea ființei sale naționale, a liber
tății și neatîrnării, pentru o viață 
mai bună, mai demnă. în acest con
text, Sărbătorirea, în 1977, a 100 de 
ani de la cucerirea independenței de 
stat a României va trebui să prile- 
juiască, în toate organizațiile U.T.C., 
ample manifestări politico-educative.

Organizațiile U.T.C. au datoria să 
dezvolte în continuare sentimentul 
frăției dintre toți tinerii patriei — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — în munca și acțiunea 
constructivă, pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru înflorirea 
României socialiste. .Trebuie să con
stituie o preocupare de bază a tutu
ror organelor și organizațiilor U.T.C. 
stimularea în rîndul tinerilor a con
științei că sînt urmașii unui popor 
care și-a făurit o istorie a curajului 
și neatîrnării și a pășit cu încredere 
și fermitate pragul lumii comuniste.

Un rol însemnat în formarea și e- 
ducarea patriotică a tinerei generații 
revine pregătirii tineretului pentru a- 
părarea patriei — atribuție de 
înaltă responsabilitate încredințată de 
partid Uniunii Tineretului Comunist. 
Prin diversitatea și amploarea acțiu
nilor întreprinse, prin preocuparea tot 
mai susținută a organizațiilor U.T.C. 
pentru îmbunătățirea conținutului e- 
ducativ al acestora, pregătirea pentru 
apărarea patriei a dobîndit un larg 
răsunet în rîndul tinerei generații. în 

viitor — se subliniază în raport — o 
atenție deosebită va trebui acordată 
conținutului politico-educativ. întări
rii rolului formativ al activităților de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei, extinderii taberelor profi
late pe diferite genuri de pregătire 
militară. Organizațiile U.T.C. din ca
drul forțelor noastre armate, punînd 
în centrul preocupărilor educarea mi
litarilor în spiritul dragostei nemăr
ginite față de patria socialistă și par
tidul comunist, față de poporul ro
mân, și-au îmbogățit continuu activi
tățile consacrate ridicării măiestriei 
ostășești, formării și consolidării pro
filului moral-politic al tinerilor ostași. 
Desfășurarea, sub conducerea organi
zațiilor de partid, a unei bogate acti
vități în sprijinul pregătirii de luptă 
și politice, ridicarea neîntreruptă a 
responsabilității tinerilor militari față 
de formarea lor ca demni apărători ai 
cuceririlor revoluționare ale poporu
lui, participarea activă la îndeplini
rea sarcinilor economice constituie, 
în continuare, îndatorirea centrală a 
organizațiilor U.T.C. din armată.

Ca organizație revoluționară, subli
niază raportul, un obiectiv central al 
U.T.C. îl constituie însușirea și apli
carea fermă de către întregul tineret 
a Codului principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste. Pornind de 
la rolul muncii ca principal factor al 
progresului și bunăstării, al formării 
personalității, atitudinea față de acti
vitatea creatoare, efectivă reprezintă 
criteriul fundamental al aprecierii ni
velului conștiinței socialiste a tineri
lor. Iată de ce organele și organiza
țiile U.T.C. sînt chemate să cultive 
eroismul și dăruirea în muncă, spiri
tul de puternică angajare a tinerilor 
în îndeplinirea exemplară a îndatori
rilor ce le revin în societate, hotărî- 
rea de a dovedi prin fapte atașa
mentul lor profund la politica parti
dului nostru.

în scopul promovării ferme a. idea
lului comunist, o preocupare majoră 
a U.T.C. trebuie să o constituie în vii
tor formarea unor colective de' tineri 
care să muncească și să trăiască în 
chip comunist. Prin acțiunile pe care 
le vor iniția, prin rezultatele în 
muncă și în ansamblul comportării în 
societate, prin asigurarea permanen
ței spiritului revoluționar în întreaga 
lor activitate, aceste colective vor 
constitui un exemplu viu al respec
tării neabătute a normelor înscrise în 
Cod, adevărate nuclee ale unei 
mișcări de masă în rîndul tineretului 
pentru traducerea în viață a princi
piilor eticii și echității socialiste.

Oprindu-se apoi Ia activitatea cul- 
tural-educativă, raportul subliniază că 
organele și organizațiile U.T.C.. acțio- 
nînd in concordanță cu sarcinile sta
bilite de Congresul al Xl-lea al parti
dului, au datoria să-și sporească 
preocupările pentru orientarea fermă, 
în spirit revoluționar, a întregii acti
vități cultural-artistice, să urmăreas
că creșterea rolului și eficienței aces
teia în educarea tineretului, să folo
sească mai activ creația literară, cîn- 
tecul patriotic și revoluționar. îm
preună cu Consiliul Culturii și Educa

ției Socialiste și cu sindicatele, va 
trebui să se acționeze cu toată răs
punderea pentru îmbunătățirea și în
tărirea conținutului educativul activi
tăților cultural-distractive, punînd un 
accent tot mai mare pe manifestările 
cultural-artistice de masă, pe folosi
rea maximă a bazei materiale, pe or
ganizarea în condiții cît mai bune a 
acțiunilor recreative. în acest scop 
s-a propus înființarea în cadrul fa
cultăților de filologie și al conserva
toarelor a unor cursuri facultative, 
care, îndrumate în mod unitar de 
M.E.I., C.C.E.S., C.C. al U.T.C., să 
asigure temeinica pregătire a absol
venților în vederea participării lor 
competente la întreaga activitate de 
educație și cultural-artistică. De ase
menea, s-a propus organizarea unor 
activități prin care să se valorifice 
valențele formative ale așezămintelor 
de cultură și artă, prin atragerea sis
tematică a tineretului în cadrul aces
tora, intensificarea activității U.T.C. 
în rîndul tinerilor creatori pentru a-i 
stimula să realizeze opere de valoare, 
cu conținut militant, patriotic, oglin
dind, în forme artistice cît mai varia
te* viața și preocupările tinerei gene
rații, contribuind astfel mai puternic 
la educarea multilaterală, la lărgirea 
orizontului de cultură al tinerilor. In 
același context este subliniat în ra
port rolul care revine presei de ti
neret și studenți, emisiunilor de ra
dio și televiziune pentru tineret, pre
sei literare, editurilor, teatrelor, ci
nematografiei în ansamblul activită
ții politico-educative, formulîndu-se 
cererea ca ele să acționeze pentru 
lărgirea continuă a sferei de cuprin
dere și reflectare a problemelor tine
retului, prin îmbogățirea permanentă 
a conținutului politico-educativ al 
articolelor și programelor.

Prezentînd un amplu tablou al 
mișcării sportive de masă în rîndul 
tineretului, ca și al dezvoltării activi
tății turistice pentru tineret, rapor
tul arată că, în viitor, principala di
recție de acțiune a organelor și or
ganizațiilor U.T.C. trebuie să fie cu
prinderea tuturor tinerilor- Ia practi
carea sistematică a exercițiilor fizice, 
mai ales prin folosirea formelor sim
ple, accesibile și atractive. Principala 
direcție a dezvoltării turistice — se 
spune în raport — va trebui să fie 
creșterea rolului educativ și instruc
tiv al turismului, cunoașterea, pe a- 
ceastă cale, a monumentelor și locu
rilor ce evocă trecutul de luptă al 
poporului și partidului, a realizărilor 
obținute în anii socialismului și a 
frumuseților patriei, contribuind ast
fel, într-o măsură sporită, la for
marea și educarea patriotică a tine
retului.

Abordînd în mod aprofundat acti
vitatea internațională a U.T.C.. rapor
tul exprimă totala adeziune a tinere
tului patriei la politica externă a 
partidului și statului nostru, profun
da satisfacție și mîndria patriotică 
față de rolul hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în elaborarea și înfăptuirea o- 
biectivelor, principiilor și direcțiilor 
fundamentale ale politicii noastre ex
terne, față de . activitatea neobosită și 
contribuția de seamă pe care o aduce, 
ca cel mai autorizat exponent al na
țiunii noastre socialiste, la promova
rea cu fermitate și consecventă în via
ta internațională a idealurilor de li
bertate, independență, securitate, 
pace și progres social.

U.T.C. întreține în prezent relații 
de prietenie, colaborare și solidari
tate cu peste 400 de organizații ale 
tineretului revoluționar, democrat și 
progresist din întreaga lume. Arătînd 
că tineretul României socialiste a 
salutat cu satisfacție rezultatele Con
ferinței pentru securitate și coopera
re în Europa, la pregătirea și desfă
șurarea căreia țara noastră a adus o 
contribuție activă, în raport se rele
vă că U.T.C. va acționa și în viitor 
pentru creșterea aportului tineretului 
din țările europene pentru transpu
nerea în viață a hotărîrilor Confe
rinței, la instaurarea unui climat 
de înțelegere, cunoaștere și colabo
rare rodnică între popoarele conti
nentului nostru și în întreaga lume, 
la consolidarea procesului de destin
dere și securitate.

Raportul reafirmă solidaritatea ti
nerei generații a României cu lupta 
tineretului și popoarelor lumii împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și reacțiunii, neocolonialismului, 
pentru eliberare națională și socială, 
pentru pace și progres. Subliniind că 
in lume există încă forțe imperialis
te, reacționare, care nu au renunțat 
la vechea politică de dominație și 
imixtiune în viața popoarelor, opu- 
nîndu-se dezvoltării libere și inde
pendente a națiunilor, favorizînd 
menținerea unor zone de încordare 
și conflicte, a unor războaie locale, 
care constituie o amenințare gravă ia 
adresa securității internaționale, ra
portul arată necesitatea ca tineretul 
lumii să se manifeste tot mai activ, 
tot mai unit, ca însemnat factor al 
luptei împotriva rinduielilor bazate 
pe exploatare și nedreptate socială, 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și reacțiunii, pentru pro
movarea unei politici noi în viața in
ternațională. în acest context, rapor
tul relevă că tînăra generație a 
României socialiste susține întru to
tul poziția partidului și statului nos
tru, orientată cu fermitate spre in
staurarea unei noi ordini politice in
ternaționale, a unor noi relații între 
state, bazate pe principiile indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța, respectării 
neabătute a dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî de sine stă
tător destinele. Apreciind că tî
năra generație de pretutindeni 
este interesată în cel mai înalt 
grad în înfăptuirea dezarmării 
generale, în asigurarea condițiilor 
favorabile realizării propriului său 
viitor, raportul arată că U.T.C. va 
continua să acționeze cu fermitate 
în direcția intensificării acțiunilor 
organizațiilor de tineret pentru tre
cerea la măsuri concrete în vederea 
încetării cursei înarmărilor, reduce
rii bugetelor militare, desființării ba
zelor și blocurilor militare, retragerii 
trupelor străine de pe teritoriile altor 
state în granițele lor naționale, in
terzicerii folosirii armelor nucleare 
și stabilirii de zone denuclearizate, 
pentru adoptarea de angajamente 
ferme, care să ducă la eliberarea o- 
menirii de coșmarul pericolului nu
clear.

în continuare, In raport se spune ! 
Este o adevărată mindrie pentru noi 
că, în contextul preocupărilor și ini
țiativelor constructive ale țării noas
tre la Organizația Națiunilor Unite, 
un loc de seamă revine propuneri
lor privind tînăra generație, promo
vării în rîndul tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și colabo
rării între popoare, participării sale 
la dezvoltarea socială și națională, 
creșterii aportului tinerei generații la 
progresul societății contemporane. 
La rîndul său, U.T.C. contribuie la 
dezvoltarea cooperării dintre Națiu
nile Unite și mișcarea internațională 
de tineret. In vederea îmbunătățirii 
căilor de comunicație dintre O.N.U. 
și tineret, U.T.C. militează pentru 
proclamarea unui An Internațional al 
Tineretului, elaborarea unei Carte a 
tinerei generații, pentru organizarea 
periodică a unei conferințe mondiale 
a tineretului — cu participarea re
prezentanților tuturor organizațiilor 
interesate, indiferent de orientările 
lor politice și ideologice — care să 
dea expresie opțiunilor comune ale 
tinerei generații, hotărîrii sale de a 
contribui la triumful aspirațiilor no
bile ale omenirii, făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Raportul consacră un spațiu larg 
problemelor vieții de organizație, 
perfecționării structurii și formelor 
de muncă ale U.T.C., arătînd că re
zultatele obținute în munca de edu
care comunistă, revoluționară, a ti
neretului se datoresc, în primul rînd, 
conducerii și îndrumării permanente 
a organelor și organizațiilor U.T.C. 
de către partid, de la nivelul Comi
tetului Central al U.T.C. și pînă la 
organizațiile U.T.C. din unitățile eco
nomice, de învățămînt, știință și cul
tură. O însemnătate excepțională 
pentru întreaga muncă a organiza
țiilor U.T.C. au avut-o întîlnirile 
periodice de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu Biroul C.C. al 
U.T.C. și Biroul C.E. al Consiliului 
U.A.S.C.R., care au constituit tot atî- 
tea prilejuri de profundă analiză a 
preocupărilor organizațiilor de tineret 
în spiritul înaltei exigențe ce carac
terizează activitatea secretarului ge
neral al partidului, adevărate lecții de 
conducere politică, de responsabilita
te comunistă, imbolduri la intensifi
carea eforturilor de gîndire și acțiu
ne pentru realizarea sarcinilor ce re
vin organizației în formarea și edu
carea tinerei generații.

Raportul relevă că la cel de-al X- 
lea Congres organizația tineretului 
revoluționar din patria noastră cu
prinde aproape 3 000 000 membri, cu 
600 000 mai mult decît la congresul 
precedent, ceea ce exprimă o creștere 
a influenței sale în rîndul tineretu
lui, a capacității de cuprindere a tu
turor categoriilor de tineri — munci
tori, țărani, elevi și studenți, ingineri, 
cercetători, tehnicieni, intelectuali și 
militari — de Unire a eforturilor pen
tru traducerea în viață a sarcinilor 
stabilite de partid.

Fiecare organizație U.T.C. trebuie 
să devină o adevărată școală a con
ducerii politice, în care tinerii să de
cidă și să acționeze in direcția înfăp
tuirii obiectivelor ce le revin, să asi
gure ei înșiși soluționarea în forme 
adecvate a multiplelor probleme pe 
care le ridică munca, viața, pregăti
rea și organizarea timpului liber al 
tineretului. Principalul criteriu de a- 
preciere a eficienței activității poli
tico-educative a organelor și organi
zațiilor U.T.C. trebuie să-l constituie 
modul de integrare a fiecărui tînăr 
în efortul de muncă al întregului po
por. Spiritul profund științific al po
liticii partidului nostru, stilul viu, 
creator revoluționar promovat cu 
înaltă principialitate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să devină practică neabă
tută pentru organele și organizațiile 
noastre, pentru toate cadrele U.T.C. 
In acest spirit trebuie să fie orien
tată și activitatea consiliilor pe cate
gorii de tineri. In lumina preocupă
rilor conducerii partidului privind 
creșterea rolului și afirmarea ener
giei și potențialului creator al femei
lor în întreaga viață politică și eco
nomică se impune ca experiența do- 
bîndită în ultima perioadă privind 
intensificarea activității U.T.C. în rîn
dul tinerelor fete să fie adîncită și 
dezvoltată prin multiplicarea acțiuni
lor de formare profesională, educație 
și integrare socială, de soluționare a 
problemelor lor specifice de muncă și 
viață, prin promovarea largă a fete
lor în organele alese ale U.T.C. Or
ganele și organizațiile U.T.C. vor tre
bui să diversifice formele lor de acti
vitate în raport cu vîrsta tinerilor.

Organizației U.T.C., principală re
zervă a partidului, îi revine mari răs
punderi pe linia pregătirii tinerilor 
pentru a dobîndi calitatea de comu
nist. In prezent, din totalul uteciști- 
lor, peste 435 000 sînt membri de par
tid. De la congresul precedent au 
fost pregătiți și recomandați pentru a 
fi primiți în rîndurile partidului peste 
260 000 uteciști. Organizațiile U.T.C. 
trebuie să-și intensifice preocupările 
destinate formării viitorilor comu
niști.

Potrivit măsurilor adoptate de par
tid pentru instituționalizarea forme
lor de participare a tineretului la ac
tul de decizie, pentru promovarea cu 
consecvență a tinerilor în întreaga 
viață socială, participarea cadrelor 
U.T.C. la activitatea organelor de par
tid și de stat trebuie să devină mai 
activă, să fie folosită ca o adevărată 
școală a angajării social-politice a 
tineretului.

Apreciind că actualele prevederi 
ale Statutului U.T.C. sînt corespun
zătoare, raportul a menționat necesi
tatea unor completări și îmbunătă
țiri ale unor prevederi de natură să 
reflecte și să contribuie la adîncirea 
procesului de perfecționare a întregii 
munci politico-educative desfășurate 
de U.T.C., la întărirea rolului său în 
educarea comunistă, revoluționară a 
tineretului.

In încheiere, Raportul C.C. al 
U.T.C. exprimă angajamentul fier
binte al întregului tineret de a-și 
călăuzi munca, viața și visurile in 
spiritul chemărilor adresate cu ge
neroasă încredere și părintească dra
goste de cel mai tînăr dintre noi, de 
cel mai iubit fiu al națiunii, ctitor de 
conștiință comunistă — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de numele că
ruia se leagă marile izbînzi ale po
porului, prestigiul și demnitatea de 
azi și de mîine ale României socialis
te. Legămîntul solemn al generației 
tinere este să-și consacre întreaga 
viață fericirii poporului, înfăptuirii 
idealurilor nobile ale comunismului.
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luMsru Ccnlsrintei a K-a a U. A. S. C. R
Marți au avut loc lucrările Con

ferinței a X-a a U.A.S.C.R., care s-au 
desfășurat în spiritul recomandărilor 
cuprinse în cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general' al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, la ședința festivă 
de deschidere a forumului tineretu
lui — însuflețitor mesaj adresat tu
turor tinerilor din țara noastră de 
a fi demni continuatori ai înfăptui
rilor poporului nostru, de a-și aduce 
o contribuție tot mai activă la în
făptuirea vastului program trasat de 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.

La lucrările conferinței au parti
cipat tovarășii Cornel Burtică, Leon- 
te Răutu, Ilie Verdeț. Au luat parte, 
ca invitați, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere, instituții cen
trale și organizații obștești, secretari 
ai comitetelor de partid din centrele 
universitare, rectori,' activiști de 
partid și de stat, cadre didactice, ti
neri muncitori și elevi,

După alegerea organelor de lucru 
ale conferinței, delegații au adoptat 
în unanimitate ordinea de zi.

La primul punct al ordinii de zi, 
raportul a fost prezentat de tovară
șul Constantin Boștină, președinte 
al Consiliului U.A.S.C.R.

Tovarășul Călin Marin a prezentat 
apoi raportul Comisiei de cenzori.

în plenul conferinței au participat 
la dezbaterea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi tovarășii : Vasile 
Bontaș, președinte al Consiliului 
U.A.S.C. din centrul universitar 
București, Georgeta Lazăr, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. din 
centrul universitar Timișoara, Silviu 
Botezatu, președintele Consiliului 
U.A.S.C. din centrul universitar Iași, 
Trifon Belacurencu, președinte al 
Consiliului U.A.S.C. din Universita
tea Galați, Magdalena Hegediis, vi
cepreședinte al Consiliului U.A.S.C. 
din centrul universitar Cluj-Napoca, 
Dorin Ciobanu, vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C. din Universita
tea Crăiovaj loan Anton, rector al 
Institutului Politehnic Timișoa
ra, Galafteon Oltean, președinte 
al Consiliului U.A.S.C. din cen
trul universitar Tîrgu-Mureș, Ion 
Berariu, vicepreședinte al Consi
liului A.S.C. din Institutul de in- 
vățămînt superior Pitești, Viorica 
Bratosin, președinte al Consiliului 
A.S.C. din Institutul de învătămînt 
superior Baia Mare, Dan Mihai Bâr-

liba, reprezentantul U.A.S.C.R. la U- 
niunea Internațională a Studenților, 
Gheorghe Dobroiu. președinte al 
Consiliului A.S.C. din Institutul de 
subingineri Reșița, Rodica Bartiș, 
vicepreședinte al Consiliului A.S.C. 
din Institutul pedagogic Suceava. Li- 
viu Crișan, redactor-șef al revistei 
,.Forum studențesc" a Consiliului 
U.A.S.C. Timișoara, Iosif Kellenber- 
ger, președinte al Consiliului A.S.C. 
din Facultatea de filologie-istorie Si
biu, Radu Bogdan, adjunct al minis
trului educației și învățămîntului, 
Cătălin Dumitriu, delegat al Centru
lui Universitar București. Doina Ga
briela Stanciu, vicepreședinte al Con
siliului A.S.C. din Facultatea de bio
logie a Universității din Iași, Radu 
Stefan Duca, secretar al Comitetului 
U.T.C. la întreprinderea de mașini 
grele București, Petru Muresan, șef 
de comisie a Consiliului U.A.SC. din 
Centrul universitar Cluj-Napoca, 
Grigore Gogu, nres°dinte a’ Consiliu
lui U A S C. din Universitatea Bra
șov. Arghir TT''o, președinte a] Con
siliului U.A.S.C. din Institutul de 
mine din Petroșani.

Delegații, partic’nantii la dezbateri 
au exprimat. în plenul conferinței și 
în cadrul celor cinci comisii, adeziu
nea entuziastă a tineretului univer
sitar ia nniftica internă si externă a 
P.C.R.. hotăr*rea de a invăta. a munci 
și acționa în spiritul indicațiilor si 
sarcinilor nuse în fața studentimii de 
partid, de secretarul general al parti
dului.

Reprezentanții studentimii au exa
minat, în spiritul unei Înalte exigențe 
comuniste,. întreaga activitate desfă
șurată de organizația revoluționară a 
studenților români, rolul care îi re
vine în făurirea omului nou, cetă
țean activ al patriei noastre socialis
te, în îmbunătățirea pregătirii profe
sionale șl politice a studenților, a 
educării lor comunist-revoluționare. 
Vorbitorii au analizat profund activi
tatea asociațiilor studenților comu
niști pe linia educării comuniste a ti
neretului universitar, prin muncă și 
pentru muncă, au făcut propuneri 
privind îmbunătățirea activității uni
versitare, pentru o moi strînsă inte
grare a învățămîntului cu cercetarea 
și producția.

în cadrul unei ședințe festive, con
ducătorii delegațiilor de peste hotare 
au înmînat mesaje de salut adresate 
conferinței din partea unor organi
zații de tineret și studenți pe care le

reprezintă — Uniunea Internațională 
a Studenților, Mișcarea Inter
națională a Tineretului și Studen
ților pentru Națiunile Unite, 
Consiliul Studențesc din Uniunea 
Sovietică, Uniunea Socialistă a> Stu
denților Polonezi, Consiliul Național 
Studențesc din R.P. Bulgaria, Fede
rația Studenților pe întreaga Indie, 
Centrul Studențesc din Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Organizația 
Studenților de la Universitatea din 
Dgr es Salaam, Comitetul Studenți
lor din R.P.D. Coreeană, Federația 
Studenților din Cuba, Federația Or
ganizațiilor Studențești pe întreaga 
Japonie, Tineretul Liber German din 
R.D. Germană, Uniunea Națională a 
Studenților din Franța, Uniunea Ti
neretului Socialist din Iugoslavia, 
Uniunea Națională a Studenților E- 
leni, Uniunea Studenților Mongoli, 
Comitetul National al Organizațiilor 
Studențești din R.P. Ungară. Uniunea 
Națională a Studenților din R. D. 
Vietnam, Federația Tineretului, Ele
vilor și Studenților de Eliberare din 
Saigon-orașul Ho Si Min, Asociația 
Națională a Studenților dm S.U.A., 
Federația Studenților Universitari 
din Costa Rica, Uniunea Națională 
a Studenților din Siria. Uniunea Ge
nerală a Studenților din Tunisia, U- 
niunea Națională a Studenților din 
Marea Britanie. Uniunea Națională 
a Studenților d<n Sierra Leone, Fe
derația Universitară Argentineană, 
Uniunea Națională a Studenților din 
R.F. Germania, Federația Pancinriotă 
a Studenților si Tinerilor Cercetă
tori, Uniunea Națională a Studenților 
din Austria, Uniunea Națională a 
Studenților din Irak, Uniunea Na
țională a Studenților din C.olumbm, 
Uniunea Studenților din Irlanda, V- 
m.unea Națională a Studenților din 
Finlanda, Uniunea Națională' a Stu
denților din Zambia, Federația Stu
denților din Panama.

S-a anunțat, de asemenea, că pe 
adresa conferinței au sosit mesaje 
din partea Uniunii Studenților pe 
întreaga Africă, Federației Studen
ților din Peru, Federației Universi
tarilor pentru Independentă din Por
to Rico, Uniunii Studenților Socia
liști din R.F. Germania, Uniunii Stu
denților Comuniști din Austria, Co
misiei pentru Uniunea Națională a 
Studenților Portughezi, Uniunea Stu
denților Africani din Republica So
cialistă România, Uniunea Asocia
țiilor Studenților din Țările Arabe în 
România.

După încheierea dezbaterilor, con
ferința a aprobat în unanimitate ra
portul și activitatea Consiliului 
U.A.S.C.R. desfășurată în perioada 
care a trecut de la cea de-a IX-a 
Conferința, raportul și activitatea 
Comisiei de cenzori.

S-a adoptat, de asemenea, in una
nimitate, rezoluția Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R., care, în spiritul hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea al P.C.R., 
a indicațiilor secretarului general al 
partidului, jalonează în perspectivă 
activitatea organizației revoluționare 
a tineretului universitar, stabilește 
modalitățile concrete de acțiune pen
tru sporirea aportului asociațiilor la 
educarea și formarea profesională și 
politică a tineretului din învățămîn- 
tul superior.

Conferința a aprobat, totodată, 
completările propuse la Statutul 
U.A.S.C.R.

Trecindu-se la ultimul punct de 
pe. ordinea de zi, conferința a ales 
prin vot secret Consiliul și Comisia 
de cenzori ale U.A.S.C.R.

în prima sa plenară, Consiliul 
U.A.S.C.R. a ales Comitetul Exe
cutiv și Biroul Comitetului Exe
cutiv.

PREȘEDINTE al Consiliului 
U.A.S.C.R. a fost ales Ion Sasu, ca 
VICEPREȘEDINȚI au fost aleși 
Ștefan Cojocaru, student, Institutul 
politehnic Iași, Magdalena Hegediis, 
studentă, Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai", Cluj-Napoca. Dumitru Ionescu, 
student, Institutul de construcții 
București, Georgeta Lazăr, studentă, 
Institutul agronomic Timișoara, iar 
ca SECRETARI. loan Premia Al- 
bescu, Marin Dinu, Tudor Mohora, 
Mihall Vârtosu.

Declarînd închise lucrările con
ferinței, președintele Consiliului 
U.A.S.C.R. a asigurat partidul, pe 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, că aso
ciațiile studenților comuniști, întreg 
tineretul universitar nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a munci 
în așa fel incit să înfăptuiască 
neabătut marile sarcini care revin 
învățămîntului superior, pentru a fi 
demni constructori ai patriei noi, so
cialiste, pentru a-și aduce o contri
buție tot mai mare la transpunerea 
în viață a Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL X-LEA AL U. T .C.
Lucrările celui de-al X-lea Con

gres al Uniunii Tineretului Comunist 
au continuat, în cursul zilei de marți, 
în 8 secțiuni : pentru activitatea în 
rîndul tineretului muncitoresc ; pen
tru activitatea în rîndul tineretului 
sătesc ; pentru activitatea in rîndul 
elevilor ; pentru activitatea de pro
pagandă și cultură ; pentru activi
tatea de sport, turism și pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei ; 
pentru activitatea internațională a 
U.T.C. ; pentru activitatea în rîndul 
tinerelor fete ; pentru problemele 
vieții de organizație.

Sub puternica impresie a cuvîntă- 
rii secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită 
i . cadrul ședinței festive de deschi
dere, participanții la dezbateri au a- 
nalizat, într-un spirit de înaltă exi-

gență și responsabilitate, activitatea 
desfășurată de organizația revoluțio
nară a tineretului în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
U.T.C. și au examinat sarcinile ce 
rovin Uniunii Tineretului Comunist, 
întregului tineret al patriei, in înfăp
tuirea hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului.

Dezbaterile s-au referit pe larg la 
probleme privind participarea tine
retului la realizarea sarcinilor de 
producție, ale educării sale in spiri
tul muncii în vederea creșterii con
tribuției tinerei generații la înfăptui
rea Programului partidului de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. A fost exami
nat, de asemenea, modul în care 
organizațiile U.T.C. din școli au ur

mărit realizarea obiectivului lor fun
damental — pregătirea temeinică, 
teoretică și practică, a fiecărui elev, 
sarcinile de viitor în acest domeniu.

Dezbaterile au adincit, totodată, o 
serie de probleme legate de creșterea 
preocupării organelor și organizații
lor U.T.C. privind formarea și dez
voltarea conștiinței socialiste, educa
rea în spirit revoluționar a tine
retului. O serie de intervenții au a- 
bordat probleme ale modalităților de 
adincire a preocupărilor organizații
lor U.T.C. privind creșterea rolului 
activității de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei în educarea 
patriotică a tinerilor, formarea lor 
în spiritul ordinii și disciplinei.

Vorbitorii au relevat, de asemenea, 
căile de înfăptuire a sarcinilor și a- 
tribuțiilor sporite ce revin Uniunii

Tineretului Comunist In mobilizarea 
întregului tineret la înfăptuirea cu 
succes a hotărîrilor partidului. de 
perfecționare continuă a întregii 
vieți și munci de organizație in ve
derea creșterii și întăririi capacită
ții de acțiune a U.T.C. în rîndurile 
tuturor categoriilor de tineri.

Exprimîndu-și acordul față de ori
entările și direcțiile de acțiune pre
conizate în documentele supuse dez
baterii congresului, vorbitorii au 
formulat un număr de propuneri, su
gestii și observații menite să condu
că la îmbunătățirea continuă. a acti
vității organizației revoluționare de 
tineret, în concordanță cu marile 
sarcini ce revin Uniunii Tineretului 
Comunist prin Programul adoptat de 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.

A III-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
în cursul zilei de marți au conti

nuat, pe comisii de lucru și în plen, 
lucrările celei de-a IlI-a Conferințe 
naționale a Organizației pionierilor.

în cadrul comisiilor au fost discu
tate pe larg aspecte legate de con
tribuția Organizației pionierilor la 
educarea patriotică, politico-ideolo-- 
gică, în spiritul principiilor eticii și 
echității socialiste a pionierilor și 
școlarilor. Au fost analizate, de ase
menea, căile concrete de formare a 
unei atitudini înaintate față de învă
țătură și muncă în rîndul pionieri
lor, de asigurare a cadrului necesar 
dezvoltării democrației pionierești, 
participării copiilor- la viața socială.

Paralel cu lucrările pe comisii, s-a 
desfășurat secțiunea rezervată pio
nierilor. Ordinea de zi a secțiunii a 
cuprins o informare privind munca 
desfășurată de activele pionierești, de 
locțiitorii președintelui C.N.O.P., în 
perioada 1971—1975. Dezbaterile au 
fost axate, în principal, pe îmbogă
țirea și diversificarea activității de 
educație politică, revoluționară a ti
nerei generații. Au fost făcute pro
puneri cu privire la măsurile ce se 
impun a fi întreprinse nentru cunoaș
terea mai aprofundată a trecutului 
istoric al patriei, a trecutului de

luptă revoluționară al clasei munci
toare, a realităților vieții noastre so
cialiste. în cuvîntul lor, pionierii s-au 
referit, de asemenea, pe larg, la mo
dalitățile de corelare cit mai judi
cioasă a invățămintului cu activitatea 
extrașcolară. la legarea tot mai strin- 
să a activității pionierești de produc
ție.

în cadrul secțiunii au fost aleși cei 
40 de locțiitori ai președintelui 
C.N.O.P. și au fost desemnați 150 de 
pionieri care urmează a fi propuși 
Conferinței naționale pentru a fi 
aleși în Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor.

La dezbaterile în plen au luat cu
vîntul tovarășii : Radu Augustin, de
legat al Organizației județene Galați, 
Domnica Fîca, director, delegată a 
Organizației județene Neamț, Codilă 
Roșeți Petru, delegat al organizației 
județene Caraș-Severin, Ana Marchiș, 
delegată a Organizației județene Ba
cău. Gheorghe Calbureanu, delegat 
al Organizației județene Dolj, Rodica 
Lupu, delegată a Organizației jude
țene Vilcea, Gheorghe Apostol, mun
citor la întreprinderea .,1 Mai" Plo
iești, Erou al Muncii Socialiste, 
Cristina Luca, secretar al C.C. al 
U.T.C., delegată a Organizației jude

țene Vrancea. Balogh Botond, dele
gat al Organizației județene Bihor, 
Elena Radu, delegată a Organizației 
județene Buzău, Mihai Mircescu, a- 
sistent universitar la Centrul de per
fecționare a cadrelor care muncesc 
cu pionierii, Mihail Schneider, de
legat al Organizației județene Si
biu, Stana Drăgoi. secretar general 
al Consiliului național al Societății 
de Cruce Roșie, Mihai Negulescu, 
redactor-șef al revistei „Cutezăto
rii", Toma Mareș, delegat al Organi
zației județene Constanța, Ion Arcu- 
deanu, delegat al Organizației muni
cipale București, Horia Trută, dele
gat al Organizației județene Arad, 
Maria Curteanu, delegata Organizați
ei județene Baia Mare, Ion Dănilă, 
delegat al Organizației județene Su
ceava, Ioan Jinga, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Viorica Paraschivescu, dele
gată a Organizației județene Iași, 
scriitoarea Constanța Buzea, Ioani 
Liviu, delegat al Organizației județe
ne Brașov, Aculin Cazacu, conf. dr. 
la Universitatea București, Adriana 
Păduraru, elevă, Miron Olfeanu, se
cretar al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Zsivanov

Dușița, redactor la „Banatske Novi- 
ne“ Timișoara, Lenuța Rîpeanu, in
spector general adjunct al Inspecto
ratului școlar al municipiului Bucu
rești, Rus Alexandru, delegat al Or
ganizației județene Cluj, Mihai Du
mitru, Erou al Muncii Socialiste, de
legat al Organizației județene Ar
geș, Rozeta Varga, delegată a Orga
nizației județene Covasna, Gheorghe 
Slavic, delegat al Organizației jude
țene Botoșani, Viorica Piscoi, dele
gată a Organizației județene Bihor, 
Vasile Popa, delegat al Organizației 
județene Cluj, Bucur Enache, dele
gat al Organizației județene Olt.

Conferința a 'primit un mesaj de 
prietenie din partea reprezentantului 
Uniunii Democrate a Pionierilor din 
Finlanda.

★
Marți după-amiază, pionierii dele

gați la cea de-a III-a Conferință na
țională a Organizației pionierilor au 
depus, într-un cadru solemn, coroa
ne de flori la Monumentul eroilor 
patriei, după care au vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democrati
ce din România și expoziția pionie
rească „Mulțumim din inimă parti
dului".

LEGUMELE
din județele producătoare 

-cit mai repede 
în centrele de desfacere

Măsurile stabilite de conducerea 
partidului au dus la o mai bună 
aprovizionare a pletelor cu legume, 
fructe și cartofi. Așa cum s-a arătat 
și in consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 17 octombrie, în tri
mestrul IV 1975 și în trimestrul I 
1976, față de perioada corespunză
toare a anului trecut, desfacerile că
tre populație vor crește cu 13,6 la 
sută la legume, 13 la sută la cartofi 
și 16,9 la sută la fructo. Pentru aceas
ta se cere ca organele de specialitate 
să asigure depozitarea în cele mai 
bune condiții a întregului fond de 
marfă și păstrare a lui în condiții co
respunzătoare, astfel incit să se poa
tă asigura o aprovizionare neîntre
ruptă a populației în tot cursul ier
nii și primăverii pînă la apariția vi
itoarei recolte. Pentru aceasta se cere 
să fie respectate sarcinile de mutații 
între județe sta
bilite pe baza 
programului apro
bat de conduce
rea partidului.

Important este 
ca în fiecare oraș, 
in fiecare centru 
muncitoresc să e- 
xiste stocul nece
sar de legume, 
cartofi și fructe 
pentru sezonul 
rece, clnd nu se 
pot face transporturi fără a exista 
riscul deprecierii . produselor. Din 
controalele efectuate la indicația or
ganelor de partid s-a constatat că une
le depozite nu au fost umplute 1a în
treaga capacitate- în Capitală, deși au 
fost construite depozite și silozuri de 
mare capacitate, nu au fost aduse din 
județele producătoare cantitățile pre
văzute de legume și cartofi. De a- 
semenea, nu au fost livrate toate 
cantitățile de ceapă, rădăcinoase și 
alte produse.

în urma măsurilor energice luate 
de Comitetul municipal de partid 
București au fost Intensificate trans
portul și depozitarea legumelor și 
cartofilor, problemă care este urmă
rită zi de zi de către comandamentul 
constituit în acest scop. Astfel, s-a 
refăcut balanța livrării produselor, de 
către județele producătoare, la cartofi, 
ceapă, fasole, rădăcinoase și mere. 
Delegați trimiși în județele Suceava, 
Buzău, Vrancea, Teleorman, Ialomița, 
Satu-Mare asigură expedierea rapidă 
a produselor, conform graficelor în
tocmite cu întreprinderile județene 
de legume și fructe. S-a stabilit, 
între altele, ca din județul Suceava să 
se livreze 13 500 tone cartofi, cu un 
ritm zilnic mediu de 1 000 tone, pre
cum și 200—300 tone rădăcinoase : 
morcovi, pătrunjel etc. De la Teleor
man și Constanța vor fi aduse 3 500 
tone ceapă de bună calitate și 1 000 
tone de rădăcinoase. De la Satu- 
Mars, pe lingă cantități însemnate de 
rădăcinoase, vor fi expediate și 1 000 
tone de mere, iar județele Ilfov șl Ia

Pentru a asigura rezerveie 
necesare în perioada de 
iarnă și îmbunătățirea în 
continuare a aprovizionării 

populației

lomița livrează pentru Capitală fasole 
uscată și varză. De la Buzău — vechi 
centru legumicol — se aduc 1 500 
tone ceapă de apă și 1 000 tone de 
varză, iar din județele Argeș, Dîmbo
vița și Prahova — cantități corespun
zătoare de mere și pere. în vederea 
expedierii neîntîrziate a produselor, 
au fost stabilite grafice de transport 
pe calea ferată, precum și cu mijloa
cele „Transcom". Ca urmare, în zilele 
de 30—31 octombrie, coloane de ma
șini au adus din județul Vrancea 200 
tone ceapă, varză și rădăcinoase. Zil
nic, peste 100 de camioane aduc in 
Capitală, din județele apropiate, can
titățile de legume și fructe prevăzute 
în grafice.

Tot astfel trebuie să se procedeze 
și în celelalte orașe, așa incit pes
te tot să se asigure cantitățile de 
legume și fructe necesare bunei apro

vizionări a popu
lației. Aceasta 
presupune ca ju
dețele producă
toare să expedie
ze, potrivit grafi
cului întocmit, 
cantitățile de pro
duse prevăzute. 
Or, șe constată 
unele restanțe în 
livrarea legume
lor și fructelor, 
ceea ce, evident, 

nu asigură realizarea progra
mului de însilozars, îndeosebi la ră
dăcinoase și ceapă. Este adevărat că 
rădăcinoasele — morcovii, pătrunje
lul, țelina — sînt în curs de recoltare. 
Se cere ca această lucrare să fie in
tensificată peste tot, astfel incit să 
poată fi grăbite atît transportul, cit 
și însilozarea. Organele județene de 
partid, consiliile populare au datoria 
să sprijine întreprinderile de legume 
și fructe ca acestea să livreze altor 
județe, conform graficelor întocmite, 
toate cantitățile de produse. Or, în 
această direcție se constată serioase 
întîrzieri. Astfel, există restanțe la 
livrarea cepei în județele Arad, Bu
zău, Constanța, Galați, Ilfov, Me
hedinți, Vaslui etc. Au datoria să in
tensifice expedierea cartofilor unită
țile din județele Arad, Botoșani, Bu- 
zSu, Brașov, Ialomița, Neamț, Satu- 
Mare, Suceava, iar a merelor — uni
tățile din județele Alba, Argeș. Arad, 
Bistrița-Năsăud, Dîmbovița, Mureș, 
Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Vilcea și 
Vrancea.

Pentru a asigura aplicarea întoc
mai a măsurilor stabilite de condu
cerea partidului privind îmbunătă
țirea aprovizionării populației și 
crearea rezervelor de iarnă, coman
damentul central a indicat ca în fie
care județ organele de specialitate să 

'respecte întocmai programul de mu
tații la legume, cartofi și fructe, ast
fel incit cel mai tirziu la 10 noiem
brie această acțiune să se încheie. 
Aceasta presupune ca organele de 
partid din județele producătoare să 
sprijine nemijlocit expedierea produ
selor, iar cele beneficiare — să orga
nizeze buna lor valorificare la piață 
și însilozarea cu grijă pentru a se 
înlătura orice pierderi.

■FAPTUL!

Izvoare
de sănătate

Veste bună pentru cei care 
vor să-și îngrijească sănătatea 
in cunoscuta stațiune balneo
climaterică Slănic-Moldova : xau 
fost descoperite noi izvoare de 
sănătate. Ele sînt recomandate 
in tratamentul unor afecțiuni 
ale aparatului circulator și ale 
sistemului nervos. în curînd, 
noile izvoare vor fi captate și 
dirijate spre modernele instala
ții din noua și frumoasa bază 
de tratament a stațiunii. Și încă 
o noutate : ca urmare a desco-- 
peririi unor gaze cu o concen
trație de circa 90 la sută bioxid 
de carbon, se deschide calea 
tratării eficiente a unor tulbu
rări circulatorii periferice. Se 
pare că mai sînt și alte izvoare 
care-și așteaptă ivirea.

Vedete de-o

Cristian, 
Virata ; 
de acti-

șchioapă
Se numesc Mihaela, 

Delia, Viorel, Horia... 
intre 4 și 6 ani. Locul
vitate : grădinițele de copii din 
Galați, iar in timpul ■ liber — 
vedete de film. „Cariera lor ar
tistică" a început in urmă cu 
doi ani, cind a luat ființă cine- 
clubul „Didactica" al Sindica
tului invățămint Galați. Atunci 
au poposit in mijlocul lor pro
fesorul Ștefan Opincă (scenariu, 
tegie, imagine), P. Costiuc (co
loană sonoră) și actrița'Lavinia 
Teculescu (comentariu). Rind 
pe rind s-au născut filmele 
„Copilărie fericită in orașul de 
la Dunăre", „Alfabetul viitoa
relor profesii", „De-a oțelarli", 
„Mindrla de a munci"... In cu- 
rlnd se va organiza o gală a 
filmelor premiate.

Glumă
periculoasă

Un frezor (Isac Tomiță) de 
la întreprinderea de dispozi
tive, ștanțe, matrițe și scule 
așchletodre din Focșani a fost 
internat de urgență in spital. 
Diagnosticul : arsuri de gradul 
1 și II. Cauza : o „glumă" fă
cută de un coleg de muncă, 
C. Cirjan. In timp ce amindoi 
se aflau in schimbul III, Isac a 
dispărut, la un moment dat, in
tr-un dulap gol, ca să tragă un 
pui de somn. Vrind să-l tre
zească, dar mai ales să-l sperie, 
Cirjan a aruncat „in glumă" un 
ghemotoc de hirtie aprins spre 
dulapul-„dormitor". Pină să se 
trezească, Isac luase foc de-a 
blnelea. Periculoasa glumă a 
declanșat o anchetă serioasă a 
conducerii întreprinderii, făcu
tă la lumina zilei, spre a 
vedea cam ce se intimplă 
timpul nopții,

se 
in

De la
Pentru a veni in sprijinul ce

tățenilor în gospodăriile cărora 
se petrec evenimente neprevă
zute, ca de exemplu un incen
diu, o infiltrație de apă sau un 
scurt-circuit, care pot provoca 
pagube materiale importante ori 
accidentarea unor persoane, Ad
ministrația Asigurărilor de Stat 
practică o formă de asigurare 
convenabilă si eficientă. Este 
vorba de Asigurarea facultativă 
complexă a gospodăriilor per
soanelor fizice. De fapt, ea este 
o asigurare combinată, întrucât 
în unul și același contract se 
cuprind atît asigurarea bunuri
lor casnice și asigurarea de ac
cidente produse la domiciliul a- 
siguratului, cit și asigurarea de 
răspundere civilă legală.

în ce privește asigurarea bu
nurilor. aici sînt cuprinse aproa
pe toate bunurile existente in
tr-o gospodărie : mobilier, <>- 
biecte casnice, îmbrăcăminte, a- 
parate de radio, televizoare,

ADAS
produse agricole, viticole și al
tele. în cazurile de deteriorare 
sau distrugere a acestor bunuri, 
provocate de o multitudine de 
factori (incendiu, trăsnet, explo
zie, inundație, grindină, furtu
nă, cutremur de pămînt, alune
care de teren, avarii accidentale 
produse la instalațiile de gaze, 
apă, canal sau încălzire, furt 
prin spargere etc.), ADAS plă
tește asiguratului despăgubiri.

în cazul asigurării de acci
dente, „aria de protecție" este, 
de asemenea, largă. Ea cuprinde 
atît asiguratul și soția acestuia, 
cit și părinții și copiii lor, dacă 
în mod statornic aceștia locuiesc 
și gospodăresc împreună.

Prima de asigurare ce se achi
tă de cei care încheie Asigura
rea facultativă complexă a gos
podăriilor este <le numai 2 lei 
pe an de fiecare 1 000 lei din 
suma asigurată, prevăzută in 
contract.

Cînd alergi 
după chilipir

Auzind că I.C. din Brașov își 
dorește un „Frigero", Viorel 
Radu, vînzător Ia magazinul 228 
din localitate, s-a oferit să-1 ser
vească, vorba ceea, „ca la carte".

— Nu e nevoie să vă deranjați 
pină la magazin. Vă aduc eu 
personal un „Frigero" direct a- 
casă. Dați-mi un avans de 1 990 
lei și stați fără grijă.

Omul i-a dat banii, iar vînză- 
torul a și descins cu ei la Poiana 
Brașov, unde, Împreună cu alți 
amici, a început să-i cheltuiască 
ca un nabab. Cind l-a descope
rit miliția, V. R. „tocase" aproa
pe tot avansul.

Avînd un rol deosebit de important în desfășurarea 
normală a activității economice și sociale, transportul în 
comun constituie una din preocupările permanente pe 
agenda de lucru a organelor de partid și de stat din 
toate localitățile țării, a edililor și întreprinderilor de 
specialitate. Și în Capitală este evidentă preocuparea mu
nicipalității, a conducerii I.T.B. de a îmbunătăți continuu 
transportul de călători. în ultimul timp a fost extins și 
modernizat parcul de autovehicule, s-au înființat noi tra
see, s-au luat măsuri de natură să întărească ordinea și 
disciplina, răspunderea fiecăruia pentru munca pe care 
o îndeplinește. Cu toate acestea, persistă încă o serie de 
neajunsuri, alimentate mai cu seamă de faptul că nu 
toate măsurile bune luate la nivelul conducerii I.T.B. 
sînt traduse în viață, in litera și spiritul lor, la toate 
eșaloanele. De aici, o serie de anomalii care fac ca o 
parte din miile de autovehicule să nu meargă... ca pe 
roate. Este și constatarea făcută timp de două zile (30 
și 31 octombrie), însoțind ofițeri din Inspectoratul Ge
neral al Miliției, care, împreună cu agenți de circulație 

din București, au executat controale în 'garaje, la capete 
de linii și pe diferite trasee. Controalele au vizat modul 
în care conducătorii auto de pe mijloacele de transport 
în comun respectă regulile de circulație și graficele de 
deplasare, starea fizică și de sănătate a acestora, precum 
și preocuparea factorilor de răspundere pentru asigurarea 
asistenței tehnice corespunzătoare a autovehiculelor. Au 
fost controlate 920 de autovehicule I.T.B. — autobuze, 
troleibuze, tramvaie și taximetre. Dintre acestea, la mai 
bine de jumătate — 435 ! — au fost semnalate nereguli 
de natură contravențională. Cele mai frecvente abateri se 
referă la defecțiunile tehnice, viteza excesivă, nerespec- 
tarea graficelor de deplasare. Tocmai asupra acestora 
vom stărui și noi. pe baza constatărilor la fața locului.

a traficului, sute și mii de 
muncitori de la întreprin
derile din zonă ar fi întîr- 
ziat de la muncă, adueîn- 
du-se prejudicii serioase 
proceselor de producție.

Oricît ar părea de ciudat, 
în timp ce pe poartă ieșeau 
mașini cu defecțiuni tehni
ce, în incinta aceluiași ga-

cele 27 de autobbze nou- 
nouțe au început să lip
sească becuri și globuri de 
la sistemele de iluminare, 
ștergătoare și alte „mărun
țișuri", cu care ceilalți șo
feri și-au completat lipsu
rile. Există toate șansele 
ca atunci cînd vor trebui 
să plece in cursă, să fie

respectiv nu are capacitate 
pentru a adăposti toate au
tobuzele ce-i revin pentru 
liniile 32. 32 barat, 43, 44, 
77 și 120, jumătate din ele 
sînt parcate pe străzi la 
circa 500 do metri, Din a- 
ceastă cauză, o serie do 
autobuze parcate pe străzi
le. respective pleacă in

Iată de ce nu e de mirare 
că aproape jumătate din 
autobuzele de la Titan con
trolate la plecarea în, cursă 
au fost găsite cu defecțiuni 
tehnice, unele dintre ele 
extrem de grave. Și nu e 
da mirare nici faptul că, 
zilnic, zeci și zeci de auto
buze (fără a mai vorbi și

ÎN OBIECTIVUL ANCHETELOR „SCÎNTEII":

Ordinea și disciplina pe traseele 
transportului in comun

AZI, DESPRE DEFECȚIUNILE TEHNICE

Ora 4 dimineața. împreu
nă cu căpitanul de miliție 
Ion Șerbănescu. sosim la 
garajul I.T.B. din Feren
tari. Pleacă în cursă pri
mele autobuze (pe liniile 
31R, 43, 53, 79, 79R, 102, 104 
106, 117, 119), și echipajul 
miliției format din maiorii 
M. Andrei și Pal Carol con
stată și primele abateri, 
respectiv defecțiuni tehni
ce la mecanismele de di
recție șl frînare, la sisteme
le de semnallzare-ilumina- 
re, precum și pneuri uzate, 
care constituie tot atîtca 
pericole reale pentru sigu
ranța circulației.

Văzind echipajul mili

ției la poartă, unul din
tre șoferii de pe linia 79, 
Dumitru Preda, a tras ma
șina pe dreapta :

— Știu că nu pot pleca 
in cursă, pentru că am uși
le defecte. Cea de la mijloc 
e complet blocată. Dar vă 
rog să-mi permiteți, totuși, 
să plec, pentru că mă aș
teaptă oamenii pe traseu 
peste cîteva minute.

I se permite să plece, 
(deși cel puțin jumătate 
din cele 241 de autobuze 
de la garajul Ferentari 
n-ar mai fi trebuit să 
plece in ziua aceea in 
cursă). Aceasta ar fi În
semnat o gravă perturbare

raj Ferentari se aflau ali
niate 27 de autobuze nou- 
nouțe.

— De ce nu le trimiteți 
în cursă 1

— Păi, să vedeți... N-au 
rodajul făcut.

— Și de ce n-au rodajul 
făcut ?

La această întrebare, răs
punsurile primite de la șe
ful garajului. Sabin Popeț, 
de la instructorul Vasile 
Ionescu și revizorul tehnic 
Vasile Neacșu au fost con
tradictorii : ba că „nu e ne
voie și de ele, deocamdată", 
ba că sînt ținute în „rezer
vă" (dar nu se știe exact 
despre ce rezervă e vorba), 
ba că „nu avem șoferi su- 
ficienți, care să le facă ro
dajul". Pină una, alta, de la

trase pe dreapta, pentru... 
reparații tehnice.

Următorul popas : garajul 
Șerban Vodă. Și aici, echi
pajul miliției (lt. colonel 
Iosif Mateescu și maior Ilie 
Șerban) a depistat destule 
autobuze care plecaseră în 
cursă cu defecțiuni tehnice: 
31-B-7909 (fără pornire au
tomată, cu sistem de ilu
minare defect) ; 32-B-257 
(frînă de ajutor ineficace, 
frîna de serviciu defec
tă, cauciuc uzat și cu... 
pană); 31-B-7311 (defecțiuni 
la mecanismul de direcție 
și la sistemul de sem- 
naliizare-iluminare).- Nici un 
autovehicul nu este do
tat cu trusă medicală și 
triunghiuri reflectorizante, 
în plus, intrucît garajul

cursă fără a li se mai face 
verificarea tehnică.

Depoul Bucureștii Noi. 
Din cele 80 de autove
hicule controlate, 39 au fost 
găsite în neregulă. Unul 
dintre ele, troleibuzul 4397, 
de pe linia 86, deși Ieșise în 
aceeași zi din revizia de 
gradul II. fusese găsit cir- 
culînd cu sistemul de ilu
minare defect.

O lipsă de preocupare 
pentru asigurarea asisten
ței tehnice am intîlnit șl la 
garajul Titan, unde din 9 
posturi de revizori tehnici 
nu sînt ocupate în prezent 
decît 2. Or, numai 2 oa
meni, oricît de pricepuți ar 
fi și oricît s-ar strădui, nu 
pot să efectueze revizia 
tehnică a numărului mare 
de autovehicule de aici.

de troleibuze, tramvaie sau 
taximetre) le întîlnești pe 
diferite străzi din Capitală 
rămase în pană din cauza 
defecțiunilor tehnice, per- 
turbind fluiditatea circula
ției, creînd ștrangulări, a- 
glomerări în stații, pericole 
de accidente.

La capătul liniei 107, de 
pe bulevardul Macaralei, 
l-am intîlnit, la amiază, la 
o oră „de virf", pe șoferul 
Constantin Zvonaru, incer- 
cînd să repare o defec
țiune la sistemul de rulare 
și o ușă blocată. La doi 
pași de el se aflau trei 
persoane în autovehiculul 
I.T.B. 9-B-6235. destinat 
special asistentei tehnice, 
dar care persoane n-au 
schițat nici un gest să-1 
ajute pe șofer, deși a-

-------------------V------------------

cesta le spusese ce necaz 
are și le solicitase ajutorul.

— Pe dînșii de la asis
tența tehnică ar trebui 
să-i mai... asiste cite cine
va, adică să-i controleze, 
pentru că de multe ori vin 
pe aici mai mult ca inspec
tori, decît cu gînd de 
treabă.

Observația aparține unei 
controloare de la I.T.B.

O altă controloare, Nicu- 
llna Udrea, de la capătul 
<le linie Casa Soînteii, ne 
spunea cu amărăciune că 
sînt atît de rare zilele în- 
tr-o lună în care circulă 
toate mașinile programate 
pe liniile 48, 49 și 61, îneîț 
le poți număra pe degete. 
Din 10 autobuze pe linia 
48. după-amiază, dacă cir
culă 6—7, iar în ziua de 29 
octombrie, de pe linia 31 
lipseau 8 mașini, din cauza 
defecțiunilor tehnice. După 
părerea ei, ar trebui ca 
măcar Ia principalele cape
te de linii să existe cite un 
meseriaș care să înlăture 
operativ unele defecțiuni, 
pentru a nu mai pierde 
timp pînă vine depanarea. 
Uneori vine extrem de 
greu. La ora 8,30, de pildă, 
autobuzul 34-B-214 rămăse
se în pană de motor la in
tersecția străzilor Mircea 
Vodă cu Matei Basarab, și 
la ora 10 încă mai zăcea 
acolo, aștepțind depanarea. 
Tot vreo două ceasuri a 
stat în pană de cauciuc au
tobuzul 34-B-1929, în zona 
atît de aglomerată a Gării 
de Nord.

Garajul Floreasca. Din 
cele 37 autobuze controlate, 
17, mai ales din rîndul 
celor care nu au loc în ga
raj și sînt parcate pe stra
da Barbu Văcărescu, pre
zentau defecțiuni tehnice. 
Din această cauză, revizorul

tehnic, care își are biroul 
la sediul unității, eliberea
ză foile de parcurs gata 
semnate, gar^ntînd revizia 
tehnică, fără măcar să o 
facă.

Tot din cauza defecțiuni
lor tehnice, autovehiculele 
I.T.B. iși aduc partea de 
vină la poluarea Capitalei. 
In cursul raidului, în mai 
puțin de 2 ore au fost de
pistate 37 autobuze și taxi
metre cu exces de gaze de 
eșapament. Dacă pentru 
autoturismele taxi. cantita
tea maximă de gaze 
admisă este de 4.5 la 
sută, iar pentru autobuze 
indicele maxim de înnegri- 
re e de 5,5 la sută, multe 
din respectivele autovehi
cule I.T.B. depășeau neper- 
mis acești indici. Astfel, 
taximetrul 9-B-6118 a fost 
găsit cu un indice de 10 la 
sută, iar autobuzul 31-B- 
1764, de pe linia 102, deși 
nou, pus In circulație de 
puțin timp, emana în at
mosferă o cantitate de oxid 
de carbon nepermis de 
mare. Cauza cauzelor aces
tei poluări a străzii rezidă 
tot în modul defectuos în 
care se asigură asistența 
tehnică a autovehiculelor.

Pentru defecțiunile teh
nice constatate la autove
hiculele I.T.B. organele de 
miliție au aplicat nu
meroase sancțiuni. Despre 
preocuparea factorilor de 
răspundere de la I.T.B. 
pentru îmbunătățirea stă
rii tehnice a autovehicule
lor (mai ales că ne aflăm 
în prag de iarnă), ca și 
despre alte aspecte reieșite 
în cursul raidului, cum ar 
fi excesul de viteză și flui
ditatea circulației, vom re
veni în ancheta noastră 
viitoare.

Petre POPA

Călătorie 
întreruptă

Trei băcăoani (Jean Coceam, 
Vasile Nedelcu și Constantin 
Cășeru) și-au făcut rost de un 
teanc de chei și au început să 
deschidă autoturisme parcate pe 
străzi. Urcau pe rînd la volan 
și porneau pe diferite rute : 
Constanța, Brașov, Tecuci, Bu
zău... Cind o mașină se defecta, 
o schimbau cu alta. Poposeau, 
de regulă, după atita... trudă, 
prin stațiuni balneoclimaterice 
și campinguri, pentru odihnă și 
valorificarea obiectelor sustra
se din mașini. Prinși de miliție, 
călătoria le-a fost întreruptă.

Schimbare
de macaz

loan Indreicuț, Anton 
reanu și Emil Morar, 
gați de mișcare in stația 
Someș-Odorhei (Sălaj), au găsit 
o nouă „metodă" de vinzare a 
biletelor de tren. Dar pentru 
ca năstrușnica lor metodă să-și 
afle aplicare, cei trei impiegați 
au mai făcut o mișcare, inves
tigând părerea unor conductori 
de tren de pe ruteie Someș — 
Odorhel — Jibou și Someș — O- 
dorhei — Baia Mare. Pe urmă 
au trecut la aplicarea ei. Cu 
ajutorul celor investigați, cei 
trei impiegați intrau din nou 
in posesia biletelor vindute. 
După ce le compostau a doua 
oară sau aplicau ștampila de 
anulare, le revindeau. Cine știe 
Cit timp cei. trei impiegați de 
mișcare ar fi continuat astfel, 
dacă nu s-ar fi pus in mișcare, 
la timp, un control, care a 
schimbat macatul, trecind me
toda lor pe linte moartă.

Steje- 
impie- 
C.F.R.

I
I
I 
I
I
I
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în cadrul înțelegerii dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Siriene, Hafez 
El-Assad, cu privire la întilnirile pe
riodice, de lucru, ale primilor miniș
tri ai celor două țări, la invitația pri
mului ministru al guvernului Repu-

blicii Socialiste România, Manea Mă- 
nescu, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Araba Siriene, 
Mahmoud Al-Ayoubi, va face o vizită 
oficială de prietenie în România, timp 
de patru zile, cu începere de la 10 
noiembrie 1975.

DELEGAȚIA CONSILIULVI NATIONAL AL REVOLUȚIEI
DIN DAHOMEY A PĂRĂSIT CAPITALA

Delegația Consiliului Național 
Revoluției din Dahomey, condusă 
căpitan Andre Atchade, membru 
Biroului Politic al C.N.R., ministrul 
industriei, comerțului și turismului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a fă
cut o vizită de prietenie în țara 
noastră, a părăsit, în cursul dimineții 
de marți, Capitala.

In cursul șederii în țara noastră, 
delegația C.N.R. a avut întîlniri la 
C.C. al P.C.R., la Ministerul Comer-

al 
de 
al

CARNET
CULTURAL

țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, la Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul Mine- 

' lor, Petrolului și Geologiei, la Minis
terul Turismului, precum și întîlniri 
de lucru la o serie de societăți de 
comerț exterior. Delegația a vizitat 
noile construcții social-edilitare din 
municipiul București, rafinăria și 
Combinatul petrochimic din Pitești, 
Hidrocentrala de pe Argeș și între
prinderile „Semănătoarea" și „Auto
buzul" din București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

ZI CULTURALĂ 
DEDICATĂ 

TINERETULUI
O zi a manifestărilor reunite 

sub genericul „Focșani — per
manente culturale", a fost de
dicată tineretului. Cu acest pri
lej a avut loc vernisajul foto- 
expoziției intitulate „Tradiții 
glorioase din istoria U.T.C.", iar 
numeroși tineri au participat la 
dezbaterile prilejuite de simpo
zionul cu tema „File din isto
ria U.T.C.". Seara, pe scena tea
trului din Focșani, formațiile 
artistice din întreprinderile și 
instituțiile orașului au susținut 
un frumos spectacol care a mar
cat și încheierea ediției a V-a 
a manifestărilor desfășurate sub 
genericul „Focșani — perma
nențe culturale". (Dan Drăgu- 
lescu).

„FLORI PENTRU 
CONGRESUL 

TINEREȚII"
Muzeul de artă contemporană 

românească din Galați a deschis 
în holul Universității din loca
litate o expoziție, intitulată 
„Flori pentru Congres". Sînt pre
zentate citeva zeci de lucrări de 
pictură și sculptură din colecția 
muzeului, inspirate din viața și 
activitatea tinerilor, datorate 
unor artiști ca Sabin Bălașa, Pe
tre Abrudan, Vasile Celmare, 
Ovidiu Maitec, Ioana Kassargian, 
Vasile Vedeș. Expoziția face par
te dintr-o amplă suită de acțiuni 
cultural-educative dedicate ti
neretului, ce se desfășoară în 
aceste zile Ia Galați și în între
gul județ (Dan Plăeșu).

„ARTĂ Șl ACTUALITATE
- LA TG. JIU

Sala de spectacole a munici
piului Tirgu-Jiu a găzduit pri
ma ediție a șezătorii-dezbatere 
„Artă și actualitate" — acțiune 
politică și cultural-educativă, 
inițiată de Comitetul județean 
Gorj pentru cultură și educație 
socialistă. Participanții la dezba
tere — scriitori și reprezentanți 
ai unor cunoscute reviste so
cial-politice și literare — au re
levat citeva din sarcinile ce re
vin creatorilor de artă în lumi
na documentelor celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului. în 
cea de-a doua parte a manifes
tării, membri ai cenaclurilor li
terare „Columna" și „Hyperion" 
au citit din creațiile lor. A fost 
vernisată expoziția de pictură, 
grafică și sculptură a artistului 
plas Ic gorjean Gheorghe Plă- 
v ’ (Dumitru Prună).

.V.C"
RECTORII 

UNIVERSITĂȚILOR 
POPULARE - 

ÎN CONSFĂTUIRE
I La Alba Iulia a avut loc o 

consfătuire cu rectorii universi
tăților populare din județul Al
ba, directorii de cursuri și 
membrii secretariatelor organi
zatorice de la aceste instituții 
privind, contribuția universități
lor populare la informarea mul
tilaterală a maselor, la educația 
socialistă a oamenilor muncii.- 
Au fost prezentate mai multe 
referate asupra experienței uni
versităților populare .din Aiud, 
Alba Iulia, Blaj, Galcla de Jos, 
în activitatea de cunoaștere și 
însușire a documentelor de par
tid, în dezvoltarea conștiinței 
socialiste, în însușirea unor 
cunoștințe cu caracter economic 
etc.1 Consfătuirea s-a încheiat cu 
o lecție pe tema : „Să ne cu
noaștem patria socialistă, trecu
tul său glorios de lupță, reali
zările înfăptuite sub conducerea 
Partidului Comunist Român". 
(Ștefan Dinică).

teatre
o Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche
— 19,30.
O Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România) : Recital de 
pian : Aurora lenei — 20.
• Teatrul iX '
— 19,30.
o Teatrul
19,30.
0 Teatrul
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Chițimia — 19,30, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Elisabeta I
— 19,30.

de operetă : Oklahoma

de comedie : Preșul —

„Lucia Sturdza Bu-

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de-a 58-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
marți, au avut loc adunări festive în 
municipiul Tulcea, la București, Tîr- 
goviște și Tg. Jiu, la care au luat 
parte reprezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat, ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., numeroși oameni 
ai muncii.

Despre importanța istorică a Revo
luției din Octombrie, înfăptuită sub 
conducerea partidului comunist făurit 
de Lenin, la Casa de cultură a sin
dicatelor din Tulcea au vorbit Ion 
Andronache, prim-secretar al Comite
tului municipal Tulcea al P.C.R., pri
marul orașului, și V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București ; la întreprinderea „Vul
can" din Capitală, Ion Constantin, 
directorul întreprinderii, și N. V. Ma- 
slenikov, ministru consilier la Amba
sada Uniunii Sovietice ; la întreprin
derea „Autobuzul" din București, 
Gheorghe Dumitru, directorul între
prinderii, și B. A. Remov, consilier al 
ambasadei ; la Casa de cultură a sin
dicatelor din Tirgoviște, Ion Frățilă, 
secretar al Comitetului municipal 
Tirgoviște al P.C.R., și V. P. Abîzov, 
consilier al ambasadei ; la Combina
tul de prelucrare a lemnului din Tg.

Jiu, Nicolae Sperdea, directorul com
binatului, și A. M. Surikov, adjunct 
al reprezentantului comercial al 
U.R.S.S.

Cu acest prilej, vorbitorii au înfă
țișat pe larg realizările înfăptuite de 
poporul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în construc
ția societății socialiste multilateral 
dezvoltate, marile succese obținute de 
poporul sovietic, sub conducerea 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, pe calea construirii comunis
mului. Ei au subliniat relațiile tra
diționale de prietenie frățească și co
laborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre popoarele celor două țări, re- 
liefînd importanța deosebită a întîl- 
nirilor și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev, 
pentru întărirea’ continuă a prieteniei 
româno-sovietice, pentru dezvoltarea 
colaborării multilaterale dintre Româ
nia și U.R.S.S.

Adunările festive s-au încheiat 
frumoase programe artistice.

★
In cadrul acelorași manifestări

fost organizate expoziții de fotografii 
înfățișînd realizări ale poporului so
vietic pe calea construirii comunis
mului.

cu

au

(Agerpres)

Sesiune
Sub auspiciile Academiei de știin

țe sociale și politice, academiei „Ște
fan Gheorghiu", Ministerului Edu
cației și învățămîntului și Institu
tului de studii istorice și social-po
litice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
marți s-au desfășurat, la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia, lucrările sesiunii științifice con
sacrate aniversării a 75 de ani de la 
nașterea lui Lucrețiu Pătrășcanu.

La sesiune au participat activiști 
de partid și de stat, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din Româ
nia, cadre didactice, cercetători, stu- 
denți.

în cuvîntările rostite cu acest pri
lej de prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice, Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al 
revistei „Era Socialistă", Ion Popes- 
cu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., a fost evocată pe larg 
activitatea revoluționară desfășurată 
de Lucrețiu Pătrășcanu în anii ile
galității, punîndu-se în lumină, tot
odată, contribuția sa la îndeplinirea 
politicii partidului de raliere a tu
turor forțelor democratice, patrioti
ce intr-un front comun de_ luptă îm
potriva fascismului, la înfăptuirea 
insurecției naționale din august 1944, 
la transformarea democratică a țării. 
Au fost subliniate participarea și ro
lul său în lupta pentru emanciparea 
socială a poporului, pentru transfor
marea revoluționară a societății și

științifică
făurirea orînduirii noi, socialiste in 
România.

Vorbitorii au relevat, de asemenea, 
cinstirea și prețuirea acordate de 
partid, de întregul popor lui Lucre- 
țiu Pătrășcanu, militanților revolu
ționari care au desfășurat o activi
tate plină de abnegație, consacrată e- 
liberării sociale și naționale a po
porului român, cauzei socialismului.

In cadrul sesiunii, cercetători de 
la Institutul de studii istorice și so
cial-politice, academia „Ștefan 
Gheorghiu", Academia de științe so
ciale și politice, Asociația juriștilor 
din Republica Socialistă România au 
prezentat comunicări științifice pri- - 
vind activitatea revoluționară des
fășurată de Lucrețiu Pătrășcanu. Au 

' fost evocate totodată personalitatea 
științifică multilaterală a lui Lucre
țiu Pătrășcanu, contribuția sa deo
sebită la dezvoltarea filozofiei mar
xiste, a gîndirii politice, economice 
și juridice românești.

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut volumul: 

LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU 
Texte social-politice. 

1921—1938
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Azi, la fotbal și rugbi
Astăzi, Ia Constanța, 

rugbi Waitemata, campioana provin
ciei Auckland (Noua Zeelandă), sus
ține primul joc din cadrul turneu
lui pe care-1 întreprinde în țara 
noastră. Oaspeții vor întîlni cu înce
pere de la ora 16, pe stadionul „1 
Mai", echipa locală Farul, campioana 
țării noastre. Din rîndul jucătorilor 
oaspeți se disting internaționalii 
Richards, Smith, Harris, Hart, Baker, 
și Dalziel. Echipa constănțeană opu
ne cel mai bun „15“ din care se re
marcă Motrescu, Dinu, Dărăban, 
Mușat și Celea. Duminică, la Bucu
rești, Waitemata’ va primi replica 
unei selecționate divizionare.

★

Campionatul categoriei A la fot
bal programează astăzi jocurile e-

echipa de tapei a 13-a. în Capitală, de la ora 
14, pe stadioane diferite, sînt pro
gramate două întîlniri : Dinamo — 
Politehnica Iași (stadion Dinamo) și 
Steaua — Politehnica Timișoara (sta
dion Steaua), 
tară : Jiul — 
Universitatea
F.C.M. Reșița
F.C. Argeș — S.C. Bacău (meciul va 
fi televizat) ; F.C. Olimpia — C.F.R. 
Cluj-Napoca ; F.C. Constanța — 
A.S.A. Tg. Mureș ; U.T. Arad — F.C. 
Bihor. Stațiile noastre de radio vor 
transmite aspecte de la toate jocu
rile. Transmisia se va face pe pro
gramul I, cu începere din jurul orei 
13,45.

Iată întilnirile din 
Universitatea Craiova ; 
Cluj-Napoca — Rapid ; 
— Sportul studențesc ;

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL

A început turneul internațional de 
handbal de la Trinec, rezervat echi
pelor de tineret (jucători pînă la 22 
de ani). în primul meci, echipa Ro
mâniei a invins cu scorul de 24—17 
(8—8) selecționata Poloniei. Repre
zentativa Cehoslovaciei a dispus cu 
scorul de 25—23 (12—10) de echipa
Bulgariei.

I

tineret D. Cipere (muscă), neînvins 
în acest an. La rîndul ei, selecționata 
de seniori a țării noastre va între
prinde cu începere de la 20 noiem
brie un turneu în Iran. (Agerpres)

BOX
La 14 noiembrie va începe în ora

șul iugoslav Skoplie un mare turneu 
internațional de box. La acest tur
neu vor participa și pugiliștii dina- 
moviști Vasile Didea, Paul Dobres- . 
cu și Mircea Dan Simon. Ei vor fi 
însoțiți de antrenorul emerit C. Nour. 
Tot în prima jumătate a lunii no
iembrie va avea loc dubla întilnire 
de box dintre echipele de tineret ale 
României și Angliei. întilnirile sînt 
programate la 11 și 14 noiembrie Ia 
Luton Town și, respectiv, Londra. 
Antrenorul echipei, E. Fuhresz, a se
lecționat cele mai valoroase elemente, 
în frunte cu campionul balcanic de

ȘAH
Partida a 7-a a meciului pentru 

titlul mondial de șah dintre maes- 
trele sovietice Nona Gaprindașvili și 
Nana Aleksandria s-a amînat din 
cauza îmbolnăvirii șalangerei. Sco
rul după 6 partide este favorabil cu 
4,5—1,5 puncte campioanei mondiale 
Nona Gaprindașvili.

în runda a 9-a a turneului zonal 
de șah de la Vrața (Bulgaria), mare
le maestru iugoslav Matulovici a 
cîștigat la Ermenkov, Sax l-a învins 
pe Czerniak, în timp ce partidele 
Radulov-Vogt. Wirthenson-Sigurjons- 
son și Dueball-Strobel s-au terminat 
remiză. în clasament conduc Ermen
kov și Sigurjonsson cu cite 5,5 punc
te, urmați de Matulovici 5 puncte 
Florin Gheorghiu și Matanovici 
cite 4,5 puncte și 
trerupte fiecare.

două partide

(1), 
cu 

în-

însemnări de călătorie din Uniunea Sovietică

Siberia își scrie 
o noua baladă

al marilor surprize. ® Orașul• Pămint cunoscut, pămînt
care își alege oamenii • O pagină eroică, densă, viu colo 

rată în marea carte a construcției comuniste
„Pasagerii pentru Novosibirsk sînt poftiți la avion", 

direcția Irkutsk pleacă peste zece minute". „Pasagerii 
sînt invitați la poarta numărul doi".

„Pasagerii... pasagerii... pasagerii...".
Crainicele repetă invitația (parcă ingină o melodie) 

tea, fără întrerupere, la megafoanele aeroporturilor din Moscova 
zeci de orașe ale părții apusene a U.R.S.S.

Oamenii se grăbesc spre Siberia !
Nu spre „terra incognita" de dincolo de Urali, nu spre „pământul 

care doarme" (sib = a dormi ; ir = pămint — în limba unor vechi 
popoare de pe aceste locuri), nu spre lumea despre care Cehov scria 
că își cumpăra „stamba, tacîmurile, hainele din piele de oaie și chiar 
cuiele din Rusia", nu spre lumea a cărei intelectualitate era formată 
aproape exclusiv din revoluționari deportați.

Oamenii se grăbesc spre Siberia, pămint cunoscut șl pămînt al ma
rilor, fantasticelor surprize ; spre Siberia trezită din somnul milenar, 
dar care nu și-a arătat încă toată vigoarea ; spre Siberia care se mîn- 
drește cu Akademgorodokul — oraș locuit in proporție de 40 la 
de oameni de știință — cu marile sale universități și institute de 
cetări și se arată mereu setoasă de știință.

Ce este Siberia astăzi ?
„Prospectînd gaze și petrol, geo

logii au dat peste un uriaș zăcămînt 
de minereu de fier la 500 km de No
vosibirsk ; rezervele sînt estimate la 
300 milioane de tone".

Aceasta este Siberia !
„9 oct. 1975. La Norilsk — unul din 

polii frigului (temperatura coboară 
pînă la minus 70 de grade) — o 
uriașă explozie a aruncat în aer 
stincile din locul unde va fi noul cen
tru al orașului. El se numește, în 
mod semnificativ, Piața metalurgiș- 
tilor. Dintre edificiile noului centru 
rețin atenția hotelul cu 800 de locuri, 
teatrul de dramă și Palatul pio
nierilor, dotat cu un mare bazin aco
perit".

Aceasta este Siberia !
„ Prin malaxoarele Combinatului de 

prelucrare a lemnului din Bratsk 
trec anual 7 milioane metri cubi de 
lemn ; dacă — prin absurd — pădu
rile regiunii Irkutsk din care face 
parte (o palmă din uriașa Siberie) ar 
fi tăiate fără să se planteze nici un 
pom, modernului combinat i-ar tre
bui 1 200 ani ca să «înghită» această 
bucățică de pădure".

Aceasta este Siberia l

„Cursa 238, in 
pentru

ziua și

Cronica zilei
Cu ocazia împlinirii a 15 ani de la 

stabilirea relațiilor diplomatice româ- 
no-cubaneze, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, Humberto Castello 
Aldanas, a oferit un dineu în onoarea 
ministrului afacerilor externe, George 
Macovescu.

Au participat Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din M.A.E., pre
cum și membri ai ambasadei Cu
baneze.

★

Cu prilejul Zilei forțelor armate ale 
Italiei, atașatul militar, aero și naval 
al acestei țări la București, generalul 
Marlo dl Palma, a oferit marți seara 
o recepție în saloanele ambasadei.

Au participat general-colonel Marin 
Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alțl membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

t V

Calitatea muncii pe șantiere
(Urmare din pag. I)

control tehnic de calitate al trustului 
nu au urmărit îndeaproape cum se 
respectă prescripțiile de calitate pre
văzute de standarde, nu au verificat 
cu maximă exigență calitatea lucră
rilor executate. Asemenea stări de 
lucruri, cu consecințe tehnice și eco
nomice negative, au fost identificate 
și pe unele șantiere ale trusturilor 
de construcții industriale din Ploiești 
și Pitești, Trustului de lucrări spe
ciale din București. Numai la inter
venția energică a specialiștilor din 
cadrul Inspectoratului de directivare 
și controlul calității construcțiilor 
conducerile acestor trusturi au sistat 
temporar, în scopul remedierii, dife
rite lucrări slab executate, au oprit 
pentru reparații o serie de stații de 
preparare a betoanelor ce prezentau 
defecțiuni,' aplicînd și unele măsuri 
de sancționare a celor care au deter
minat sau tolerat asemenea situații.

Asigurarea unei înalte calități a 
lucrărilor de investiții, prevenirea 
oricăror abateri în acest domeniu 
trebuie să preocupe mai mult decît 
pînă acum forurile de resort ale Mi
nisterului Construcțiilor Industriale, 
în calitatea sa de organ coordonator 
al tuturor întreprinderilor de con- 
strucții-montaj. Practica demonstrea
ză că măsurile întreprinse pînă acum 
de minister în acest domeniu nu sînt 
suficiente. Este necesară o interveni-, 
ție mai energică, mai stăruitoare, 
care să vizeze fondul acestei pro
bleme : întărirea controlului tehnic 
de calitate pe șantiere, organizarea 
unei temeinice asistențe tehnice la 
execuția lucrărilor, întronarea unui 
climat de înaltă exigență și disciplină 
în muncă. Facem această subliniere 
deoarece — nesocotindu-se reglemen
tările în vigoare — în nu puține 
locuri controlul tehnic de calitate 
manifestă formalism și insuficientă 
răspundere, nu își exercită cum tre
buie rolul ce-i revine ; alteori el 
este lipsit de autoritatea conferită de 
lege, mai ales din cauza sprijinului 
insuficient ce i se acordă, iar uneori 
datorită Ignorării sale de către unii 
șefi de șantiere și eonduceri ale unor 
trusturi de construcții-montaj.

Se înțelege, pentru realizarea la 
un înalt nivel calitativ a lucrărilor 
de investiții se cer adoptate și apli
cate măsuri cuprinzătoare de ordin 
tehnic și organizatoric de către con
ducerile de trusturi și șantiere. Ele 
poartă efectiv răspunderea pentru în
treaga activitate de execuție a noi
lor capacități, pentru realizarea tu
turor construcțiilor în strictă concor
danță cu prevederile din proiecte. 
Sub nici un motiv, grăbirea ritmului 
de lucru pe șantiere în această pe
rioadă nu trebuie să se facă în de
trimentul calității lucrărilor. Dimpo
trivă, eforturile ce ie depun în acest 
sens trebuie îmbinate cu o exigență 
dcsăvîrșită față de nivelul calitativ 
al fiecărei lucrări. In această pri
vință, un rol primordial revine mun
cii politico-educative _ desfășurate de 
organizațiile de partid de pe ?ăn- 
tiere, chemate să dezvolte conștiința 
comunistă, ambiția și răspunderea 
constructorilor și montorilor pentru 
ca tot ceea ce ei realizează să fie 
trainic, fără cusur. In acest scop, 
organizațiile de partid trebuie să se 
ocupe mai mult decît pînă acum de 
modul în care muncesc oamenii, in 
care își fac datoria, își perfecțio
nează calificarea, să întărească exi
gența, ordinea și disciplina în munca 
fiecăruia.

Calitatea și nivelul tehnic al lu
crărilor de investiții nu depind ex
clusiv de constructori și montori ; 
o mare răspundere revine in această 
privință furnizorilor de utilaje și. 
implicit, beneficiarilor de investiții. 
Precizăm acest lucru, deoarece — in 
pofida reglementărilor legale în vi
goare care prevăd clar răspunderea 
lor comună pentru asigurarea condi
țiilor de funcționare normală a ma
șinilor și utilajelor — pe alocuri, 
unii furnizori nu acordă suficientă 
atenție nivelului calitativ al echipa
mentelor tehnologice executate, iar 
beneficiarii nu le recepționează cu 
exigența cuvenită. Să exemplificăm. 
Cu toate că au trecut mai bine de 
6 luni de la expirarea termenului do 
atingere a parametrilor proiectați, 
turnătoria de neferoase de la între
prinderea de autoturisme din Pitești 
continuă să lucreze sub prevederi,

întrucît unele utilaje cu defecțiuni, 
produse de întreprinderea „Inde
pendența" din Sibiu, au fost admise 
cu ușurință la recepția efectuată de 
beneficiar. Din motive similare, ase
menea cazuri, cu întregul lor corte
giu de neajunsuri — randamente scă
zute, depășirea consumurilor speci
fice, dese întreruperi ale procesului 
de producție —• s-au înregistrat în 
acest an și la unele din noile capa
cități de la combinatele chimice din 
Rîmnieu-Vîlcea și Valea Călugă
rească. Filatura de bumbac de la 
Cîmpulung Moldovenesc și întreprin
derea textilă din Galați.

Construim pentru noi, pentru po
por, pentru a avea o economie mai 
puternică, mai modernă, mai efi
cientă, pentru a ridica România pe 
noi culmi de progres și civilizație. 
Tocmai de aceea, tot ce construim, 
fiecare unitate productivă nouă tre
buie să întrunească cele mai înalte 
exigențe atît din punctul de vedere al 
concepției tehnice și tehnologice, cit 
și din punctul de vedere al execu
ției, al calității lucrărilor și utilaje
lor. Iată, deci, un cimp larg de ac
țiune politică și organizatorică pen
tru organizațiile de partid de pe șan- 
tiere și din întreprinderile producă
toare de utilaje, în care accentele 
principale trebuie puse pe întărirea 
răspunderii și exigenței în muncă, pe 
sădirea în conștiința fiecărui munci
tor, inginer și tehnician a răspunde
rii pe care o poartă pentru calitatea 
lucrărilor și utilajelor executate, ast
fel ca, odată pusă în funcțiune, fie
care capacitate nouă de producție să 
funcționeze ireproșabil, să atingă cit 
mai repede parametrii prevăzuți.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Meridiane literare.
11,00 Vetre folclorice. Pe sub poale 

de Ceahlău.
11.15 Atenție la... neatenție.
11,35 Covor de flori și melodii — 

muzică ușoară.
11.55 Telex.
12,00 închiderea programului.
14,00 Fotbal : F.C, Argeș — Sport- 

Club Bacău (divizia A). 
Transmisiune directă de la 
Pitești.

15.50 Moment folcloric cu Tltlana 
Mlhall.

16,00 Teleșcoală. Ctitori de temelii 
(Istoria civilizației românești).

16.30 Curs de limba rusă.
17.00 Telex.
17,05 Melodii îndrăgite.
17,25 Pentru timpul dv. liber, vă 

recomandăm...
17.40 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
17.50 Tragerea Pronoexpres.
18,00 întilnire cu... Elisabeta Necul- 

ce-Cșrțlș.
18.20 Media de vîrstă — 22 de ani.
18.55 Tribuna TV — în ajutorul 

celor care studiază In învă- 
țămîntul politico-ideologic de 
partid.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cadran economic mondial.
20.20 Teleclnemateca. în ciclul 

„Mari ecranizări" — „La răs
cruce de vînturl". Producție 
a studiourilor engleze. Pre
mieră TV. In distribuție : 
Anna Calder-Marshall, Timo
thy Dalton, Harry Andrews, 
Pamela Browne. James 
Cassius. Muzica : Michel Le
grand. Regia : Robert -Fuest.

22,00 Interpretul preferat 1 Anda 
Călugăreanu.

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
20,00 Studio ’75.
20.15 Preferințele dv. muzicale sînt 

și preferințele noastre.
21,05 Telex.
21.10 Telerama. „Timpul, dimen

siune și subiect de film".
21.40 Roman-foileton „Familia Thi

bault".
22,30 închiderea programului.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

7 și 8 noiembrie. în țară : Cerul va fi 
temporar 
ploi slabe 
slab pînă

noros, izolat vor cădea 
și burniță. Vin tul va sufla 
la potrivit. Temperaturile

minime vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 8 grade, mai coborite în de
presiunile intramontane, iar cele 
maxime vor oscila între 6 și 16 grade, 
izolat mai ridicate. Dimineața și 
seara ceață slabă. în București : Ce
rul va fi temporar noros. Vint slab 
pină la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă. Dimineața și seara ceață 
slabă.

B B B B B B
zeriști, constructori. „Bratskul este 
opera tuturor oamenilor sovietici" —- 
ne spune Nikolai Grigorievici Pere
valov, președintele sovietului orășe
nesc.

Au venit entuziaști de toate vîrste- 
le care au învățat aici prima sau a 
doua meserie. 150 000 de tineri s-au 
calificat ori recalificat. Oameni ve
niți cu dorul pentru cerul lor de a- 
casă, pentru cîmpiile lor, oameni ve
niți din localități moderne, obișnuiți 
cu tihna de seară în mijlocul fami
liei, în apartamentele lor confortabi
le, au trebuit să învețe aici legile 
taigalei : a gerului năprasnic, a lip
sei de confort, a izolării... Mai exact, 
să învețe să schimbe aceste legi. Au 
venit, au învins și au rămas ! Cei 
mai destoinici, adică cei mai mulți. 
Bratskul este unul din acele orașe 
care își alege oamenii ; retine sub 
acoperișul lui caractere puternice, 
spirite îndrăznețe, oameni cu pasiu
nea noului. Orașul are astăzi 
225 000 locuitori și o structură a 
populației specifică orașelor cu un 
grad inalt de industrializare, dotate 
cu tehnica cea njai modernă. Pon
derea cadrelor cu studii superioare, a 
celor cu studii medii de specialitate, 
ca și a muncitorilor de înaltă califi
care este impresionantă, 28 de între
prinderi industriale -» ale căror cen
tre de gravitație sînt combinatul de 
aluminiu, hidrocentrala și combina
tul de prelucrare a lemnului — dau 
o producție anuală în valoare de 
1 300 000 000 ruble, ceea ce îl situea
ză și din acest punct de vedere in 
fruntea orașelor de talia lui.

Bratskul are doar 20 de ani, dar 
istoria lui, scurtă in timp, reprezintă 
o pagină eroică, densă, viu colorată, 
în marea carte a construcției co
muniste.

Dar Bratskul nu este pur și sim
plu o uriașă capacitate de producție 
modernă. El nu este numai orașul 
celui mai mare și mai modern com
binat de aluminiu din U.R.S.S. (și 
unul dintre cele mai mari din lume), 
orașul celei mai ieftine energii elec
trice (0,05 copeici kilowatul-oră) și 
al unuia dintre cele mai moderne 
combinate de prelucrare a lemnului.

Este unul din laboratoarele marilor 
sinteze care ghidează pașii pe drumul 
cuceririi definitive, complete și efi
ciente a Siberiei. El oferă o experien
ță de mare utilitate pentru construi
rea unor asemenea obiective în con
diții deosebite. „Este prima experien
ță de mari proporții în acest dome
niu" — ne spune președintele sovie
tului orășenesc. Bratskul este o-ex
periență tehnică, economică și uma
nă. El este pentru această zonă a Si
beriei o necesitate geografică, o ne
cesitate economică, o necesitate su
fletească.

Anqhel PARASCHIV

Alte imagini din Bratskul de astăzi 
— in partea a doua a reportajului.

rezervele de
— este hră-

la sută din 
ale U.R.S.S.

Geometrie energetică

Mirnîi

noap- 
și din
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mează 80 
ape dulci 
nit de 336 de rîuri, de mari izvoare 
știute și neștiute, dacă fluviul An
gara pornește din Baikal purtîndu-șl 
leneș uriașul trup lichid prin 
cotloanele taigalei, dacă din scurtul 
popas făcut la Bratsk s-a născut u- 
riașa hidrocentrală de care este le
gată industria aluminiului și întreaga 
economie a orașului și a unor întin
se zone geografice, înseamnă că 
Bratskul s-a născut din Baikal ; din 
izvoare știute și neștiute. Dar mai 
ales din cele știute : din izvoarele 
cutezanței, bărbăției, inteligenței și 
eroismului constructorilor lui.
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„Un tînăr absolvent al ‘școlii 
ciale de matematicieni din orașul a- 
cademicienilor de lingă Novosibirsk 
a dat examen de admitere la Insti
tutul politehnic din Leningrad ; a 
fost respins la proba de... matemati
că ! După contestație s-a dovedit însă 
că examinatorii n-au înțeles rezol
vările originale 
dat".

Aceasta este
„La Samotlor, 

fluviului Obi în .........
Nord, a fost extrasă a 200 000 000-a 
tonă de țiței de la intrarea în exploa
tare — cu cinci ani în urmă — 
cestui zăcămînt".

Aceasta este Siberia !
Comunicat la radio pentru părinții 

din Krasnoiarsk : „Atențiune ! Mîine 
temperatura va fi în jur de minus 
50 de grade : cursurile în clasele mici 
sînt suspendate". Totuși, a doua zi, 
batalioane de „ursuleți" pe patine 
au luat în stăpînire parcurile, curțile 
blocurilor și le-au transformat în a- 
rene de hochei.

Aceasta este Siberia !
Glumă siberiană : „Noi, siberienii, 

«călcăm în picioare» aproape fiecare

ale tînărului candi-

Siberia !
aproape de vărsarea 
Oceanul înghețat de

.tsicvv* '• ' ■

element din tabela lui Mendeleev și 
chiar altele care nu sînt în tabelă".

„Siberia deținea în 1972 mai mult 
de jumătate din zăcămintele — ex
plorate — de minereu de fier ale 
U.R.S.S. ; 80 la sută din resursele hi
droenergetice, 90 la sută din cărbune 
și aproape 80 la sută din resursele 
de lemn. Zăcămintele de petrol,

La Muzeul de etnografie și istorie 
a culturii popoarelor din Siberia am 
văzut chipuri omenești cioplite în 
lemn, despicate în două, ciopîrțițe ; 
nasuri, bărbii, frunți — din lemn mîn- 
cat de carii și putrezit de vreme — 
despicate de topor. Erau idoli „omo
ri ți" de oameni ; idoli fățarnici sau 
neputincioși care nu îndepliniseră 
dorințele oamenilor.

Oamenii iși omorau idolii !
Alătur fără să vreau această ima

gine alteia care se impune cu discre
ție vizitatorilor orașului Bratsk : pe 
malul fluviului Angara, la poalele ba
rajului hidrocentralei, o lespede de 
piatră este acoperită tot timpul anu
lui cu flori proaspete. De acolo, unul 
din noii și adevărații „idoli", fostul 
director al marilor șantiere ale ora
șului, de la începuturile lui, ascultă 
tăcerea mării pe care a creat-o, va
ierul pămîntului pe care l-a răscolit, 
muzica din spații în care, neapărat, 
încape și cîntecul drag siberienilor 
din această zonă.

„Sălbatică-i stepa baicală,
Sînt mine de aur in ea...“.
Aur pe care acești oameni teme

rari l-au scos la lumină : aurul-aur, 
aurul apelor convertit în energie e- 
lectrică, aurul cărbunelui și petrolu
lui convertit în putere și lumină. _

Siberia își scrie o nouă baladă !
Alătur fără să vreau aceste ima

gini îndemnat de priveliștea atît de 
tulburătoare, fascinantă și atît de 
aureolată de eforturile omenești 
creatoare pe care o oferă orașul, în
demnat de faptele celor ce au îm
plinit atît de trainic și frumos dorin
țele oamenilor. Primii au fost 500 de 
comuniști și 2 000 de comsomoliști 
veniți de Ia Irkutsk în anul 1955. Ve- 
niți unde ? Nu la „Bratsk", pentru 
că practic nu exista ; 90 la sută din 
actualul teritoriu al orașului era tai
ga. Și aici doar trei luni pe an sînt 
fără temperaturi sub zero grade. 
Media anuală este de minus 3,5 gra
de. Iernile obișnuite — minus 40—50 
grade. In 1965 au fost 58 de grade 
minus.

Și au venit oameni din multe zone 
ale U.R.S.S. Comuniști și comso
moliști, ingineri, tehnicieni, munci
tori de înaltă calificâre, șoferi, buldo-
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gaze naturale, diamante, sare și poli- 
metale sînt printre cele mai mari din 
lume",

Aceasta este Siberia !
Iar orașul Bratsk este una din o- 

glinzile ei fidele ; una din curatele 
ei oglinzi.

Ce este Bratskul ?
Dacă Baicalul — marea care însu-
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VIETNAMUL DE SUD

Eforturi susținute pe
SAIGON 4 (Agerpres). —. La șase 

luni după eliberarea totală a Vietna
mului de sud, puterea revoluționară 
a fost instaurată în cVasitotalitatea 
regiunilor țării, anunță agenția V.N.A. 
Comitetele revoluționare din diferite 
localități și-au concentrat eforturile 
pentru menținerea ordinii și secu
rității, realizarea înțelegerii naționale, 
restaurarea și dezvoltarea producției 
materiale.

Peste 300 000 de persoane din capi
tala țării au beneficiat de asistentă 
și sprijin pentru a se putea reinstala , 
în zonele natale. Toate eforturile sînt

calea reconstrucției
îndreptate, în zonele rurale, spre a- 
plicarea celor mai indicate măsuri în 
vederea, sporirii producției agricole, 
în provinciile Kien Tuong și My Tho, 
precizează agenția, au fost defrișate 
și redate producției sute de hectare 
de teren. Paralel, s-a intensificat ac
tivitatea în exploatările forestiere.

în această perioadă s-au depus e- 
forturi în vederea formării și perfec
ționării cadrelor de administrație, 
pentru asigurarea, in toate provincii- ‘ 
le, a asistenței sanitare, pentru refa
cerea și extinderea rețelei de școli și 
a altor instituții sociale.

HAVANA

Reuniune consacrată cooperării
in zona

HAVANA 4 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Santa Maria 
del Mar, în apropierea Havanei, au 
început lucrările primei reuniuni a 
Comitetului de dezvoltare și coopera
re în zona Caraibilor al Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru America 
Latină (C.E.P.A.L.), la care iau parte 
miniștrii economiei din Bahamas, 
Barbados, Granada, Guyana, Haiti, 
Jamaica, Republica Dominicană, Tri
nidad Tobago și țara gazdă. Sînt pre
zente, de asemenea, cu statut de ob
servatori delegații din Belize, statele 
asociate ale Indiilor Occidentale și 
Antilele Olandeze. Tot ca observatori, 
la lucrări participă și reprezentanții 
unor organisme internaționale și re
gionale, de specialitate.

în' deschiderea reuniunii s-a dat 
citire mesajului secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, în care se 
arată că actuala reuniune constituie 
o demonstrație clară a dorinței tot 
mai mari a popoarelor din Caraibi 
de a căuta șă-și unească eforturile 
pentru accelerarea dezvoltării lor e- 
conomice și sociale.

în cuvîntul său, șeful delegației cu- 
baneze, Carlos Rafael Rodriguez, 
viceprim-ministru al guvernului, a 
afirmat că Zona caraibiană dorește să 
se alăture progresului pe care Ame
rica Latină își propune să-l atingă, 
un pas decisiv în acest sens fiind fă
cut prin crearea Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.).

Carlos Rafael Rodriguez a precizat 
că bătălia împotriva subdezvoltării 
trebuie să fie o luptă comună a celor 
care au fost condamnați la stagnare 
economică. A ne dezvolta — a arătat 
vorbitorul — înseamnă a ne apăra 
de cei ce pretind să ne mențină în 
subdezvoltare. El a precizat că exis
tența unor vaste zăcăminte minerale 
în regiune oferă posibilitatea conju
gării eforturilor cu alte țări membre 
ale S.E.L.A.. pentru a se putea pro
fita de condițiile unei piețe mai largi, 
și a reamintit poziția țării sale, potri
vit căreia C.E.P.A.L. trebuie să aibă 
o structură care să corespundă nume
lui și obiectivelor sale, fiind, deci, o 
comisie economică a Americii Latine 
și pentru America Latină.

ANGOLA X

O scrisoare a președintelui M.P.L.A.
KAMPALA 4 (Agerpres). — Pri

mul ministru al guvernului de tran
ziție din Angola, dr. Lopo do Nasci- 
mento, aflat într-o vizită la Kampa
la, a înmînat șefului statului ugan- 
dez, generalul Idi Amin, președin
tele în exercițiu al Organizației U- 
nității Africane, o scrisoare din par
tea președintelui Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
dr. Agostinho Neto — relatează a- 
genția United Press International.

Președintele M.P.L.A. arată în a- 
ceastă scrisoare, al cărei conținut a 
fost difuzat oficial de postul de ra-

dio Kampala, că mercenari sud-afri- 
cani și membri ai așa-zisei „armate 
portugheze de eliberare" luptă, în in
teriorul teritoriului, împotriva Miș
cării Populare pentru Eliberarea An- 
golei. Ca urmare a acestei invazii, 
a adăugat președintele Agostinho 
Neto, „Mișcarea Populară pentru E- 
liberarea Angolei consideră că este 
de datoria sa de a-și asuma toate 
responsabilitățile proclamării inde
pendenței la 11 noiembrie". El a so
licitat Organizației Unității Africane 
ajutor pentru a face față acestei in
vazii.

Premise favorabile intensificării relațiilor

Șe&nța Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — In șe

dința sa din 4 noiembrie, ~
litic al C.C. al P.M.U.P. 
noștință de desfășurarea 
țațele vizitei oficiale de
Polonia a tovarășului Manea Mănes- 
cu, prim-miniștru al Guvernului Re
publicii Socialiste România.

Biroul Politic a relevat cu satis
facție că tratativele desfășurate în

** ■ ___ '___ ‘

Biroul Po- 
a luat cu- 
și de rezul- 
prietenie în

cursul vizitei și acordurile: semnate 
creează premise pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și pentru întă
rirea colaborării reciproc avantajoase 
în diferite domenii ale economiei na
ționale-

în cadrul ședinței au fost discuta
te și alte probleme ale activității cu
rente a Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.

Problemele dezvoltării social-economice
în dezbaterea Adunării R. S. F. I

BELGRAD 4 — Corespondentul 
Agerpres transmite : întrunite în șe
dință comună, camerele Adunării 
R.S.F. Iugoslavia au audiat expu
nerea prezentată de Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral, în legătură cu traducerea în 
viață a rezoluției privind bazele po
liticii comune ale dezvoltării econo
mice și sociale a Iugoslaviei în 1975 
și proiectul de document referitor la 
dezvoltarea Iugoslaviei în 1976.

Vorbind despre rezultatele econo
mice din primele zece luni ale aces
tui an, premierul iugoslav a relevat 
că în acest an s-au produs schimbări 
pozitive în domeniul celor mai im
portante activități economice, ele 
fiind un rezultat al activității ample 
inițiate de Prezidiul C.C. al U.C.I. în 
vederea traducerii în viață a politicii 
de dezvoltare.

Represiuni antidemocratice

înfăptuirea politicii de stabilizare 
economică și menținerea nivelului 
atins al lichidităților țării vor consti
tui cele două sarcini principale din 
anul viitor, a spus în continuare 
Gemal Biedici, evidențiind necesita
tea realizării unei structuri a creș
terii economice prin care să se asi
gure rezolvarea problemelor dezvol
tării și un echilibru economic dina
mic. EI a arătat că va fi sprijinită 
intensificarea producției și a expor 
tului, iar politica privind consumul 
și importurile va avea în vedere sa
tisfacerea cerințelor celor mai im
portante, punîndu-se accentul pe în
locuirea unor mărfuri din import 
prin produse realizate în țară.

în continuarea lucrărilor au fost 
prezentate o expunere cu privire la 
proiectul de lege referitor la sistemul 
planificării sociale și planul social al 
Iugoslaviei și o expunere pe margi
nea noului cod penal.

Adunarea R.S.F.I. a hotărît ca pînă 
la 5 decembrie să se definitiveze pla
nul de dezvoltare a țării pe 1976, ur- 
mînd ca el să fie apoi adoptat defi
nitiv.

WASHINGTON

Președintele Gerald Ford a primit
pe viceprim-mimstrul guvernului român

Washington 4. — coresponden
tul nostru transmite : Președintele 
Statelor Unite ale Americii, Gerald 
Ford, a primit, marți, la Casa Albă, 
pe tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale.

Oaspetele a transmis președintelui 
Ford, din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, un salut cordial 
și urări de sănătate și fericire. La 
rindul său, președintele S.U.A. a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
urări călduroase de sănătate și feri
cire personală, urări de pace și pros
peritate poporului român.

Președintele Ford a evocat vizita 
sa în România și convorbirile fruc
tuoase purtate cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. în spiritul înțelegerilor 
realizate la București între cei doi 
președinți, în’ cadrul întrevederii de 
la Casa Albă s-a efectuat o trecere 
în revistă a evoluției pozitive a re
lațiilor bilaterale, punîndu-se accen
tul pe problematica dezvoltării ra
porturilor economice și a diversifi
cării comerțului dintre cele două 
țări. S-a reafirmat hotărîrea ambe-

★
WASHINGTON 4 — Coresponden

tul nostru transmite : La Washington 
au loc lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei economice mixte 
româno-americane, care are pe ordi
nea de zi probleme privind dezvolta
rea schimburilor' comerciale reciproc 
avantajoase între România și Statele 
Unite, promovarea cooperării econo
mice, industriale și tehnice bilaterale. 
Delegațiile celor două țări sint con
duse de Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministru al comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și Rogers Morton, secre
tar al comerțului.

lor țări de a depune noi eforturi 
pentru facilitarea promovării și ex
tinderii, în continuare, a acestor re
lații reciproc avantajoase. De aseme
nea, au fost evidențiate noi căi și 
mijloace pentru dezvoltarea relațiilor 
româno-americane pe multiple pla
nuri, spre binele ambelor țări și po
poare.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă de cordialitate, au parti
cipat secretarul comerțului, 
Morton, ambasadorul României 
S.U.A., Corneliu Bogdan, 
ambasadorul S.U.A. la 
Harry G. Barnes.

★
în aceeași zi, tovarășul 

a avut întrevederi cu 2___ ____ _
președintele Consiliului pentru poli
tica economică internațională de pe 
lingă Casa Albă, Frederick Dent, re
prezentantul special prezidențial pen
tru negocierile multilaterale comer
ciale, William Cassey, președintele 
Băncii de export-import a Statelor 
Unite, și David Gregg, prim-vice- 
președinte al Organizației pentru in
vestiții particulare în străinătate.

întrevederile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Rogers 
în 

precum și 
București,

Ion Pățan 
John Dunn,

★
în timpul convorbirilor a fost re

levată evoluția favorabilă a raportu
rilor economice bilaterale, în special 
după intrarea în vigoare a Acordului 
privind schimburile comerciale dintre 
România și Statele Unite ale Ameri- 
cii. Evidențiindu-se rolul hotărîtor pe 
care l-au avut, în acest sens, convor
birile purtate de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gerald Ford, la Bucu
rești și Washington, de ambele părți 
a fost subliniată necesitatea tradu
cerii în viață a prevederilor acordu
lui comercial româno-american, pre
cum și a identificării de noi posibi
lități de cooperare economică.

in Uruguay
BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 

După cum relatează refugiați din 
Uruguay, sosiți în capitala Argen
tinei, în ultimele zile, în această țară 
au fost arestați peste 100 de membri 
ai partidului comunist și' ai Uniunii 
Tineretului Comunist. Printre a- 
restați se află Alberto Altesor, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Uruguay, care a sufe
rit recent o grea intervenție chirur
gicală, comuniștii Selva Braselli și 
Carlos Bosch, Huan Carlos Urrusola, 
fost șef al secției internaționale a 
ziarului „Popular", Umberto Rodri
gues, secretarul sindicatului unit al 
salariaților portuari, conducători ai 
altor sindicate.

agențiile de presă transmit:

DE
PRETUTINDENI
• PUTEREA SUGES

TIEI. S-a vorbit deseori de 
rolul autosugestiei în medicină. 
S-au făcut chiar experiențe pe 
anii pacienți ce se plîngeau de di
ferite afecțiuni, cărora le-au fost 
administrate medicamente... fic
tive — așa-numitele placebo, 
care nu au nici un fel de efect 
terapeutic. Dintr-un raport în
tocmit în 
efectuate 
în 87 la 
nevralgii, 
gice, nervoase și chiar de gripă 
„tratate" cu placebo se consta
tă o ameliorare sau chiar vinde
care. Condiția este însă, bineîn
țeles, ca pacientul să fie ferm 
convins că i se administrează 
medicamente adevărate...

urma unor cercetări 
în R.F.G. rezultă că 
sută din cazurile de 
afecțiuni oftalmolo-

dată publicității la 
flota comercială mon- 
înregistrat în 1974 o 
a capacității sale de 
de circa 10 la sută.

• FLOTA COMERCIA
LĂ ÎN CIFRE. Conform unei 
statistici, 
Londra, 
dială a 
creștere 
transport
Anul acesta tonajul mondial se 
cifrează la 342 milioane de to
ne. Aceeași statistică arată că 
64 la sută din 
are o vechime sub zece ani. Ja
ponia 
dernă : 84 la sută din vapoare
le sale nu au atins incă virsta 
de zece ani.

flota mondială

are flota cea mai mo-

Spre reunificarea 
mișcărilor de eliberare 

din Republica Sud-Africană 
'nlod fnmrrtov ro pnHn

KAMPALA 4 (Agerpres). — Re- 
. prezentanții a trei mișcări de elibe
rare din Republica Sud-Africană, 
prezenți în capitala ugandeză cu pri
lejul reuniunii Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), au căzut în prin
cipiu de acord să formeze Frontul 
Unit pentru Eliberarea Azaniei (nu
me pe care ar urma să-l poarte A- 
frica de
dus de populația majoritară) 
anunțat

Remaniere guvernamentală în S.U.A

Protocol româno-sovîetiu.
La 3 noiembrie s-a semnat la Mos
cova Protocolul privind schimbul de 
produse de celuloză și hirtie între 
ministerele de resort din România și 
U.R.S.S. pe anii 1976—1980. Protoco
lul, care prevede o dublare a volu
mului schimburilor în aceste domenii, 
față de perioada 1971—1975, a fost 
semnat de Gheorghe Lazăr, adjunct 
al ministrului economiei forestiere și 
materialelor de construcții, și I. Kra
pivin, adjunct al ministrului indus
triei hîrtiei și celulozei.

eliberarea imediată a prizonierilor 
politici, recunoașterea de către auto
rități a Declarației

, drepturilor omului.
O.N.U. asupra

desfășurat prima 
consacrată pro-

La Roma s'a
conferință mondială 
blemelor acordării de credite agricul
torilor din țările în curs de dezvol
tare. Au participat aproximativ 300 
de reprezentanți ai unor bănci cen
trale, bănci comerciale, bănci de dez
voltare, case de economii, precum și 
ai unor organizații internaționale.

Sud cînd va deveni stat con- 
a 

postul de radio Kampala.

Dialog turco-francez
ANKARA 4 (Agerpres). — La An

kara, în continuarea convorbirilor 
lor, ministrul turc al afacerilor exter
ne, Ihsan Șabri Caglayangil, și omo
logul său francez, Jean Sauvagnar- 
gues, au abordat, marți, probleme 
ale relațiilor bilaterale, precum și o 
serie de chestiuni internaționale, în 
special privind problema cipriotă.

într-o conferință de presă ținută 
marți dimineață, Caglayangil a de
clarat : „Faptul că a fost restabi
lit dialogul franco-turc, într-o ma
nieră atît de activă, reprezintă un 
mare progres". El a menționat că a 
examinat cu șeful diplomației fran
ceze posibilitățile de
cooperării in noi domenii

extindere a 
economice.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă tele- 

. vizate, organizată, luni, seara, la Casa • 
Albă,.;.președintele: Gerald. Foni ;aa- j 
nunțat o importantă remaniere în' 
gqvernul american —. primă PP?" i 
porții apreciabile după asumarea II 
funcției supreme în stat, în urmă cu 
15 luni.

în baza deciziei prezidențiale au 
fost operate următoarele schimbări : 
Donald Rumsfeld, secretar general al 
Casei Albe, a fost numit ministru al 
apărării, în locul lui James Schlesin
ger ; Elliot Richardson, ambasadorul 
S.U.A. la Londra, devine titularul 
Ministerului Comerțului, în locul lui 
Rogers Morton. El își va prelua func
ția după 1 ianuarie 1976. George Bush, 
șeful Biroului de legătură al S.U.A. în 
R.P. Chineză, a fost desemnat director 
al Agenției Centrale de Investigații 
(C.I.A.), în locul lui William Colby.

Șeful executivului american a fă
cut cunoscut, de asemenea, că Henry 
Kissinger rămîne în postul de secretar 
de stat, „continuînd să joace un rol 
principal în elaborarea și desfășura
rea politicii externe", dar nu va mai 
cumula și funcția de președinte al 
Consiliului Securității Naționale. în 
acest post a fost numit generalul de 
aviație Brent Scowcroft, pînă în pre
zent adjunctul lui Kissinger în cadrul 
acestui consiliu. în postul de secretar 
general al Casei Albe (în locul Iui 
Donald Rumsfeld) a fost numit 
Richard Cheney.

Gerald Ford a precizat că, înainte 
de a opera aceste schimbări în gu
vern, i-a informat pe liderii celor 
două camere ale Congresului.

în esență, președintele Gerald Ford 
a motivat această remaniere prin pie

ii ocuparea de a-și forma o echipă mi- 
j nisterială proprie și do- a obține o 

mai. largă cooperare în domeniul -po-j
Ilticîi jyctefHe și al apărării. Potrîvjt i 
âpfebier'iloi- unor perăbhaîități poHtîCe I
de fruhte din rîndul partidelor repu
blican și democrat și conform opiniei 
observatorilor politici de la Washing
ton, remanierea guvernamentală a- 
nunțată de președinte nu va antrena 
modificări esențiale în politica exter
nă și internă a S.U.A. Cu toate aces
tea, ea are unele semnificații impor
tante, privită în contextul multitudi
nii de probleme cu care sînt confrun
tate S.U.A. în etapa actuală — pe 
plan intern și internațional, în special 
înaintea alegerilor prezidențiale. Prin 
această remaniere, remarcă observa
torii politici, președintele S.U.A. și-a 
asigurat sprijinul guvernului în ve
derea rezolvării problemelor majore 
ale administrației.

Menținerea lui Henry Kissinger, 
precum și înlocuirea lui James Schle
singer, considerat un partizan al in
tensificării politicii de înarmare nu
cleară și al rigidității în relațiile Est- 
Vest, sînt considerate de observatori 
ca o manifestare a tendințelor de con
lucrare internațională. în acest sens, 
este amintită declarația senatorului 
Edward Kennedy, care sublinia nece
sitatea ca viitoarele dezbateri din 
Congres în legătură cu confirmarea 
noilor numiri în guvern să fie „folo
site pentru examinarea politicii ad
ministrației în domeniul destinderii și 
al reducerii cursei înarmărilor".

Adunarea Constituantă a 
Portugaliei a aprobat principiile 
care vor reglementa investițiile străi
ne și inițiativele particulare în țară. 

*P6mt-if’ teffhănilor articolului con
stituțional adoptat, „inițiativa eco- 

.ggrnipăjțftrtiqijlară va puțea fi exer
citată liber ca instrument de progres 
colectiv, în limitele definite de Con
stituție. Legea va coordona activita
tea economică și investițiile prove
nite din partea persoanelor sau a 
firmelor străine de asemenea ma
nieră incit acestea să contribuie la 
dezvoltarea țării, la apărarea inde
pendenței naționale și a intereselor 
muncitorilor".

La SdSîl s”au incheiat convor
birile între președintele R.D.P. a Ye
menului, Salem Robaya Aii, și Lo- 
sonczi Pal, președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare. Cu pri
lejul acestor convorbiri au fost dis
cutate probleme ale dezvoltării rela
țiilor dintre cele două țări, ca și pro
bleme internaționale actuale.

Mai multe formațiuni po
litice spaniole de orientare de- 
mocrat-creștmă — incluzînd Federa
ția Democratică Populară, Stingă De
mocratică, Uniunea Democratică din 
Catalonia și Uniunea Democratică din 
Valencia, care își desfășoară activita
tea, toate, în ilegalitate — au dat pu
blicității o declarație în care cer li
beralizarea vieții politice din Spania. 
Documentul, distribuit clandestin, de
nunță represiunile regimului fran- 
chist și brutalitățile poliției, cerînd

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
■  .   _ ’ ‘'

CAIRO TOKIO

0 nouă universitate in zona
Canalului Suez

Nu de mult, la Is- 
mailia, președintele 
Anwar Sadat a pus 
piatra fundamentală a 
Institutului naval — 
una dintre secțiile U- 
niversității Canalului 
Suez înființată ca ex
presie a voinței Egip
tului de a înlătura ră
nile lăsate de război 
și a accelera procesul 
de reconstrucție de-a 
lungul renumitei căi 
de apă. Noua institu
ție de cultură va cu
prinde, 
în faza 
institut 
rior la Port Said și un 
institut petrochimic la 
Suez. Activitatea ei va 
fi strîns legată de ne
cesitățile regiunii în
conjurătoare și în spe
cial de cele ale Orga
nismului 
Suez, 
crescut 
după 
navigației în urmă cu 
citeva luni (5 iunie). 
Așa cum arăta Ahmed 
Machour, președintele 
acestui organism, pe
rioada respectivă a 
reprezentat o etapă de 
muncă intensă, de e- 
forturi susținute pen-

de asemenea, 
inițială, un 

tehnic supe-

Canalului 
al cărui rol a 

considerabil 
redeschiderea

Curba șomajului
își continuă ascendența

decît un buget de austeritate", evo- 
cînd dificultățile economice și finan
ciare cu care este confruntată în 
prezent țara.

Rsțjele Suediei,Carl al XVI- 
lea Gustaf, care se află în Ita
lia intr-o vizită particulară, a 
avut la Palatul Quirinal o întrevedere 
cu președintele Italiei, Giovanni 
Leone. Șefului statului suedez i-a 
fost adresată, cu acest prilej, invita
ția de a efectua o 
Italia, invitație ce

vizită 
a fost

oficială în 
acceptată.

Ministrul tailandez al a- 
facerilor externa, Chatichai 
Choonhavan, a declarat că guvernul 
șău poartă tratative cu S.U.A. pri- 
viftd-4r<fducereț?0 grupelor ame/lOawaî 
fie pe teritoriul țării, în vșderea re- țernaționale în prqblemele prelucră-
tragerii.. totale . a ,acestora șj.a lichi- rii: reziduurilor industriale și casnice,
dării bazelor militare ameficâhe din Ta1 care participă pestfe 300 de specia- 
Tailanda. Ministrul a precizat că, ............ ~
pină in martie 1976, vor fi lichidate 
toate bazele militare ale S.U.A. și 
vor fi retrași de pe teritoriul tailan
dez toți militarii americani.

Producerea de energie 
din reziduuri pe calea prelucra- 
rii lor biologice sau prin ardere este 
una din temele examinate la Mon
treux; ÎH cadrul primei conferințe in-

liști din Europa, America de Nord, 
Japonia și Australia.

(Organi- 
intergu- 
peste 90

ădunarea O.M.C.I.
zația maritimă consultativă 
vernamentală), care reunește 
de state ale lumii, își desfășoară lu
crările la Londra. PartiCipanții exa
minează activitatea organizației în 
ultimii doi ani și elaborează progra
mul pe perioada următoare. Se dis
cută, între altele, probleme privind 
securitatea navigației pe mări și o- 
ceane, combaterea poluării mediului 
ambiant și dezvoltarea cooperării în 
domeniul tehnic.

Bugetul R.F.G. pe anul 1978 
a fost prezentat în Bundestag de 
ministrul de finanțe Hans Apel., Pro
iectul de buget federal însumează 
168 miliarde mărci. Ministrul a ca
lificat acest buget ca fiind „mai mult

0 explozie produsă marti di* 
mineața la un furnal de la oțelăria 
din orașul Scunthorpe, din Anglia, a 
provocat moartea a patru persoane și 
rănirea gravă a altor 14. Cauza ex
ploziei nu a fost încă elucidată, dar 
se presupune că este vorba de o de
fecțiune tehnică.

acesta inferioară cu 10 la 
din anul precedent și cea 
din ultimii cinci ani, s-a

Producția de cereale a 
țărilor membre ale C.E.E. 
va fi anul 
sută celei 
mai mică
anunțat la sediul Comisiei Pieței co
mune din Bruxelles. întreaga pro
ducție de cereale a „celor nouă" va 
fi, în acest an, de aproximativ 97,9 
milioane tone. Scăderea producției 
este atribuită condițiilor atmosferice 
nefavorabile.

EVENIMENTELE DIN BANGLADESH
DACCA 4 (Agerpres). — Știri 

transmise de agențiile internaționale 
de presă relatează că în Bangladesh 
a avut loc- o acțiune a unor ofițeri 
superiori conduși de comandantul 
forțelor terestre Haled Musharaf, 
care au preluat puterea în capitală. 
Nu se cunoaște soarta președintelui 
țării, Khondakar Mustaque Ahmed.

La Dacca se menține calmul, dar 
pe străzi patrulează tancurile, iar 
paza instituțiilor de stat a fost pre-

luată de armată. Legăturile telefo
nice și telegrafice cu străinătatea sint 
întrerupte. Aeroportul din Dacca este 
închis.

Știri contradictorii informează des
pre arestarea unor tineri ofițeri care 
au participat la lovitura de stat din 
Bangladesh din 15 august.

Emisiunea' postului de radio Dacca, 
captată la Delhi, nu aduce nici un fel 
de precizări în legătură cu evenimen
tele petrecute în ultimele două zile în 
Bangladesh.

Savanți sovietici despre

• ORAȘUL SI NA'U
RA. Suburbiile Moscovei be
neficiază de intinse zone verzi, 
populate de elani, veverițe, her
mine, mistreți, cerbi, 
zent se lucrează la 
iect de transformare a 
cele 173 ha, cit ocupă 
voparcurilor capitalei .. ___ ,
într-o uriașă rezervație natura
lă. Pentru locuitorii pădurii 
amenajează terenuri speciale 
hrănire. Planul prevede, 
asemenea, amenajarea de 
zuri în fostele exploatări 
turbă.

In pre- 
un pro- 

100 din 
zona sil- 
sovietice,

se 
de 
de 
ia
de

• ELECTRICITATE
DIN... AER. Cea mai moder
nă moară de vîrit din lume a 
intrat recent în funcțiune la 

. Sandusky, în statul Ohio
(S.U.A.). Deși are o producție 
doar de 100 kilowați, ea este 
considerată un precursor al gi
ganticelor mașini eoliene, ce vor 
furniza, intr-un viitor nu prea 
îndepărtat, milioane de wați 
consumatorilor. Paletele rotoru
lui au o deschidere de 38 m. 
Pentru viitor se prevede con
struirea unor astfel de „mori" 
cu palete de 60 și chiar 80 m. 
Ele vor avea o înălțime de pînă 
la 300 m. Centralele eoliene, 
plasate optim, vor putea furni
za, pînă în anul 2000, 19 la su
tă , din necesarul de electricita
te al S.U.A.

• O INSULĂ
NICĂ PRINDE VIAȚĂ, 
în decembrie 1973, in urma ac
tivității vulcanice submarine, 
din apele Pacificului, în arhipe
lagul Ogasawara, situat la circa 
1 000 km de Tokio, s-a ivit un 
pămînt nou ce-a primit numele 
de Nishinoshima Shinto. Cel 
mai tînăr teritoriu al Japoniei 
măsoară 205 000 metri pătrați. 
Cum rezultă dintr-un studiu gu
vernamental recent dat publici
tății, oamenii de știință japo
nezi sînt de părere că insula 
vulcanică va rămîne definitiv la 
suprafața apei. De altfel, în 
ciuda căldurii încă mari din 
cratere, pe insulă au început să 
apară primele semne de viață 
— ierburi răsărite din crăpă
turile de lavă.

VULCA

• ÎNLOCUITOR AL 
VASELOR SANGUINE. 
Cordonul ombilical, care după 
nașterea copilului nu-și găsea, 
pînă acum, nici o utilizare, poa
te să salveze viața multor o'»0 
meni. Un grup de chirurgi de 
„University Medical Center" d. 
New York a descoperit că el 
este un ideal înlocuitor al va
selor sanguine. Grefele reali
zate cu porțiuni de cordon om
bilical sînt mult mai bine tole
rate 
decît venele _____
ciale din material plastic.

de organismul primitor 
----- le și arterele artifi-

tru asigurarea unor 
condiții optime de na
vigație. Prin canal au 
trecut aproape 3 000 
de nave de cele mai 
diferite naționalități, 
în citeva puncte ale 
căii de apă au început 
lucrările pentru lărgi
rea și adîncirea ei. A- 
ceste operațiuni vor fi 
eșalonate pe o perioa
dă de șase ani. La 
sfirșitul celei dinții 
(1978), prin canal vor 
putea trece nave cu 
un deplasament de 
150 000 tone, iar la ex
pirarea celei de-a doua 
(1981), cu un deplasa
ment de 260 000 tone.

Facultățile 
versități vor 
nu numai la 
rea cadrelor 
navigației în
etapă, cînd importan
ta Canalului Suez ca 
linie de legătură între 
diferite regiuni ale 
globului va crește con
siderabil, 
formarea 
liști pentru numeroa
sele întreprinderi in
dustriale care vor lua 
ființă în zonele libere 
de la Suez, Ismailia și 
Port Said. Construirea

noii uni- 
contribui 
pregăti- 
necesare 
viitoarea

dar și la 
de specia-

acestora va cere un 
impresionant efort fi
nanciar și uman. Po
trivit datelor oficiale, 
totalul investițiilor 
destinate , dezvoltării 
zonei canalului 
cursul planului 
cinci ani (1976—1980) 
se va ridica la apro
ximativ două miliarde 
de lire egiptene, din 
care — 390 milioane 
pentru Suez, 200 mili
oane pentru Ismailia, 
229 milioane pentru 
Port Said etc. Nume
roase țări și-au expri
mat dorința de a in
vesti în realizarea de 
obiective industriale, 
în timp ce altele par
ticipă la ridicarea u- 
nor moderne cartiere 
de locuințe în princi
palele centre urbane 
ale zonei.

Greu lovită de răz
boi, regiunea Canalu
lui Suez se profilează 
acum, în noile condiții 
create prin dezangaja
rea militară, ca una 
dintre cele mai înflo
ritoare și mai prospere 
zone ale Egiptului.

în 
de

Nlcolae N. LUPU

Persistența actualei 
recesiuni, cea mai pro
fundă din 
postbelică, a accentuat 
tendințele de cronici- 
zare a șomajului și de 
instabilitate a folosirii 
forței de muncă. Po
trivit ultimelor sta
tistici oficiale, numă
rul șomerilor a atins, 
la sfirșitul lunii august, 
cifra de 940 000, iar în 
prezent se consideră 
că a depășit nivelul 
de un milion. Așa cum 
remarca însă ziarul 
„M a i n i c h i Daily 
News", în Japonia sînt 
înregistrați ca șomeri 
„cei care au lucrat 
mai puțin de o oră în . 
ultima săptămînă a 
lunii precedente și se 
află încă în căutarea 
unui loc de muncă". 
Cu alte cuvinte, con
stata ziarul, numărul 
șomerilor înregistrați 
după acest criteriu 
este mult mai mic de- 
cit cel real. Chiar Mi
nisterul Muncii admi
te că statisticile ofi
ciale nu includ încă 
aproximativ un milion 
de șomeri — notează, 
la rîndul său, coti-

perioada

dianul „Japan Ti
mes". în această cate
gorie se numără fe
meile care și-au pier
dut slujba, lucrătorii 
sezonieri și zilieri din 
rîndul țăranilor 
muncitorii 
temporar, 
mențin insă 
tul de muncă în ba
za sistemului japonez 
de angajare pe viață. 
Potrivit statisticilor 
Ministerului Muncii, 
numărul femeilor 
gajate s-a redus 
trecut cu 500 000.

Concedierile în 
dul lucrătorilor anga
jați prin contracte pe 
termen scurt, al celor 
sezonieri și zilieri, 
practicate în prezent 
pe scară largă, afec
tează îndeosebi țăra
nii, în veniturile că
rora angajamentele 
temporare în industrie 
sau construcții ocupă 
o pondere 
Statisticile 
lui Muncii 
numărul 
din aceste 
scăzut în industrie cu 
70,2 la sută, iar în

Și 
concediați 
care își 

contrac-

an- 
anul

rîn-

importantă. 
Ministeru- 
relevă că 
angajaților 

categorii a

construcții — cu 62,6 
la sută.

De asemenea, creș
terea îngrijorătoare a 
numărului absolvenți
lor instituțiilor de in- 
vățămînt superior și 
mediu care nu mai 
pot găsi un loc de 
muncă reprezintă, în 
contextul accentuării 
recesiunii și șomaju
lui, una dintre proble
mele acute. Anul a- 
cesta, aproape jumă
tate din marile fir
me japoneze nu vor 
mai face angajări din 
rîndul absolvenților 

"care își vor încheia 
studiile in martie 1976, 
fapt fără precedent în 
ultimii 50 de ani. „Ac
tuala problemă a for
ței de muncă nu are 
un caracter temporar, 
scrie „Mainichi Daily 
News". Ea include 
mulți factori care își 
așteaptă o soluție din 
punct de vedere struc
tural... Frontul japo
nez al muncii pare să 
intre într-o perioadă 
de serioasă instabili
tate".

Paul DIACONU

Rezultate ale cercetărilor asupra 
planetei Venus

MOSCOVA 4 (Ager-- 
preș). — Prelucrarea 
totală a datelor trans
mise de statuie inter
planetare „Venus-9“ și 
„Venus-10“ și de apa
ratele care au coborît 
pe suprafața „Lucea
fărului" -va aduce o con
tribuție considerabilă 
la descifrarea isto
riei evoluției plane
telor din sistemul solar 
— consideră academi
cianul sovietic Alek
sandr Vinogradov șt 
profesorul Konstantin 
Florenski. 
obținute din 
ne distincte 
netei Venus 
ce la concluzia 
solul astrului dimineții 
este pietros. Cei doi 
oameni de șțiință afir
mă că suprafața destul 
de netedă a solului Ve
nusian nu se datorează 
unei eroziuni intense, 
cum se credea pînă a- 
cum, ci elasticității 
scoarței planetei la 
suprafață și tempera-

Imaginile 
două zo
aie pla- 
pot du

că

turii ridicate de pe a- 
ceasta. Totuși, nu tre
buie exclusă posibili
tatea unei 
tectonice și 
pe Venus. Acest fapt 
poate fi confirmat de 
contururile ascuțite ale 
unor pietre, reprezen
tate in fotografiile re
cepționate pe Terra.

Pornind de la forme
le acestor pietre, de la 
culoarea lor inchisă. a 
conținutului de ele
mente radioactive, ase
mănătoare cu cele 
existente in rocile ba- 
zaltice de pe Pămînt 
și Lună, de la evoluția 
formării mantiei supe
rioare a lui Venus, se 
poate afirma că in zo
nele unde se află cele 
două moduluri desprin
se de pe „Venus-9“ și . 
„Venus-10“ pot exista 
roci bazaltice, magma
tice. Chiar dacă aceste 
straturi sînt acoperite 
de pojghițe de mine
rale hidratate, compo
ziția lor este asemănă-

activități 
vulcanice

toare. 
nu se 
cesul ___ ...
duce la o diferențiere 
netă a diferitelor mi
nerale de pe îndepăr
tata planetă.

Rezultatele obținute 
pînă acum, afirmă Vi
nogradov și Florenski, 
confirmă că pe toate 
planetele are loc ace
lași proces geochimic 
și că se diferențiază 
doar prin scoarța su
perioară formată din 
roci fuzibile, in special 
din bazalt. Se poate 
conchide că toate pla
netele s-au format in 
același mod, cu toate 
că există mari deose
biri exterioare intre 
ele. Tocmai în acest 
context, arată savanții 
sovietici, se dovedește 
importantă studierea 
comparativă a Lunii și 
a planetelor, pentru 
descifrarea particulari
tăților și a diferitelor 
etape de evoluție a a- 
cestora.

Pînă in prezent 
cunoaște pro- 
care ar putea

• LEGUME-GIGANT I 
Colin Bowcook, un pasionat le
gumicultor britanic, a reușit să 
cultive, datorită unei metode 
speciale, legume care bat recor
durile în ce privește dimensiu
nile și greutatea. Astfel, în gră
dina sa din Willaston, în nordul 
Angliei, au crescut o țelină de 
15,8 kg, o varză de 43,5 kg, o 
lăptucă de 11,3 kg. Bowcook de
ține, de asemenea, recordul în 
ce privește cultivarea tomate
lor, recoltînd anul trecut 9,1 kg 
de pe o singură tufă. Deși refu
ză să-și dea publicității metoda, 
Colin Bowcook a precizat că își 
plantează culturile în funcție de 
fazele lunii și că folosește mari 
cantități de îngrășăminte.

• ELECTRONII PLA
NETEI JUPITER. Plan(-'ta 
Jupiter poate fi considerată unul 
din cei mai mari acceleratori de 
electroni. Acești electroni, bo- 
gați în energie, ajung să atin
gă viteza luminii și pot fi iden
tificați chiar și în jurul Pămin- 
tului, unde, cu o ritmicitate de 
13 luni, se constată adevărate 
„bombardamente" de electroni, 
în aceste perioade, liniile 
cimpului magnetic interplane
tar facilitează contactul intre 
Jupiter și Pămînt. Pornind de 
la această descoperire, planeta 
Jupiter a devenit un obiect deo
sebit de interesant pentru cer
cetările, astrofizice.
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