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CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ - MOMENT HOTĂRÎTOR 
AL BĂTĂLIEI PENTRU RECOLTE MARI

Concomitent cu încheierea grabnică Alte județe anunță încheierea însămînțărilor

a semănatului, trebuie asigurată
A

întreținerea exemplară a culturilor
însămînțarea culturilor de primă

vară a intrat în stadiul final. Pină 
in seara zilei de 5 mai, potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, s-au 
semănat 5 641 300 hectare — 93 la 
sută din suprafața planificată. Fap
tul că și în condițiile climatice mai 
grele din primăvara acestui an ma
joritatea uilităților agricole au înche
iat semănatul la termenul stabilit 
se datorește hărniciei și priceperii 
mecanizatorilor, cooperatorilor și 
specialiștilor care, la chemarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, au 
muncit fără preget, din zori și pină 
seara și în schimburi de noapte, 
dovedind totodată răspundere pen
tru calitatea lucrărilor. Au mai 
rămas de însămînțat circa 350 000 
hectare, cele mai mari din aceste 
suprafețe aflindu-se în județele 
Timiș, Caraș-Severin, Bihor și al
tele. întrucât timpul este foarte 
înaintat, nu există sarcină 
importantă pentru oamenii 
din agricultura județelor 
decît aceea de a încheia 
însămînțările.

Desigur, semănatul 
prima etapă în bătălia pentru obține
rea de recolte mari la culturile pră
sitoare. O etapă la fel de impor
tantă, cu influență hotărîtoare asu- 

întreți- 
lucrare 
tuturor 
și dez- 
și asi-

i mai 
muncii 

respective 
neîntîrziat

reprezintă

țantă, cu influență hotărîtc.. 
pra nivelului recoltei, este 
nerea culturilor. Această 
are un dublu scop : crearea 
condițiilor necesare creșterii 
voltării normale a plantelor 
gurarea densității optime a acestora 
la hectar. Prin urmare, îndeplini
rea planului la producția agricolă 
pe acest an la culturile prășitoare 
obligă pe oamenii muncii din agri
cultură, pe specialiști să execute 
lucrările de întreținere prompt și 
corespunzător normelor de calitate 
prevăzute. Și tocmai acum este mo
mentul să se execute aceste lucrări, 
deoarece in condițiile acestei pri
măveri, cind s-au acumulat în sol 
rezerve suficiente de umiditate, o- 
dată cu plantele cultivate și chiar 
mai repede decît acestea cresc 
buruienile, care, dacă nu sînt dis
truse la timp, pot dijmui recolta.

în condițiile în care se practică 
acum agricultura în țara noastră, în 
executarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor au intervenit elemente 
noi. Pe mari suprafețe, combaterea 
buruienilor se face cu ajutorul erbi- 
cidelor, iar mijloacele mecanice, 
care au luat locul sapei, asigură 
afinarea solului. în această primă
vară au fost erbicidate peste două

milioane hectare cultivate cu cereale 
păioase și o suprafață mult mai 
mare cu porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr și alte culturi pră
sitoare. De asemenea, formațiile de 
mecanizatori au preluat, pe mari 
întinderi, executarea mecanizată a 
tuturor lucrărilor — de la pregăti
rea terenului, semănat, întreține
rea culturilor și pină la recoltare. 
Potrivit măsurilor luate de Ministe
rul Agriculturii, în fiecare sector unic 
de mecanizare din cadrul consili
ilor agroindustriale, o treime din 
numărul mecanizatorilor au fost 
repartizați la întreținerea culturilor, 
o treime la tratamentele fitosanitare, 
iar ceilalți — la reparații. La lucră
rile de întreținere, fiecare mecani
zator are în primire o suprafață de 
100—120 hectare și răspunde pe în
treaga durată a ciclului de producție 
de efectuarea întregului 
lucrări stabilit.

Ar fi cu totul greșit 
leagă că, din moment 
erbicidate milioane de hectare, n-ar 
mai fi neoesare lucrările de între
ținere. Ploile abundente din această 
primăvară au favorizat formarea 
unei cruste la suprafața solului și 
apariția buruienilor. Această si
tuație impune, mai mult decît în alți 
ani, intervenția imediată a omului. 
Cercetătorii din agricultură reco
mandă ca prima prașilă mecanică 
să fie executată cit mai devreme, iar 
pe terenurile erbicidate sau cu 
crustă să se aplice o lucrare cu sapa 
rotativă. Se impune deci acum cu 
acuitate ca pe agenda de lucru a 
consiliilor agroindustriale și a cadre
lor de conducere din unitățile agri
cole să se afle executarea prașilei 
la sfecla de zahăr, floarea-soarelui, 
legume și cartofi, iar apoi — pe 
măsura răsăririi — și la porumb.

Lucrătorii ogoarelor județului Olt 
au raportat, marți, încheierea însă- 
mințărilor de primăvară pe toate su
prafețele stabilite. In telegrama adre
sată cu acest prilej C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
Comitetul județean Olt al P.C.R., se 
spune :

în condițiile grele ale acestei pri
măveri am reușit să executăm însă- 
mînțări de calitate, să asigurăm den
sități optime la fiecare cultură, ga
ranție că vom reuși să obținem pro
ducții bune, contribuind cu tot mai 
multe produse agricole la fondul cen
tralizat al statului. Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că oamenii muncii din agricul
tura Oltului vor munci cu hotărîre 
și abnegație, vor face totul pentru 
obținerea unor recolte cit mai bo
gate, traducind astfel în viață isto
ricele hotărîri stabilite de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului.

★
ogoarele județului Bistrița- 
s-a încheiat însămînțarea 

culturilor prevăzute pentru 
perioadă, inclusiv a porum-

volum de

să se înțe- 
ce au fost

(Continuare în pag. a V-a)

FORUMUL

I

A început construcția 
unui nou cartier 

al Sibiului

După Terezianum, Țiglarilor, 
Hipodrom (I—IV), Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Vasile Aaron, Calea 
Dumbrăvii, un nou ansamblu de 
locuințe — „Ștrand" — îmbogă
țește zestrea urbanistică a Si
biului. Construcția noului an
samblu a început zilele acestea 
cu lucrări de fundație la primele 
blocuri cu 800 de apartamente, 
care vor fi realizate încă in 
acest an. Tot aici se vor con
strui școli generale, creșe, gră
dinițe. oficiu poștal-telefonic, 
unități comerciale și de alimen
tație publică, unități prestatoare 
de servicii. în centrul cartieru
lui se va amenaja un mare parc. 
(Nicolae Brujan).

Tot mai multi 
maramureșeni 

în apartamente noi
în aceste zile, constructorii 

maramureșeni au predat ia 
cheie peste 300 apartamente în 
noile cartiere din municipiul 
Baia Mare și în orașul Tîrgu 
Lăpuș. Comunicindu-ne această 
știre, tovarășul Dumitru Filip, 
secretarul comitetului de partid 
de la Trustul județean de con
strucții Maramureș. ne-a preci
zat faptul că de la începutul 
anului au fost predate benefi
ciarilor din județ 730 aparta
mente, iar in momentul de față 
alte 700 se află în stadiu de fini
saj, urmînd să fie recepționate 
în cursul lunii mai. (Gheorghe 
Susa).

Și pe
Năsăud 
tuturor 
această 
bului boabe. Au fost terminate, de 
asemenea, plantările de pomi fructi
feri și viță de vie. Anunțind acest 
succes printr-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Bis- 
trița-Năsăud al P.C.R.
prezent toate forțele

arată că în 
materiale și

umane participă la executarea lucră
rilor de Întreținere a culturilor, în
cheierea plantării legumelor, precum 
și realizarea sarcinilor de dezvoltare 
a zootehniei.

Mobilizați de prețioasele dumnea
voastră îndemnuri, se spune in tele
gramă, vom munci cu întreaga capa
citate și dăruire pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului cu 
privire la dezvoltarea agriculturii, 
conștienți că astfel ne aducem con
tribuția la înflorirea continuă a pa
triei noastre, România socialistă.

★
într-o altă telegramă adresată to

varășului Nicolae Ceaușescu. Comi
tetul județean Suceava al P.C.R. sub
liniază : Oamenii muncii din unită
țile agricole de stat și cooperatiste 
din județul Suceava, puternic mobi
lizați de indicațiile date de dum
neavoastră pentru desfășurarea cam
paniei agricole de primăvară, rapor
tează că au 
sămînțările 
planificată.

Lucrătorii 
lui Suceava, 
sînt ferm hotăriți să nu precupețeas
că nici un efort pentru executarea 
la timp și la un înalt 
tiv a tuturor lucrărilor 
re a culturilor, pentru 
șugul recoltelor.

încheiat, la 6 mai, în- 
pe întreaga suprafață

din agricultura județu- 
se spune in telegramă.

nivel calita- 
de întreține- 
a spori bel-

SB.®®

Pretutindeni - grijâ maximă pentru calitatea lucrârHor

TINEREI GENERAȚII
Permanența spiritului revoluționar

muncă. 
despre 
oameni

despre 
societate, 

se do-

li privesc pe partici
panta la Forumul tinere
tului. Sint peste 6 000 
de tineri. Muncitori, ță
rani, intelectuali, pionieri, 
elevi si studenti. militari. 
Sint reprezentanții unei 
generații mature. Ai unei 
generații care si-a probat 
deja, prin activitatea pe 
care o desfășoară in în
treprinderile industriale, 
pe șantierele de con
strucții, pe ogoare. în in
stitute de cercetări și 
proiectări, în instituții 
social-culturale, in scoli 
și facultăți, capacitatea 
creatoare. Sint tineri fru
moși, căliți moral si fizic, 
tineri ale căror concepții 
despre 
viață, 
despre
vedesc a fi rodul unor ex
periențe directe, al formă
rii civice în contact direct 
cu evenimente bogate în 
semnificații, 
pentru 
mereu 
verifice 
propria 
pria capacitate de efort, 
propriile concepții politi
ce. ideologice, morale în 
dialogul direct cu viața 
țării, prin participarea 'ac
tivă la efortul creator al 
întregului nostru popor.

Acestor tineri li s-a a- 
dresat, de la tribuna ma
relui lor forum național, 
secretarul general al par
tidului. Li s-a adresat, ca 
in atitea alte împrejurări, 
cu generozitate, cu dra
goste, chemîndu-i să fie 
in primele rinduri ale 
vastei activități construc
tive a poporului. Che
mîndu-i să se pregătească 
temeinic pentru a fi nu 
numai continuatori a 
ceea ce s-a realizat pină 
in prezent in patria noas
tră. ci și descoperitori de 
noi taine ale naturii, de 
noi domenii ale cunoaș
terii.

— Am ascultat cu vie 
emoție cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
afirmă Eugenia 
prim-secretar al 
tului județean 
ta al U.T.C. 
ne-a spus, orientările și 
indicațiile pe care ni le-a 
dat se înscriu, pentru noi 
toți. intr-un program 
fundamental de bogată 
activitate. Secretarul ge
neral al partidului a de
finit magistral răspunde
rile ce revin tineretului 
în ansamblul probleme
lor țării. Fiecare dintre 
noi a desprins, din lumi
noasa sa cuvîntare. ce în
seamnă cu adevărat, pen-

munca 
tineri 
să-și 

forte.

cu 
tară. Sint 
preocupați 

propriile 
competentă, pro-

Coman, 
Comite- 
Ialomi- 

Tot ce

tru el. pentru generația 
din care face parte, a răs
punde prezent la edifica
rea noii societăți. Si a în
țeles că numai această 
fructuoasă întîlnire cu 
realitatea ne poate da cel 
mai clar si cel mai com
petent răspuns la marile 
întrebări ale tinereții.

Din cuvîntarea 
de

i al 
Nicolae 
conturat 
sionant al grijii statorni
ce pe care partidul, po
porul. întreaga noastră 
societate o poartă tinerei 
generații. Dezvoltarea e-

rostită 
secretarul general 
P.C.R., tovarășul

Ceaușescu. s-a 
tabloul impre-

rășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit-o de la tribuna Fo
rumului tinerei generații. 
„Ceea ce trebuie să reali
zăm — a subliniat secre
tarul general al partidu
lui — cere spirit revolu
ționar. cere romantism 
revoluționar, cere activi
tate neobosită in 
domeniile".

Tinerii 
cuvintul 
greșului 
U.T.C..
XH-a a 
cadrul i 
Conferințe a Organizației 
Pionierilor s-au referit pe 
larg la această cerință.

toate

luat 
Con- 

i al 
a

; care au 
în cadrul < 
al XI-lea 

al Conferinței 
U.A.S.C.R. sau în 
celei de-a patra

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

conomico-socială a Româ
niei in actualul cincinal, 
în cincinalul 1981—1985 și 

■ în perspectivă, pină in 
anii 1990 sau 2000. oferă 
tuturor tinerilor patriei 
un cadru amplu și com
plex de activitate crea
toare. Ce îndatoriri se 
desprind pentru tînăra 
generație? Desigur, să 
muncească. să învețe, 
să gindească si să acțio
neze în spirit revolu
ționar.

Dacă revoluțiile sînt 
„locomotivele" istoriei. 
..combustibilul" de care 
aceste uriașe vehicule so
ciale au nevoie pentru a 
înainta in timp și in 
spațiu este spiritul revo
luționar. Adică o stare 
profundă de conflict cu 
tot ceea ce este învechit 
și nu mai corespunde ce
rințelor vremii. Dar și 
voință ardentă de a des
coperi noul in corn- 

so- 
crea. de 
triumfe, 
a per- 

re-

noul 
plexitateg relațiilor 
dale, de 
a-l face 
Această i 
manenței 
voluționar, 
ca factor 
regenerare 
rezonante 
cuvîntarea

a-l 
să 

idee, 
spiritului 

, a acțiunii lui 
de înnoire, de 

! socială, 
profunde 

pe care 1

are 
i in 
tova-

Raportul
Raportul

întregii 
tinere, ca ex- 

sale 
prefacerile 

loc in 
înfăp- 
politi-

Răspunderea de a acționa 
în spirit revoluționar — 
s-a arătat in multe luări 
de cuvint — revine fie
cărui tinăr in parte. Dar 
ea este și o răspundere a 
colectivelor de tineri, care 
reprezintă mult mai mult 
decit suma aritmetică a 
răspunderilor individuale : 
este răspunderea 
generații
presie a participării 
directe la 
structurale ce au 
viata societății, la 
tuirea neabătută a 
cii partidului.

Pe multi dintre 
tineri i-am întilnit 
pauzele lucrărilor congre
sului și celor două con
ferințe. Am stat de vorbă 
cu ei. Cu toții au tinut să 
sublinieze cu mindrie că 
se regăsesc in cuvîntarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cu munca lor, 
cu virsta lor. cu preocu
pările lor de învățătură, 
de pregătire profesională, 
cu voința lor fermă de a 
fi la înălțimea 
partidului, a 
nostru.

— Secretarul 
partidului, arată pioniera 
Maria Dascăl, din 
a VIII-a a Școlii

acești 
în

încrederii 
poporului

General al

clasa 
gene-

rale din Panticeu. ju
dețul Cluj, ne-a cerut să 
ne identificăm cu ceea ce 
există mai bun în viata 
poporului ; să avem griji, 
năzuințe, preocupări care 
să 'depășească universul 
propriei persoane, să ex
prime o profundă solida
ritate cu tara, o deplină 
integrare in destinul co
lectiv al poporului. Este 
o cerință care 
sează întregului 
Si care ni se 
și nouă. 
Pentru că 
pe acum, 
vedim, in

'voința de 
înzestrăm 
necesar : 
revoluționare.

De la tribuna forumu
lui lor. secretarul general 
al partidului a adresat ti
nerei generații un însufle- 
țitor îndemn de a face 
totul pentru progresul pa
triei, pentru libertatea si 
independenta ei. pentru 
îmbogățirea cticeririlor re
voluționare ale poporului. 
De a acționa cu pasiune 
și curaj in promovarea 
noului, de a da dovadă de 
combativitate și fermitate 
în lichidarea deficientelor, 
in toate împrejurările 
muncii și vieții lor. De a 
acționa în permanentă sub 
îndemnul patriotismului 
revoluționar, al solidari
tății militante cu toate 
forțele progresului si pă
cii. De a munci cu elan 
tineresc acolo unde se ho
tărăsc prezentul si viito
rul patriei. O chemare 
căreia tînăra generație a 
patriei îi răspunde — prin 
maturitatea cu care iși a- 
nalizează propria activi
tate. programul de viitor, 
în cadrul forumului ce se 
desfășoară in capitala 
patriei — cu puternic en
tuziasm. cu hotărirea fer
mă de a o aplica exem
plar in muncă. în- viată. 
Spre luminoasele deveniri 
socialiste, spre împlinirea 
creatoare a tinereții.

se adre- 
tineret. 

adresează 
celor mai mici. 

; și noi. încă de 
trebuie să do- 
ceea ce facem, 
mai bine, să ne 
cu romantismul 

marilor acțiuni

Adrian VASILESCU

In paginile 3 și 4

C.C. al U.T.C
Consiliului U.A.S.C.R

Raportul 
Pionierilor

Consiliului Național al Organizației

Relatări despre lucrările de ieri

La Ambasada Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia din București 
a avut loc. marți dimineața, prezen
tarea de condoleanțe in legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via. președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român au pre
zentat condoleanțe tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc. Vir
gil Cazacu. Ion Coman, Constantin 
Dăscălescu, Ludovic Fazekas. Petre 
Lupu, Dumitru Popescu. Mihai Gere, 
Hie Rădulescu. Mihai Dalea. prim- 
vicepreședinte al Colegiului Central 
de Partid. Andrei Cervencovici. Ma
rin Enacjie si Gheorghe Tănase, șefi 
de secție la C.C. al P.C.R.. Emilia 
Sonea și Stan Soare, adjuncti de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R.

Tovarășa Elena Ceaușescu. în nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
al său personal, al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a 
exprimat ambasadorului R.S.F. Iu
goslavia, Trifun Nikolici. profunda 
durere pe care o împărtășesc comu
niștii, toți oamenii muncii din tara

noastră pentru pierderea grea sufe
rită de popoarele iugoslave prin în
cetarea din viață a președintelui Iosip 
Broz Tito, mare conducător al Iu
goslaviei socialiste, prieten apropiat 
al poporului român, militant de sea
mă al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane.

Tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși au păstrat apoi un moment 
de reculegere în fața portretului în
doliat al tovarășului Iosip Broz Tito 
și au semnat în cartea de condolean
țe deschisă la ambasadă.

Din partea Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România au 
prezentat condoleanțe tovarășii Ște
fan Voitec și Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat. 
Gheorghe Mihoc, Gheorghe Petrescu, 
Ion Popescu-Puțuri și Vasile Vîlcu, 
membri ai Consiliului de Stat.

în numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și al Consiliului de Stat, 
tovarășul Ștefan Voitec a exprimat 
ambasadorului iugoslav sincere con
doleanțe și sentimente de compasiu
ne pentru pierderea grea suferită de

popoarele iugoslave prin încetarea 
din viată a președintelui Iosip Broz 
Tito.

Din partea Guvernului Republicii 
Socialiste România au prezentat con
doleanțe tovarășii Ion Dincă. Cornel 
Burtică. Nicolae Constantin. Janos 
Fazekas, Virgil Trofin, Suzana Gâ- 
dea. Ana Mureșan, Ion Avram, 
Gheorghe Caranfil, Ion Ceterchi.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al primului ministru Ilie 
Verdeț și al guvernului, tovarășul 
Ion Dincă, prim viceprim-ministru, a 
exprimat sincere condoleanțe amba
sadorului iugoslav.

Din partea Marii Adunări Națio- , 
nale a Republicii Socialiste România 
au prezentat condoleanțe tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele M.A.N.,. 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte. 
Hedwiga Margareta Hausser și 
Ioachim Moga. secretari ai M.A.N.

în fata portretului îndoliat al pre
ședintelui Iosip Broz Tito. cei pre- 
zenți au păstrat un moment de recu
legere și au semnat în cartea de con
doleanțe.
(Continuare in pag. a V-a)

Depunerea de coroane de flori la Ambasada R. S. F. Iugoslavia
La Ambasada Republicii Socialiste 

Federative Iugoslavia din București, 
sub portretul cernit al președintelui 
Republicii Socialiste Federative Iu- 
goslaVia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
a fost depusă marți o coroană de 
flori din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretai’ general al Parti
dului .Comunist Român, președintele

Republicii Socialiste România, avind 
înscrise pe panglică cuvintele : „în 
semn de profund omagiu și deose
bită prețuire pentru președintele 
Iosip Broz Tito".

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, Guvernu
lui Republicii Socialiste România,

Marii Adunări Naționale, Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. Comitetului 
Central al U.T.C.. Ministerului Apă
rării Naționale, Ministerului Afaceri
lor Externe, Comitetului municipal 
București al P.C.R. și Consiliului 
popular al Capitalei, din partea a 
numeroase întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Colaborarea rodnică, multilaterală 
româno-iugoslavă - expresia 

unei trainice și îndelungate prietenii
Cu inimile cernite, cu sentimente de 

profundă îndurerare, comuniștii ro
mâni. întregul nostru popor sint din 
tot sufletul alături de popoarele prie
tene ale Iugoslaviei in imensa pier
dere suferită prin încetarea din via
ță a tovarășului Iosip Broz Tito. Pre
ședinte al Republicii, al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, conducător 
încercat al. popoarelor iugoslave, re
marcabil militant revoluționar al miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, eminentă personalitate a 
lumii contemporane, tovarășul Iosip 
Broz Tito a fost totodată un mare și 
apropiat prieten al poporului român, 
al României socialiste.

Poporul român acordă cea mai 
înaltă apreciere contribuției de ex
cepțională importanță adusă în' co
mun de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito la dezvoltarea ra
porturilor de strinsâ prietenie și co
laborare româno-iugoslave. „Nume
roasele intilniri, contacte și convor
biri pe care le-am avut de-a lungul 
anilor, personal, cu tovarășul Tito 
— a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in telegrama de condo
leanțe trimisă — au cimentat puter
nic relațiile noastre de stimă, prețui
re și sinceră prietenie — factor de 
seamă al apropierii tot mai strînse 
și al cooperării tot mai largi dintre 
partidele, popoarele și țările noastre".

Sentimentele de prietenie dintre 
popoarele român și iugoslave au 
adinei rădăcini in trecutul istoric. Is
toria a îngemănat în cursul veacuri
lor destinele țărilor și popoarelor 
noastre. At.ît poporul român, cît și 
popoarele iugoslave au trebuit să 
desfășoare timp de secole o luptă ne
curmată impotriva asupririi si domi
nației străine, pentru apărarea fiin
ței naționale. In această luptă grea 
și îndelungată, cele două popoare 
s-au aflat adesea umăr lingă umăr, 
avind de înfruntat același dușman și

urmărind același nobil țel : cuceri
rea libertății și dobîndirea neatîrnă- 
rii. O strălucită expresie și-a găsit 
această întrajutorare în anii războiu
lui din 1877—1878, cind ostașii români 
și sîrbi și-au vărsat împreună sîn- 
gele pentru realizarea marelui ideal 
al independenței naționale. Coinci
dența a făcut, de asemenea, ca data 
constituirii Iugoslaviei moderne să 
fie aceeași cu data formării statului 
național unitar român — grăitoare 
mărturie a similitudinii de destin 
dintre cele două țări și popoare. Mai 
tîrziu,. în perioada interbelică, forțele 
revoluționare, partidele comuniste 
din România și Iugoslavia, desfâșu- 
rindu-și activitatea in condițiile vi
trege ale ilegalității, înfruntind te
roarea și persecuțiile dezlănțuite de 
regimurile dictaturilor regale și gru
pările fascizante s-au simțit mereu 
alături, întrajutorindu-se în lupta 
pentru cauza libertății și independen
ței patriilor lor. Comuniștii români, 
luptînd cu prețul vieții împotriva o- 
cupației hitleriste, au Urmărit cu 
sentimente de admirație și solidari
tate lupta eroică^ faptele de vitejie 
ale popoarelor iugoslave in cursul 
marii epopei a eliberării naționale 
de sub jugul fascist. Se știe dealtfel 
că la mișcarea de rezistentă din Iu
goslavia au participat fii ai poporu
lui român care au luptat și și-au dat 
viața alături de partizanii iugoslavi, 
în ansamblul acestor condiții, nu este 
deloc intimplător faptul că. in timpul 
marii ofensive din toamna anului 
1944 a armatei populare de eliberare, 
conducătorii iugoslavi, in frunte cu 
tovarășul Iosip Broz Tito, au ales ca 
loc al unor importante convorbiri 
politico-diplomatice internaționale te
ritoriul României, respectiv orașul 
Craiova.

în anii socialismului, relațiile ro
mâno-iugoslave au căpătat noi di

mensiuni, un conținut mereu mai bo
gat. Se poate spune că nimic, nici un 
factor artificial nu a putut slăbi trăi
nicia și profunzimea, permanența și 
sinceritatea sentimentelor de caldă 
prietenie și solidaritate nutrite de 
poporul român față de popoarele iu
goslave. Fără Îndoială, liantul indes
tructibil al relațiilor de strînsă prie
tenii și colaborare rodnică multilate
rală dintre România și Iugoslavia il 
constituie comunitatea de orinduire 
și ideologie, faptul că la conducerea 
statelor noastre se află partidul cla
sei muncitoare, țelurile comune ale 
construirii noii orînduiri. hotărirea 
ambelor partide comuniste și ambe
lor popoare de a asigura dezvoltarea 
independentă, de sine stătătoare a 
țărilor lor pe calea progresului și ci
vilizației. a socialismului și comunis
mului.

în același timp, de o importantă 
cardinală este faptul că raporturile 
dintre România și Iugoslavia se, înte
meiază pe respectarea cea mai strictă 
a principiilor independenței și suve
ranității naționale, deplinei egalități 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc — 
tocmai această respectare neabătută 
conferindu-le o valoare cu adevărat 
exemplară. Așa cum sublinia to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
„avem toate temeiurile să afir
măm că relațiile româno-iugoslave 
constituie un exemplu de con
lucrare rodnică intre două state so
cialiste vecine, pe baza deplinei ega
lități. stimei, respectului reciproc și 
încrederii tovărășești". La rîndul său, 
cu numai citeva luni în urmă, tova
rășul IOSIP BROZ TITO, la întoar
cerea în Belgrad, după vizita oficială 
de prietenie întreprinsă in țara noas
tră. declara : „Subliniez cu satisfac-

(Continuare in pag. a Vl-a)

In drum spre Belgrad, unde va participa la funeraliile președintelui Tito

Sosirea la București a tovarășului Ahmed Sekou Toure 
secretar general al Partidului Democrat din Guineea, președintele 

Republicii Populare Revoluționare Guineea
In drum spre Belgrad, unde va 

participa la funeraliile președintelui 
Iosip Broz Tito, marți seara a sosit 
la București, pentru o scurtă ședere, 
tovarășul Ahmed Sekou Toure, secre
tar general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, îm
preună cu soția. tovarășa Andree 
Toure. Șeful statului guineez este în
soțit de Moussa Diakite, ministrul 
urbanismului și locuințelor. Mamady 
Keita, ministrul învățămintului supe
rior, Abdoulaye Toure, ministrul afa
cerilor externe și al cooperării, Se- 
nainon Behanzin, ministrul informa
țiilor, Mamady Kaba, ministrul indus
triei ușoare, Alafe Kourouma, mi

nistrul agriculturii și apelor, de alte 
persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni. unde au 
fost arborate drapelele de stat ale 
Guineei și României, tovarășul Ah
med Sekou Toure a fost salutat de 
tovarășii Gheorghe Rădulescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Richard Winter, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministru se

cretar de stat la Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
general-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale. Mia Groza, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Petre Tă- 
năsie. director în M.A.E.

Erau prezenți Kerfalla Cisse, am
basadorul Guineei. Trifun Nikolici, 
ambasadorul Iugoslaviei. Tien Ginfen, 
consilier al Ambasadei R.P. Chineze 
la București.

O gardă de onoare a prezentat 
onorul. Au fost intonate Imnurile de 
stat ale Republicii Populare Revo
luționare Guineea și Republicii Socia
liste România.
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SA ACȚIONAM ENERGIC PENTRU ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR STĂRUITE

LA RECENTA ȘEDINȚĂ A COMITETOLOI POLITIC EXECUȚI» AL CC. AL P.C.R.

ln investiții j Prioritate obiectivelor 
cu termen de punere in funcțiune în acest an

AZ[ SE INAUGUREAZĂ LA BUCUREȘTI 

DOUĂ PRESTIGIOASE MANIFESTĂRI ECONOMICE

Tîrgul international de primăvară, JIBCO ’80“
si „Salonul international al chimiei"

Una din sarcinile deosebite subli
niate la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 apri
lie a.c. o constituie concentrarea for
țelor pe șantierele de investiții asupra 
obiectivelor programate să producă in 
acest an. Pentru a urmări cum se 
acționează in lumina acestei sarcini, 
ne oprim azi, in suita anchetelor pu
blicate la rubrica ..Zece mari șantie
re de investiții în obiectivul anche
telor «Scinteii», pe platformă Combi
natului petrochimii de la Brazi, unde 
se află in curs de finalizare o serie 
de instalații destinate, in principal, 
valorificării superioare a țițeiului.

Dar iată, mai intii citeva secvențe 
surprinse ieri, 6 mai, pe acest mare 
șantier, la citeva obiective cu ter
mene de punere in funcțiune in ur
mătoarele luni :

® La instalația de polietilenă de 
înaltă presiune, echipe de la T.C.M.Ch. 
București montau conductele de 
înaltă presiune de la etilenă. precum 
și separatoarele de înaltă tensiune — 
lucrări de mare complexitate teh
nică ;
• La instalația de fenol-acetonă 

echipe ale aceluiași trust au montat 
aproape 1 km de conducte tehnolo
gice din oțel inoxidabil. De aseme-

Stadiul lucrărilor — în procente

Instalația

— izomerizare normal-pentan
— cauciuc polibutadienic
— polietilenă de înaltă presiune
— fenol-acetonă
— oxid de etilenă și glicoli

Ce concluzii rețin atenția, dincolo de limbajul sec al ciirelor 1
1. Cu excepția instalației de izo

merizare normal-pentan. aflată în 
probe tehnologice, la celelalte capa
cități lucrările de construcții și 
montaj tehnologic sint efectuate în- 
tr-o proporție considerabilă. Din 
această perspectivă, zilele si săptă- 
mînile următoare sînt decisive pen
tru terminarea definitivă a acestor 
lucrări. Principala condiție a reuși
tei ? Mobilizarea energică a intre-

W industrie Nici o economie la eforturile 
destinate economisirii energiei electrice I

FAȚĂ IN FAȚĂ, PRODUCĂTORII 
DE ALUMINĂ DE IA TULCEA ȘI ORADEA

Scriam intr-un articol anterior („Scinteia" nr. 11707) despre rezervele 
existente și căile posibile de acțiune pentru reducerea consumului de energie 
electrică in procesul de elaborare a aluminiului — unul din produsele cele 
mai energointensive ale economiei naționale. în țara noastră, producția de 
aluminiu se realizează exclusiv prin electroliza aluminei, care se fabrică in 
două intreprinderi — la Oradea și Tulcea. Privind harta, avem în față un 
adevărat triunghi energetic al „aurului alb" ; un triunghi isoscel, cu virful la 
Slatina și baza intre Oradea și Tulcea. Iată de ce ne propunem acum să ne 
intoarcem pe fluxul tehnologic de fabricare a aluminiului și să vedem care 
este -situația consumurilor materiale și energetice in producția de alumină 
și ce măsuri sint necesare pentru reducerea lor.

Mai intii să comparăm rezultatele obținute in tara noastră cu cele din 
alte țări producătoare de alumină. Sintetic, situația se prezintă ca in gra
ficul alăturat :

Se poate potoli setea 
de energie a aluminei ?
Acestea sînt datele comparative. 

Chiar dacă ele nu ne mulțumesc — 
și nici nu pot să ne mulțumească — 
trebuie să le privim, cu luciditate și 
răspundere. Pentru ca. in spiritul 
sarcinilor subliniate la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., să ne mobilizăm 
toate forțele și să găsim soluțiile ca 
să atingem cele mai bune rezultate 
din lume. Ceea ce este absolut ne
cesar și pe deplin posibil. Concret, că 
concluzii se desprind din aceste com
parații cu alte țări și intre cele două 
unități din Oradea si Tulcea ?

Graficul arată că marea majoritate 
a unităților producătoare din lume 
consumă intre 200 kWh și 330 kWh 
pe tona de alumină. Performanta de 
200 kWh nu o atinge deocamdată 
nici una din cele două unităti din țara 
noastră. Dacă întreprinderea de alu
mină din Oradea se încadrează, din 
punctul de vedere al consumului 
specific de energie electrică, in me
dia statistică optimă realizată pe 
plan mondial, totuși ea are incă sufi
ciente rezerve pentru reducerea con
sumului de energie pină la nivelul 
celor mai bune realizări din lume. 
Cit privește întreprinderea de alu
mină din Tulcea. aceasta realizează 
un consum specific de energie elec
trică mai mare decit limita maximă, 
competitivă atinsă de celelalte uni
tăti producătoare din lume. Ceea ce 
impune o analiză aprofundată, la 
fata locului, din partea factorilor de 
răspundere din Ministerul Industriei 
Metalurgice, pentru eliminarea nea
junsurilor din activitatea acestei uni
tăți și reducerea hotărită a consu
murilor energetice. în această pri
vință. experiența acumulată la Ora
dea poate și trebuie să reprezinte un 
punct de plecare, un sprijin real 
pentru muncitorii și specialiștii de la 
Tulcea. Nu numai in privința consu
murilor energetice, ci și a altor con
sumuri materiale, la care se constată 
diferente intre cele două unităti. 
Spre ilustrare, iată cum se prezintă 
situația citorva consumuri specifice 
pe tona de alumină înregistrate in 
primul trimestru din acest an :

U.M. Oradea Tulcea

• Bauxită tone 2,21 2,3
© Sodă caustică kg 121,9 145,0
• Abur

tehnologic Gcal. 3.78 4,42

Din cele arătate pină aici am fi 
tentati să credem că unitatea din 
Oradea dispune de unele avantaje, 
de utilaje mai noi si moderne, de o 
tehnologie superioară. Ei bine. în 
mod surprinzător, lucrurile se pre
zintă exact invers. Avantajele din 

nea, echipa de lăcătuși-mecanlci so
sită pe șantier din partea beneficia
rului lucra la montajul talerilor in 
coloanele de fracționare :

• La instalația de oxid de etilenă 
și glicoli, lucrătorii trustului instala- 
ții-montaj Tirgoviște executau lucrări 
la blocul de separare al fabricii de 
oxigen-azot. Pe platoul tehnic al in
stalației se efectuau probele hidrau

PE ȘANTIERUL COMBINATULUI 
PETROCHIMIC BRAZI

lice la sistemele de conducte pentru 
predarea lor la următoarea operație, 
cea de izolație.

Stadiul actual al lucrărilor repre
zintă primul argument, argumentul 
forte care pledează pentru luarea de 
măsuri energice în vederea finaliză
rii în scurt timp a instalațiilor men
ționate. Un tablou sintetic al realiză
rilor de pină acum este elocvent :

Con
strucții si 
fundații

Montaj 
de utilaje

Montaj de 
conducte 
tehno
logice

Instalații 
electrice 
si auto
matizări

în probe tehnologice
99 94 70 75
85 70 65 30
92 80 65 30
85 80 60 30

gului potențial de care dispun con
structorii și montorii. Mai exact 
spus, este nevoie de respectarea in
tegrală a programelor de lucru sta
bilite pentru fiecare zi și întronarea 
unei discipline ferme la toate locu
rile de muncă — capitole la care 
Trustul de construcții industriale 
Ploiești și Trustul de montaj pentru 
instalații chimice București sînt încă 
deficitare, chiar și in aceste mo

acest punct de vedere sînt de partea 
întreprinderii din Tulcea. Aici, și uti
lajele sint mai noi. și tehnologia mai 
bună. Chiar și calitatea bauxitei, 
principala materie primă, este supe
rioară tot la Tulcea. Cum se explică 
atunci diferentele în ce privește con
sumurile specifice de energie și ma
terii prime dintre cele două unităti ? 
Să evidențiem principalele cănale ale 
risipei urmărind cum funcționează o 
serie de utilaje de pe fluxul tehno
logic de elaborare a aluminei.

Modurile diferite in care se asigură 
funcționarea utilajelor în cele două 
unităti reprezintă și prima explicație 
a decalajelor între consumurile spe
cifice de energie și materii prime. O 
analiză atentă arată că la Oradea 
consumurile specifice s-au redus pe 

De ce utilajele de la Tulcea „obosesc"
LA MAC/NAREA BAUXITEI

ORADEA

• Ln 1979 : 74 ore opriri accidentale
• In primul trimestru din acest an : nici o oprire acci

dentală

TULCEA

• In 1979 : 2 680 ore opriri accidentale
• In primul trimestru din acest an : 765 ore opriri acci

dentale

mai repede decît cele de la Oradea ?
LA CALCINARE

ORADEA

• In 1979: 219 ore opriri accidentale
• In primul trimestru din acest an : 106 ore opriri acci

dentale

TULCEA

• In 1979 : 1 662 ore opriri accidentale
• In primul trimestru din acest an : 914 ore opriri acci

dentale

măsură ce s-a îmbunătățit activi
tatea de întreținere și reparare a 
instalațiilor. Astfel, cu numai cițiva 
ani in urmă, din cele cinci baterii de 
autoclave funcționau permanent nu
mai patru, una fiind pe rind in 
reparație. Treptat, situația s-a schim
bat mult in bine. Indicele de folosire 
a autoclavelor a crescut de la 74.3 la 
sută in 1976 la 80.7 la sută in 1979 și 
83,8 la sută in primul trimestru din 
acest an. De remarcat că randamen
tul utilajelor este același in toate 
cele trei schimburi, ceea ce de
monstrează înaltul nivel de pregătire 
profesională a colectivului, grija cu 
care se asigură asistenta tehnică.

Cu totul altfel se prezintă lucrurile 
la intreprinderea din Tulcea. Anul 
trecut. Ia autoclave s-au inregistrat 
1747 ore de opriri accidentale, iar în 
primul trimestru din acest an — 1 138 
ore. Aceste opriri, pe lingă faptul că 
provoacă importante pierderi de 
producție, au și alte consecințe. Din 
cauză că agitatoarele nu funcționează 
in mod corespunzător, pereții auto
clavelor se încarcă cu pastă, ceea ce 
influențează negativ procesul de 
schimbare a căldurii si. deci, randa
mentul cu care este folosit aburul. 
Specialiștii din unitate susțin că 
autoclavele nu au fost bine executate 
de către întreprinderea „Grivita 
roșie" din Capitală. Pe de altă parte 

mente hotărîtoare. Este o realitate că. 
in cursul trimestrului trecut, cele 
două unităti au înregistrat, pe lingă 
perioade de intens efort, si momente 
de ..relaxare", de încetinire a ritmu
lui de lucru. Pe șantier se apelează 
incă prea ușor și prea frecvent la 
tot felul de justificări pentru a ex
plica această vădită inconstantă. Dar 
nici lipsa unor utilaje tehnologice.

nici cea a unor materiale de con
strucții și montaj — motivele cel 
mai des invocate — nu pot justifica 
lipsurile evidente în organizarea și 
desfășurarea lucrărilor.

2. ..Sincopele" in ritmicitatea lu
crului pe șantier sînt și mai evidente 
în cazul celorlalte categorii de lu
crări. La montajul conductelor teh
nologice, la lucrările de izolații ter
mice și refractare, precum și la cele 
de instalații electrice și automatizări 
nivelul global al realizărilor este 
redus. De ce ? Pe de o parte, datorită 
modului necorespunzător in care ac
ționează lucrătorii Trustului de insta
lații și automatizări și Trustului de 
lucrări speciale — ambele din Bucu
rești. Pe de altă parte insă isi spun 
serios cuvintul carențele în conlu
crarea dintre constructori si suban- 
treprize.

Două sint condițiile de care depin
de intensificarea la maximum a rit
mului de lucru al instalatorilor și 
izolatorilor. Prima — crearea rapidă 
a fronturilor de lucru necesare ; a 
doua — asigurarea forței de muncă 
și a tuturor materialelor, concomi
tent cu organizarea superioară a lu
ci arilor.

Neajunsurile la care ne-am refe
rit sînt cunoscute. Firesc, se ridică 
întrebarea : ce se întreprinde pentru 
înlăturarea lor ? „Am reexaminat 
cu atentie întregul nostru plan de 
acțiune la aceste obiective, rie-a in
format ing. Gheorghe Pascu, direc- 

Consumul specific de energie electrică (în kWh) 
pe tona de alumină

Zona hașurată reprezintă limitele consumului optim 
pe plan mondial

însă, nici exploatarea lor nu se face 
în mod corespunzător. Nu ne pro
punem acum să căutăm si să găsim 
vinovați. Cerința este ca această 
problemă să fie rezolvată cit mai 
urgent de către colectivul unității. 
Altfel, o bună parte din substanța 
activă. în loc să devină alumină, va 
continua să se piardă la halda de 
steril.

Insuficienta coordonare a activi
tății între secțiile întreprinderii tul

cene este o altă cauză a depășirii 
consumurilor energetice. Bunăoară, 
cuptoarele de calcinare sînt pornite 
uneori fără să se asigure o cantitate 
suficientă de hidrat de aluminiu. în 
consecință, după citeva ore de la 
pornire, cuptoarele sint oprite pen
tru că nu mai există materie primă. 
Deci, o problemă de organizare a 
producției. După cum și slaba între
ținere a instalațiilor din întreprindere 
are o pondere Însemnată în acest 
bilanț al risipei. Numai din cauza 
izolării necorespunzătoare a conduc
telor de abur se pierde o mare can
titate de energie termică. S-a calcu
lat că ia o conductă cu diametrul 
exterior de 368 mm. neizolată pe o 
porțiune de un metru, se pierd într-o 
oră peste 3 300 kcal. Or. în întreprin

Stă în puterea muncitorilor și specialiștilor de la Oradea. Tulcea și 
Slatina să găsească o formulă mai economică, mai gospodărească pentru 
consumurile realizate in acest triunghi al „aurului alb" din țara noastră. Așa 
cum am subliniat și în ancheta anterioară, dispunem de toate condițiile ne
cesare, avem suficientă experiență ca să ne propunem să atingem cit mai 
repede in acest domeniu cele mai bune performante pe plan mondial. Este 
un obiectiv care izvorăște din rațiuni economice majore, din cerința subli
niată cu putere de conducerea partidului, la recenta ședință a Comitețului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. de a reduce substanțial consumurile mate
riale și energetice în toate domeniile.

Ion TEODOR
N. AM1HULESE1
Al. PET1

tor al trustului din Ploiești. Pe scurt, 
am stabilit precis fronturile de lu
cru, termenele de execuție, necesa
rul de forte de muncă și de mate
riale la fiecare instalație in parte. 
Avem circa 1 500 de oameni ; de ase
menea. dispunem de utilajele de 
construcții și de proiectele de execu
ție. Sintem deciși să acționăm în așa 
fel încit să oferim montorilor con
diții ca să termine rapid lucrările 
ce le revin și să inceapă probele me
canice și tehnologice la o serie de 
utilaje și agregate." .

Condiția hotărîtoare pentru finali
zarea cit mai rapidă a instalațiilor 
de pe platforma petrochimică Brazi 
constă însă în livrarea urgentă și in
tegrală a tuturor utilajelor tehnologice. 
Iată de ce. alături de întreprinderile 
lurnizoare și centralele industriale 
respective, o răspundere majoră re
vine conducerii Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, da
toare ca. in toată această perioadă, 
să coordoneze cu strictețe eforturile 
depuse de colectivele din unitățile 
producătoare, să sprijine și să con
troleze cu exigentă realizarea fiecă
rui utilaj în parte și livrarea lui 
imediată pe șantier. Aceste cerințe 
nu constituie o noutate. Ele au fost 
clar precizate în ultimele ședințe de 
comandament de la Brazi cu parti- 
ciparea tuturor factorilor interesați 
și însușite de fiecare dintre aceștia. 
Precizăm principalii furnizori vizați: 
întreprinderile mecanice de utilaj 
chimic, de pompe, de ventilatoare. 
„Electrotehnica", „Automatica". „Vul
can". Centrala industrială de ele
mente electronice pentru telecomu
nicații și automatizări (toate din 
București), intreprinderile mecanice 
de utilaj tehnologic Moreni, de uti
laj chimic și forjă din Rîmnicu Vîl- 
cea, I.E.P.A.M. Birlad. de utilaj pe
trolier Tirgoviște, precum și între
prinderile de utilaj chimic din Făgă
raș și Găești, „Unio" Satu Mare, „Ba
lanța" Sibiu și altele.

în articolele noastre viitoare 
vom aborda și alte probleme de 
soluționarea cărora depinde punerea 
neintîrziată in funcțiune.a obiective
lor de pe această importantă platfor
mă a chimiei.

Cristian ANTONESCU 
Constantin CAPRARU

dere sînt zeci și zeci de metri de 
ccnducte neizolate. S-a ajuns pină 
intr-acolo incit halele, birourile, ate
lierele sint încălzite cu... abur teh
nologic.

O bună experiență s-a acumulat la 
întreprinderea din Oradea si în ce 
privește inlocuirea unor motoare sau 
pompe supradimensionate cu alte 
tipuri de gabarit mai redus. . La 
Tulcea. nu numai că nu s-a făcut 
acest efort, dar sînt menținute in 

funcțiune și la ora actuală o serie de 
motoare supradimensionate. Astfel, 
la alimentatoarele cu plăci de la 
cuptoarele de calcinare nr. 1 și 2 au 
fost prevăzute in proiect motoare de 
11 kW. dar utilajele respective sînt 
acționate de motoare <je 22 kW. Nu 
credem că mai sint necesare comen
tarii !

în sfirșit. dar nu in Ultimul rind în 
ordinea importantei, consumurile di
ferite de energie și materii prime 
sint determinate și de nivelul direct 
de îndeplinire a planului de produc
ție. în primul trimestru din acest 
an. la intreprinderea din Oradea 
planul a fost depășit cu 7 080 tone de 
alumină. în timp ce Ia Tulcea se 
înregistrează o restantă de 7 000 tone 
de alumină.

• 300 de unități economice 
românești prezintă o bogată 
ofertă la export
• Peste 500 de firme din 26 

de țări interesate în lărgirea 
schimburilor comerciale și teh- 
nico-științifice cu România
• In standurile expozițio- 

nale — numeroase noutăți 
tehnice.

începînd de astăzi, pină la 15 mai. 
epmplexul expozițional din Piața 
Scinteii va cunoaște din nou activi
tatea specifică manifestărilor econo
mice de amploare. Timp de 9 zile, 
publicul vizitator, specialiștii din tară 
și de peste hotare vor putea lua cu
noștință de cele mai noi realizări din 
domeniile în care sînt profilate Tîr
gul internațional de primăvară — 
TIBCO și Salonul internațional al 
chimiei.

în lumina exigentelor formulate de 
partid, stimulată viguros de avîntul 
cercetării științifice, de promovarea 
consecventă a progresului tehnic, 
economia românească înregistrează, 
de la an la. an. mutații calitative re
marcabile. oglindite în realizări de 
prestigiu, in ridicarea pe noi trepte 
a competitivității produselor si inte
grarea lor dinamică în circuitul mon
dial de valori materiale. Acestea 
sint coordonatele pe care se desfă
șoară cea de-a Vlî-a ediție a TIBCO 
și a IV-a ediție a Salonului interna
țional al chimiei, manifestări econo
mice statornic promovate de partidul 
și statul nostru, ca o expresie con
cretă a contribuției României socia
liste la dezvoltarea schimburilor co
merciale și a colaborării economice 
internaționale, la stimularea coope
rării pe multiple planuri, in folosul 
și avantajul tuturor partenerilor, al 
progresului fiecărei țări, al cauzei 
colaborării și păcii in lume.

Țara noastră este principalul expo
zant la TIBCO ’80 și Salonul interna
țional al chimiei, care, pe o supra
față de 21 300 mp în pavilioane și 
platforme exterioare, prezintă produ
se realizate de peste 300 de centrale 
industriale, unităti de producție, cen
tre de cercetare si proiectare, in 
standurile a 27 de întreprinderi de 
comerț exterior. Diversitatea largă a 
produselor expuse reflectă maturi
tatea economiei noastre naționale, 
capacitatea ei de a prezenta în 
fiecare domeniu, in fiecare subra- 
mură din profilul expozițional pro
duse de înalt nivel calitativ, posibili
tățile sporite de a răspunde exigen
telor mereu în creștere ale beneficia
rilor interni și clientilor de peste ho
tare.

Printre noutățile prezentate de in

ȘTIINȚA PROPUNE NO£ SOLUȚII PENTRU

Prelungirea duratei 
de funcționare a mașinilor

• Cine reduce viața vehiculelor ? • Economii de milioane de lei ? 
Da, dacă nu se ignoră cunoștințele moderne de antiuzare • Cu 
asistența calculatorului, respectind strict programul de ungere a 
agregatelor, la Combinatul de fibre Sâvinești s-au redus 

cu 90 la sută întreruperile neplanificate
în ultimul timp se vorbește tot mai 

mult despre unele științe noi. cum 
sint : tribologia și terotehnica, dome
nii care interesează funcționabilitatea 
economiqă a mașinilor și utilajelor, 
insă din sensuri diferite. Tribologia, 
denumită prin latura sa aplicativă și 
tribo tehnică, se ocupă de fenomenele 
destul de eomplexe de frecare, un
gere și uzare care au loc în timpul 
funcționării mașinilor, cu scopul prin
cipal al măririi durabilității acestora. 
Terotehnica. in schimb, se ocupă cu 
recondiționarea pieselor uzate, deci 
cu revitalizarea mașinilor. Desigur, 
ambele, sint surse importante de eco
nomii.

Am citit nu demult în ziarul 
Scinteia" că în curbul acestui an ur

mează să fie casate citeva zeci de 
mii de autovehicule, tractoare, va
goane etc., toate uzate, încercîndu-se 
trierea și - recondiționarea pieselor. 
Aceasta este, dealtfel, singura soluție 
in stadiul de uzură respectiv. Mă gin- 
deam atunci la cealaltă față a pro
blemei, și anume la prevenirea uzurii, 
sau ' cel. puțin; la reducerea ei, prin 
anumite măsuri preventive care să 
conducă tocmai la prelungirea dura
tei de viață a mijloacelor de produc
ție. Este știut că în condițiile nor
male de sarcină, viteză, ungere etc. 
curba de uzură a organelor de mașini 
variază destul de lent în timp. Dar 
ea poate varia și foarte repede, dis
tructiv chiar, cu o viteză de uzură de 
10—50 de ori mai mare. Aceasta, in 
cazul autovehiculelor, spre exemplu, 
nu mai depinde direct de numărul de , 
kilometri parcurși, ci de modul cum 
au fost parcurși acești kilometri.

Așa, de pildă, cei care parcurg zil
nic, in Capitală, cu mijloace auto, o 
arteră de intens trafic cum este aceea 
dintre „Statuia Leul" și „Piața Belu", 
prin șoselele Panduri, Tudor Vladi- 
mirescu și Viilor, știu că au de tra
versat mai multe intersecții cu deni
velări de șine de tramvai, pe o dis
tanță, de numai cițiva kilometri. în 
cadrul cercetărilor efectuate am con
statat, cu ajutorul unui aparat de in
registrat șocuri și vibrații, că sarcina 
la șoc depășește de mai multe ori pe 
cea normală și că solicitarea mate
rialului și uzura pieselor de la siste
mul de direcție, amortizare etc. se 
produce in consecință. Ei bine, cei 
6—8 km parcurși zilnic de două ori 
produc uzura și reducerea vieții de 
funcționare a autovehiculului cu cel 
puțin un drum normal de 10 pină la 
20 ori mai lung. Dacă ne gîndim că 
pe o astfel de arteră traficul este zil
nic și în ambele sensuri, cu multe 
mii de autovehicule, pagubele anuale, 
calculate în piese de schimb, mano
peră, timpi morți, benzină etc. devin 
de ordinul zecilor de milioane de

SALONUL 
INTERNATIONAL 
AL CHIMIEI
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treprinderile românești se remarcă 
utilajele pentru industria ușoară, in
tre care mașina de uscat cu cilindri, 
mașina de uscat si termofixat. cea 
pentru încheiat fire urzeală, mașina 
circulară de tricotat fire vor suscita, 
desigur, interesul specialiștilor din 
acest domeniu. In standurile între
prinderii „Auto-Dacia" vom revedea 
întreaga gamă a autoturismelor pro
duse în noi variante îmbunătățite. Pe 
lingă ARO 10, ARO 243 D și ARO 
320 D. cu acest prilej se va prezenta 
în premieră autoturismul Dacia 1 302. 
Oferta românească la export va fi 
îmbogățită de noutățile prezentate in 
domeniul electronicii și electrotehni
cii. între care se remarcă televizoare, 
amplificatoare stereo si coloane so
nore. casetofoane și radiocasetofoane. 
echipament telefonic terminal cu răs
puns automat si înregistrare, diverse 
aparate electronice de măsură si con
trol. La actuala ediție a Tîrgului in
ternational de primăvară. întreprin
derile de comerț exterior „Ro- 
mânoexport", „Arpimex". „Confex". 
„ICECOOP" expun produse care re
flectă un nivel ridicat de creație si 
proiectare în industria textilă, de 
confecții, pielărie și încălțăminte, 
care au drept caracteristici un inalt 
grad de prelucrare si finisare a ma
terialelor și remarcabile realizări es
tetice.

Industria chimică românească, ale 
cărei produse se exportă astăzi în 110 
țări, expune produse chimice și pe
trochimice cu grad ridicat de valori
ficare a materiilor prime, realizate în 
șapte centrale industriale, precum si 
utilaje tehnologice, piese de schimb, 
aparatură de măsură și control de 
mare tehnicitate.

Interesul real fată de progresele 

lei. Din păcate, aceste pagube nu se 
contabilizează, dar ele „rod" venitul 
național.

Și aceasta nu este totul. Studii și 
cercetări de laborator au arătat că 
unor autobuze și troleibuze care cir
culă 2—4 ore pe zi supraîncărcate, 
torsionate sub sarcină, li se scurtează 
viața de cel puțin douăzeci de ori mai 
repede, înmulțindu-se numărul între
ruperilor neprevăzute, al reparațiilor 
etc. cu pagube de ordinul zecilor și 
sutelor de milioane lei anual. Iată 
deci, că nu poate fi vorba, in mod 
simplist, de „numărul de kilometri 
parcurși", ci In cel mai bun caz de 
„km x tonă/an“ și totodată de posi
bilități relativ simple de combatere a 
cauzelor uzurii intensive.

Ce soluții ne oferă tribotehnica ?
Dispunem în momentul de față de

Prof. dr. docent, ing.
Dan PAVELESCU

Institutul politehnic București

cunoștințe noi de calcul și de mate
rializare a calculelor. Astfel, putem 
face față unor condiții deosebite ca, 
de exemplu, cele ce apar la angrena
je și rulmenți, la traversarea zonei 
de contact cînd se ating presiuni lo
cale uriașe (10—100 mii atmosfere) 
pe durata de pină la o milionime de 
secundă, condiții care sînt compara
bile cu cele produse de undele de șoc 
ale unei explozii nucleare. Astăzi 
întilnim lagăre unse cu metale topite 
sau chiar cu acid sulfuric. Astfel de 
condiții le poate rezolva tribologia.

Dar ea nu trebuie privită numai 
ca o știință de vîrf. Ceea ce a făcut 
ca in mod deosebit această știință să 
fie pusă în evidență a fost eficienta 
ei economică. Spre exemplu, in peri
oada 1966—1977, în țări diferite ca 
mărime și grad de industrializare 
(Anglia, R.F.G., Italia, R.D.G., R.S.C., 
R.P.U., S.U.A., U.R.S.S. etc) au fost 
estimate economii potențiale care 
ajung pînă la 1—2 la sută din pro
dusul anual brut al țărilor respecti
ve, deci de ordinul miliardelor de 
dolari, ruble etc. și care provin în
deosebi din prelungirea duratei de 
funcționare a mașinilor, reducerea în
treruperilor neplanificate, a înlocui
rilor de piese, economii de lubri- 
fianți și materiale, de energie con
sumată prin frecare. Totodată, expe
riența din aceste țări semnalează și 
erori de deservire, îngrijire etc., ară- 
tînd că 50—60 la sută din volumul 
eficienței economice semnalate poate 
rezulta prin aplicarea consecventă a 
unor măsuri de natură tehnico-orga- 
nizatorico-normativă, care să asigure 

Înregistrate an de an de România so
cialistă in modernizarea industriei, 
față de dezvoltarea relațiilor econo
mice cu țara noastră își găsesc re
flectarea in oferta prezentată de 
peste 5C0 de firme producătoare si 
exportatoare dintr-un număr de 26 
de țări. Lista participantilor de peste 
hotare reflectă bunul renume ciștigat 
de cele două manifestări economice 
internaționale care se deschid astăzi. 
Alături de țări ca Austria. Cutia. Ce
hoslovacia, Italia. Iugoslavia. R. D 
Germană, R. F. Germania. Polonia și 
Uniunea Sovietică, a căror prezentă 
în cadrul tirgurilor de la București a 
devenit tradițională, la TIBCO și 
Salonul international al chimiei par
ticipa Brazilia. Bangladesh, Libia, 
Senegal, ceea ce atestă interesul 
crescind pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare si cooperare cu tara 
noastră, rezultat direct al politicii ac
tive a României de. promovare și 
extindere permanentă a relațiilor 
economice și comerciale internațio
nale De baza respectării suveranității 
și independenței naționale, egalității 
in drepturi și avantajului reciproc.

Convingerea tuturor celor prezenti 
la TIBCO ’80 si Salonul International 
al chimiei este că aceste manifestări 
se inaugurează astăzi sub auspicii 
dintre cele mai favorabile — atestat-.? 
de o participare prestigioasă, de di
versitatea si nivelul exponatelor, de 
condițiile organizatorice superioare 
— in măsură să contribuie la dezvol
tarea continuă a schimburilor co
merciale. a cooperării economice si 
tehnico-stiintiflce internaționale, in 
folosul înțelegerii intre popoare, des
tinderii și păcii in lume.

Dan CONSTANTIN

utilizarea pe scară largă a principii
lor și cunoștințelor moderne de an
tiuzare și de ungere, restul prove
nind din noi cercetări.

La noi in tară, datorită sprijinului 
și atenției de care se bucură știința 
din partea conducerii de partid și de 
stat, s-au creat condiții favorabile 
atit în ceea ce privește cadrele, cit și 
baza materială pentru dezvoltarea 
cercetărilor în tribologie și pentru 
aplicarea rezultatelor acestora. Există 
creată o rețea de unităti de cercetare, 
la diferite niveluri. în invătămintuî 
superior, in ultimii 10 ani s-au intro
dus cursuri de tribologie pentru pre
gătirea inginerilor mecanici, a post
universitarilor, capitole de tribologie 
în alte cursuri etc. România fiind ast
fel printre primele țări din lurne care 
au introdus această disciplină în în- 
vățămint.

In momentul de față există o Co
misie de tribologie in cadrul C.N.I.T. 
cu 12 comisii locale in diferite județe 
din țară. In luna mai 1978, la Galati, 
a avut loc prima Conferință pe țară 
a specialiștilor in frecare, uzare, un
gere, care s-a soldat cu înființarea in 
cadrul Combinatului siderurgic de la 
Galați a unui centru de cercetări 
propriu care are în atentie tocmai re
ducerea uzurii și îmbunătățirea siste
melor de ungere.

In acest an, în perioada 16—17 mai, 
va avea loc la Hunedoara cea de-a 
II-a Consfătuire „TRIBOTEHNICA", 
reuniune care urmărește aplicarea pe 
scară largă a hotărîrilor Congresului 
al Xll-lea al P.C.R. privitoare la Îm
bunătățirea calității și fiabilității ma
șinilor, a reducerii întreruperilor ne
planificate. îmbunătățirea întreținerii. 
Disciplina de care ne ocupăm nu mai 
constituie astăzi doar o preocupare 
a unei categorii de specialiști sau 
numai a unui singur minister ; profi
lul construcției de mașini, cu preo
cupări de cercetare, fabricație, ex
ploatare și întreținere a devenit 
foarte larg, se intilnește in mai toate 
ramurile economiei, în industrie, 
transporturi. agricultură. Referin- 
du-ne, de exemplu, la întreruperi ne
planificate ale mașinilor și utilajelor 
putem da un exemplu care arată că 
se poate realiza reducerea lor. Ast
fel. la Combinatul de fibre Săvinești, 
aplicîndu-se cu strictețe un program 
de ungere a agregatelor, asistat de 
calculator, la o secție cu 300 de uti
laje, cu 13 000 puncte de ungere 
și cu o diversitate de lubrlfianti au 
fost reduse cu 90 la sută întrerupe
rile neplanificate, metoda fiind apoi 
extinsă. Aceasta arată cite posibilități 
există dacă admitem realitatea că 
timpul ungălorului necalificat în in
dustria modernă este de mult depă
șit. Pe de altă parte, tot mai nume
roși specialiști sînt de acord că tri
bologia trebuie să înceapă pe plan
șeta proiectantului, evitîndu-se astfel 
soluțiile false din punctul de vedere 
al cerințelor acestei științe. O știință 
care, cu autoritatea faptelor, devine 
o realitate a producției.
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Uniunii Tineretului Comunist pri
vind activitatea desfășurată în pe
rioada dintre Congresele al X-lea și 
al Xl-lea ale U.T.C. și sarcinile ce 
revin organizației revoluționare de 
tineret în vederea participării tinerei 
generații la realizarea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român se arată :

Cu adîncă emoție și fierbinte min- 
drie patriotică am ascultat magistrala 
cuvîntare rostită de' tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Forumul tinerei gene
rații. profundă analiză științifică a 
stadiului actual de dezvoltare multi
laterală a patriei, strălucită proiec
tare a viitorului luminos al țării, în 
care tineretul iși recunoaște pe de
plin aspirațiile și idealurile sale, vi
brantă chemare de a acționa in pri
mele rînduri ale luptei pentru tri
umful socialismului și comunismului 
pe pămintul patriei, pentru apărarea 
păcii în întreaga lume. Aprecierile și 
indicațiile prețioase date de secreta
rul general al partidului constituie 
o nouă și elocventă mărturie a grijii 
neprecupețite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a partidului, a întregii 
societăți pentru formarea comunistă 
a tineretului, pentru afirmarea sa 
mereu mai activă în măreața operă 
de ridicare a patriei noastre libere 
.și independente pe cele mai înalte 
culmi de civilizație, bunăstare și 
progres.

Pătrunsă de dragoste și atentia 
față de copiii și tineretul patriei, 
cuvîntarea rostită de secretarul ge
neral al partidului precizează cu o 
deosebită claritate și profunzime 
principalele sarcini ce revin organi
zației noastre revoluționare pentru 
ca. sub conducerea partidului, să 
contribuie mai activ la formarea 
unor tineri crescuți in spiritul ro
mantismului revoluționar, al hotărî- 
rii de a lupta cu abnegație împotri
va oricăror greutăți, de a-și afirma 
elanul și abnegația lor în lupta în
tregului nostru popor pentru făuri
rea socialismului și comunismului.

în numele milioanelor de uteciști, 
al tuturor tinerilor muncitori, țărani, 
elevi, studenți. intelectuali și mili
tari. băieți și fete — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — exprimăm și cu acest prilej 
mulțumirile noastre fierbinți pentru 
minunatele condiții de muncă, stu
diu și afirmare create prin grija par
tidului, a secretarului său general, și 
ne angajăm solemn să acționăm cu 
perseverență revoluționară pentru 
înfăptuirea indicațiilor cuprinse în 
cuvîntarea adresată forumului nos
tru de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a mărețelor sarcini încredințate de 
partid organizației noastre revolu
ționare.

Marile succese obținute de poporul 
român în ultimii 15 ani, perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, cea mai bogată în împli
niri din întreaga istorie a tării, se 
leagă nemijlocit de prezența in frun
tea partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de activitatea sa neobosită, des
fășurată cu profundă pasiune revo
luționară și înaltă răspundere pen
tru destinele socialiste și comuniste 
ale patriei.

Urmînd cu încredere și devotament 
partidul, Uniunea Tineretului Comu
nist. puternicul detașament al tine
rilor muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi și studenți, se afirmă ca o pre
zență activă în dezvoltarea economi
că și socială a patriei, acționează cu 
dăruire patriotică și spirit revolu
ționar pentru făurirea societății noi, 
socialiste.

Evidențiind rezultatele obținute de 
tineretul patriei de la Congresul al
X-lea  al U.T.C., trebuie să subliniem 
că la baza acestora, ca dealtfel la a 
tuturor succeselor dobindite în în
treaga activitate si istorie a organi
zației noastre, subliniază raportul, se 
află conducerea și îndrumarea ei 
nemijlocite de către Partidul Comu
nist Român, centrul vital al națiunii, 
sursa inepuizabilă a spiritului revo
luționar. a aspirațiilor de înnoire și 
perfecționare necontenită a societății 
noastre socialiste.

Cei peste două milioane de tineri 
care lucrează în economie înscriu zi 
de zi fapte importante in marea în
trecere socialistă, adăugind, cu vigoa- 

Tea. pasiunea și entuziasmul creator 
al tinerei generații, noi valori la zes
trea economică a tării. Constituin- 
du-se intr-o importantă pîrghie poli
tică de antrenare a maselor de ti
neri la înfăptuirea sarcinilor de pro
ducție, întrecerea „Tineretul — fac
tor activ în realizarea cincinalului 
revoluției tehnico-științifice" a cana
lizat eforturile organizațiilor U.T.C. 
din unitățile economice spre reali
zarea și depășirea indicatorilor pro
ducției fizice și nete, stimularea ini
țiativelor pentru îmbunătățirea cali
tății produselor, ridicarea producti

vității muncii, reducerea consumului 
de materii prime, materiale și ener
gie. perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale, creșterea efici
entei întregii activități economice.

Apreciind realizările obținute în 
industrie pe primii patru ani ai cin
cinalului actual, raportul atrage 
atenția asupra lipsurilor și neajun
surilor care se mai înregistrează in 
acest important domeniu al con
strucției socialiste, în care ponderea 
tinerilor depășește 40 la sută din 
totalul forței de muncă, subliniind 
că dezvoltarea răspunderii fiecărui 
colectiv de tineri față de realiza
rea la un înalt nivel calitativ a sar
cinilor de producție constituie obiec
tivul central al muncii politico- 
educative desfășurate de Uniunea 
Tineretului Comunist. Organizațiile 
U.T.C., se arată in raport, trebuie să 
determine înțelegerea de către toți 
tinerii a faptului că ritmul actual 
al dezvoltării industriale, ridicarea 
necontenită a nivelului de tehni
citate al utilajelor presupun stă- 
pinirea de către tineri a noilor teh
nologii. dezvoltarea unui larg curent 
de inițiativă pentru valorificarea la 
maximum a întregului potențial de 
care dispunem.

După ce evidențiază profundele 
transformări înregistrate în dome
niul agriculturii, ca urmare a poli
ticii economice a partidului și sta
tului nostru de înfăptuire a unei 
profunde revoluții agrare, raportul 
arată că și în aoeastă ramură orga
nizațiile U.T.C. au situat pe prim 

plan participarea la muncă a tutu
ror tinerilor, au lansat noi inițiative 
menite să contribuie la solutionarea 
problemelor ridicate de producția 
agricolă, de munca în unitățile din 
agricultură.
i^-în spiritul orientărilor și indicați
ilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din luna fe
bruarie a.c., se impune îmbunătăți
rea substanțială a întregii activi
tăți desfășurate de U.T.C. în rîndul 
tineretului din mediul rural, per
fecționarea formelor și modalităților 
de acțiune ale organelor și organi
zațiilor U.T.C.

Profundele transformări revolu
ționare din societatea noastră au 
dinamizat procesul de înflorire a 
satelor patriei noastre, punînd în 
fața organizațiilor U.T.C. sarcini 
și atribuții noi, vizînd atit dezvolta
rea producției agroindustriale, cit 
și îmbogățirea și diversificarea vieții 
social-culturale a localităților. In 
acest sens, răspunderi importante 
revin tinerilor de la sate pentru 
sistematizarea teritoriului, pentru 
transformarea în viitorul cincinal 
a unui număr de 140 centre comu
nale in orașe agroindustriale.

în continuare, raportul relevă că 
cerința fundamentală stabilită de 
Congresul ai XII-lea al P.C.R. pri
vind trecerea la o nouă calitate, 
superioară, în economie dă o dimen
siune majoră și direcționează in 
mod hotărîtor întreaga activitate a 
Uniunii Tineretului Comunist.

în domeniul pregătirii forței de 
muncă, se relevă în raport. Uniunea 
Tineretului Comunist are datoria să 
sprijine mai mult procesul complex 
de calificare a noilor detașamente 
de muncitori spre a stăpini cu com
petență procesele de producție, func
ționarea corespunzătoare a mașini
lor, utilajelor și instalațiilor la care 
lucrează. r

Pe baza experienței acumulate se 
impune ca noul Comitet Central, îm
preună cu Ministerul Muncii și mi
nisterele economice, să elaboreze 
programe speciale pentru recrutarea 
și calificarea forței de muncă în spe
cial pentru unitățile de construcții, 
exploatări miniere și petroliere, șan
tierele de îmbunătățiri funciare, pre
cum și în alte domenii importante 
ale economiei naționale.

Pornind de la exigențele puse de 
conducerea partidului, de secretarul 
său general, in fața învățămîntului 
nostru, se arată în raport, în consens 
cu obiectivele stabilite de recentul 
Congres al educației și învățămîntu- 
lui, Uniunii Tineretului Comunist îi 
revin în perioada următoare răspun
deri deosebite. Obiectivul esențial al 
întregii activități desfășurate de or
ganele și organizațiile U.T.C. din 
școli trebuie să îl constituie inten
sificarea muncii politico-educative in 
vederea creșterii răspunderii tuturor 

elevilor față de temeinica lor pregă
tire teoretică și practică, pentru con
tinua adincire a transformărilor 're
voluționare din școala noastră. O 
importanță deosebită în formarea 
multilaterală a elevilor o au, studiul 
temeinic al limbii și literaturii româ
ne, al creației originale a poporului 
nostru, însușirea aprofundată a ști
ințelor fundamentale — matematica, 
fizica, chimia, biologia — participa
rea directă la procesul de cunoaștere 
și investigare științifică. Organizați
ile noastre sînt datoare să sprijine 
școala în înarmarea întregului tine
ret studios cu ideologia și politica 
partidului nostru, un loc important 
avîndu-1 însușirea disciplinelor de 
științe sociale, tezele, ideile și apre
cierile cuprinse în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Se impune ca organizațiile U.T.C. 
din școli să contribuie mai mult la 
adîncirea procesului de legare orga
nică a învățămîntului cu producția 
și cercetarea, la integrarea complexă 
a studiului cu activitatea practică in 
unitățile productive.

Sarcinile de majoră importantă ce 
revin învățămîntului superior, accen
tuarea contribuției sale la progresul 
dinamic al tării solicită U.A.S.C.R. 
să se preocupe în mod concret de 
perfecționarea întregii activități, pen
tru ca fiecare asociație să devină un 
factor activ în educarea multilaterală 
a studenților.

Aplicarea orientărilor și indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu privire la implicarea tot mai ac
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tivă a U.T.C. în realizarea unor obiecr 
tive de interes deosebit pentru eco
nomia națională, prezenta secretaru
lui general al partidului pe șantierele 
tineretului au determinat ridicarea pe 
o treaptă nouă, calitativ superioară, a 
muncii patriotice a tineretului.

In perioada dintre cele două con
grese, pe șantierele tineretului, peste 
1,8 milioane tineri au contribuit la 
realizarea unui important volum de 
lucrări de investiții, angajamentele 
noastre pentru anul în curs privind 
valoarea lucrărilor realizate pe șan
tierele naționale ale tineretului ur
mînd să dubleze rezultatele din anul 
1979.

După ce relevă că definirea pro
fund științifică a noii etape de dez
voltare a tării, dată de secretarul 
general al partidului, pune într-o 
nouă lumină amplitudinea si bogăția 
procesului de educare prin muncă si 
pentru muncă a tineretului, raportul 
arată că, pentru a răspunde mai efi
cient acestor cerințe și a asigura o 
participare dinamică și concretă a ti
neretului la înfăptuirea obiectivelor 
privind progresul multilateral al tării 
noastre, este necesar ca întrecerea 
utecistă. cea mai amplă acțiune ini
țiată de Uniunea Tineretului Comu
nist în toate sectoarele economiei na
ționale și învătămint. să fie organi
zată și să se desfășoare. în viitor, sub 
genericul „Tineretul — factor activ 
în înfăptuirea obiectivelor Deceniului 
științei, tehnicii, calității si eficien
ței". Această manifestare de masă 
trebuie să dobîndească atribute noi 
în promovarea de către tineri a stiii^: 
tei și. progresului tehnic. în ridicarea 
calității muncii și a producției, 
a eficacității acțiunilor întreprinse de 
organizația noastră.

Acționînd pentru cultivarea răs
punderii fată de valorificarea supe
rioară a materiilor prime, materiale
lor, și energiei., a tuturor resurselor 
de care dispunem, organizației noas
tre revoluționare ii revine sarcina 
inițierii unei ample acțiuni de masă, 
sub genericul „Educație, Economie. 
Energie", consacrată creșterii contri
buției tineretului la realizarea pro
gramului de lărgire a bazei proprii 
de materii prime, materiale si ener
gie.

Raportul subliniază în continuare 
că în perioada care a urmat Congre
sului al X-lea al U.T.C., însușindu-și 
întru totul principiile si ideologia 
P.C.R., indicațiile și orientările date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. or
ganizația de tineret a desfășurat o 
intensă activitate pentru formarea 
comunistă, revoluționară a tineretu
lui. situînd la baza întregii activități 
programul ideologic al partidului, do
cumentele de partid și de. stat, ope
rele secretarului general al P.C.R. 
Numeroasele întîlniri ale secretarului 
general al partidului cu milioane de 
oameni ai muncii, permanentul său 
dialog cu tara reprezintă pentru tî- 
năra generație o înaltă școală de cu

noaștere și de clarificare a tuturor 
aspectelor concrete, a sarcinilor ac
tuale și de perspectivă ale dezvoltării 
societății noastre. în ștrinsă concor
danță cu imperativul creșterii efi
cientei întregii activități educative 
s-a îmbunătățit cadrul de pregătire 
ideologică a tineretului; s-au perfec
ționat și organizat într-un sistem 
unitar învătămîntul politico-ideologic 
al U.T.C., celelalte forme de educație 
comunistă a tineretului.-

Analiza riguroasă, în,spirit critic și 
autocritic, a activității desfășurate de 
Uniunea Tineretului Comunist de la 
congresul precedent, în spiritul ce
rințelor exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a se înlătura 
rămînerea în urmă a activității ideo
logice și politicoreducative fată de 
dezvoltarea generală a societății, de 
a realiza o nouă calitate si in acest 
domeniu, pune în evidentă faptul că 
în activitatea noastră se manifestă 
încă o serie de neajunsuri.

Necesitatea îmbunătățirii continue 
a activității de educare și formare 
comunistă a tinerei generații pune in 
evidentă ca obiectiv central pentru 
U.T.C. ridicarea întregji activități po
litice și ideologice pe o treaptă cali
tativ superioară, care să corespundă 
procesului dinamic de dezvoltare 
economico-socială a patriei.

Expresie a conștiinței comuniste, 
educația în spiritul patriotismului so
cialist ocupă un loc central în în
treaga activitate a Uniunii Tineretu
lui Comunist. Așezînd la baza muncii 

de educare patriotică a tineretului 
concepția secretarului general al 
partidului nostru, potrivit căreia „a 
fi patriot, a-ți iubi țara. înseamnă a 
face totul pentru a spori avuția na
țională. proprietatea socialistă, a nu 
precupeți nimic pentru înfăptuirea 
politicii partidului comunist ce cores
punde pe deplin intereselor vitale ale 
întregii națiuni", Uniunea Tineretului 
Comunist și-a intensificat preocupă
rile pentru dezvoltarea în conștiința 
tinerei generații a sentimentelor 
profunde de dragoste și atașament 
fierbinte față de patrie, partid și 
popor, de idealurile socialismului și 
comunismului.

în contextul creșterii preocupărilor 
pentru educarea și formarea patrio
tică a tinerei generații, o atentie 
sporită va trebui acordată cunoașterii 
de către fiecare tinăr a mișcării co
muniste si muncitorești din patria 
noastră, a istoriei Partidului Comu
nist Român, a propriei sale organiza
ții revoluționare, care a constituit 
dintotdeauna un ajutor de nădejde 
al P.C.R.

Uniunii Tineretului Comunist îi 
revine deosebita răspundere patrio
tică de a sădi în conștiința tinerilor 
datoria apărării cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, hotărirea de a 
face totul, și dacă va fi necesar de 
a-și da viata, pentru apărarea inde
pendenței, suveranității și integrității 
patriei. Din această perspectivă, pre
gătirea tineretului pentru apărarea 
patriei, sarcină de mare răspundere 
încredințată de partid, reprezintă o 
componentă inseparabilă a activității 
de educare patriotică a tinerei ge
nerații.

Constituind una din marile înfăp
tuiri ale socialismului, ale politicii 
profund științifice a partidului și 
statului nostru, rezolvarea deplină a 
problemei naționale a asigurat un 
cadru optim întăririi continue a 
prieteniei și frăției dintre toti tinerii 
patriei — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — a ac
țiunii lor comune pentru conso
lidarea unității de monolit a întregu
lui nostru popor în jurul partidului, 
al secretarului său general, pentru 
înflorirea patriei noastre — Republica 
Socialistă România.

Subliniind rezultatele obținute în 
activitatea de educare comunistă 
desfășurată de U.T.C., care își găsesc 
reflectarea în munca avîntată și ati
tudinea comunistă a tineretului, ra
portul menționează unele lipsuri, e- 
vidențiate prin existenta unor tineri 
care nu își înțeleg rostul in societa
tea noastră, au mentalități învechite 
față de muncă, încalcă normele de 
conviețuire în societate. Perfecționă
rile de mare valoare aduse, din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cadrului juridic privind 
reeducarea în colectivele de muncă a 
tinerilor care săvîrșesc abateri, ne- 
respectînd legile țării, au dat noi e 
dimensiuni activității educative a or- ’ 
ganizațiilor U.T.C.

Sarcini importante revin organiza
ției U.T.C. pentru formarea la tineri 
a unei concepții materialist-stiințifi- 
ce despre lume și societate. Pornind 
de la adevărul exprimat de secretarul 
general al partidului că este un a- 
nacronism ca în epoca marilor cu
ceriri ale revoluției tehnico-științi- 
fice să existe oameni care mai cred 
în forțe supranaturale, activitatea 
politico-educativă a organelor și or
ganizațiilor U.T.C. trebuie să fie 
axată pe înțelegerea științifică de 
către tineri a fenomenelor din na
tură și societate, prin combaterea cu 
fermitate, de pe poziții revoluțio
nare. a concepțiilor și prejudecăților 
mistice, a superstițiilor, a oricăror 
manifestări de obscurantism.

Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" — se arată în raport — organi
zat din inițiativa secretarului general 
al partidului, a stimulat puternic în
treaga activitate politico-educativă 
și cultural-artistică. constituindu-se 
într-un amplu cadru de valorificare a 
uriașului potențial de muncă și crea
ție al tuturor oamenilor muncii, al 
tinerei generații.

După oe subliniază că înfăptuirea 
orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la creșterea 
participării tinerei generații la rea
lizarea sarcinilor de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic a dat 
un curs nou activității de creație și 
educație tehnico-științifică a tinere
tului integrate Festivalului național

„Cîntarea României", raportul arată 
că, in spiritul sarcinilor trasate de 
Congresul al XII-lea al P.C.R.. or
ganele și organizațiile U.T.C. trebuie 
să-și sporească eforturile pentru sti
mularea și fructificarea creației teh
nico-științifice a tinerei generații, 
mai cu seamă prin abordarea revo
luționară, cutezătoare a unor pro
bleme majore ale economiei na
ționale.

Referitor la atragerea tinerilor in
telectuali la activitatea de formare 
multilaterală a tineretului, raportul 
subliniază că se impune ca si în 
viitor tinerii scriitori, plasticieni. mu
zicieni, cineaști, actori să-și aducă o 
contribuție tot mai importantă la 
realizarea unor opere de puternică 
vibrație patriotică, care să reflecte 
marea epopee a edificării socialiste 
a patriei, trecutul eroic al poporului 
și partidului, perspectivele sale mi
nunate.

Evidențiind, în continuare, că. prin 
grija partidului și statului nostru, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tineretul beneficiază. îm
preună cu celelalte categorii de oa
meni ai muncii, de o amplă rețea 
a instituțiilor culturale, raportul 
reliefează că prin colaborarea mai 
strinsă cu Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste și Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România va trebui 
să se asigure o îndrumare4judicioasă 
și eficientă a întregului potențial 
artistic, pentru ca mișcarea culturală 
in rindul tineretului să-și lărgească 
continuu sfera de cuprindere, să do- 
bindească un caracter sistematic și 
de continuitate odată cu diversifi
carea formelor sale de expresie și 
îmbunătățirea calitativă a conținu
tului.

în legătură cu activitatea sportivă 
în rîndul tineretului, raportul evi
dențiază competiția sportivă „Dacia- 
da“, organizată din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care se con
stituie într-o amplă manifestare de 
punere în valoare șl dezvo'tare ar
monioasă a potențialului fizic, a să
nătății poporului, de antrenare largă 
a oamenilor muncii, a tineretului la 
ample acțiuni sportive.

Un accent deosebit se pune in 
raport și pe activitatea turistică în 
rindul tineretului, subliniind că prin
cipala sarcină care se pune în acest 
domeniu în fața organelor și organi
zațiilor U.T.C., a Biroului de Turism 
pentru Tineret este întărirea conti
nuă a conținutului educativ și patrio
tic al întregii activități turistice, des
fășurarea unei activități de masă, 
inițierea unor forme simple, accesi
bile tuturor categoriilor de tineri.

O deosebită însemnătate au în 
acest sens ideile cuprinse în cuvîn
tarea secretarului general al P.C.R. 
în legătură cu însemnătatea sporirii 
preocupărilor U.T.C. in organizarea 
timpului liber pornind de la cerința 
ca tineretul, pe lingă muncă, să se 
recreeze, să cinte, să joace.

în raport se spune în continuare : 
Tineretul României socialiste susține 
unanim politica externă și ampla ac
tivitate internațională a partidului și 
statului nostru, exprimîndu-și totala 
adeziune față de obiectivele și direc
țiile politicii externe cuprinse în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R.

în condițiile actualei situații inter
naționale complicate — luarea de 
poziție a țării noastre, exprimată 
o dată mai mult astăzi prin glasul 
celui mai autorizat reprezentant al 
său, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în slujba păcii, a trium
fului rațiunii în viața internațională 
constituie o minunată mărturie a 
profundei responsabilități față de 
cauza poporului și tineretului nostru, 
față de soarta întregii omeniri. Vi
branta chemare a secretarului general 
al P.C.R., care, sîntem siguri, va avea 
un larg ecou internațional, va sti
mula și mai mult eforturile organi
zației noastre de tineret în întărirea 
unității de acțiune a tinerilor de pre
tutindeni, a organizațiilor lor, în 
lupta împotriva pericolului unui nou 
război, a cursei înarmărilor, a poli
ticii imperialiste de forță și dictat, 
pentru pace, pentru libertate și in
dependență, pentru viață — dreptul 
fundamental al fiecărui om, al fie
cărui tinăr.

întregul tineret al țării își mani
festă și cu acest prilej deplina pre- 

țuire față de contribuția esențială pe 
care secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
patriot înflăcărat, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, o 
aduce la elaborarea și înfăptuirea 
consecventă a acestei politici, la so
luționarea marilor probleme care 
confruntă omenirea, in conformitate 
cu aspirațiile popoarelor, ale tinerei 
generații de pretutindeni.

Raportul subliniază apoi că la baza 
activității internaționale desfășurate, 
Uniunea Tineretului Cpmunist așa- 
ză principiile politicii externe a 
partidului și statului nostru de depli
nă egalitate in drepturi, respectarea 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile inter
ne, avantajul reciproc, renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța, 
în perioada care a trecut de la 
ultimul Congres al U.T.C., se men
ționează mai departe, mișcarea 
internațională de tineret a cunoscut 
o continuă activizare, forțe tot mai 
ample angajindu-se in lupta Împo
triva politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, a exploatării 
capitaliste și dominației monopolu
rilor, pentru transformări înnoitoare, 
pentru libertate și independență na
țională, pentru lichidarea subdezvol
tării și făuririi unei noi ordini 
economice mondiale, pentru dezar
mare, și în primul rînd dezarmare 
nucleară, pentru pace, securitate, 
democrație și progres. In aceste con
diții, puternic angajat in procesul de 
dezvoltare a dialogului și colaborării 
în mișcarea internațională de tineret, 
Uniunea Tineretului Comunist și-a 
lărgit în permanență relațiile de 
prietenie, cooperare și solidaritate 
cu organizațiile revoluționare și pro
gresiste ale tineretului din întreaga 
lume. în prezent, Uniunea Tineretu
lui Comunist și Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
întrețin relații de prietenie și co
laborare cu circa 500 de organizații, 
asociații și mișcări de tineret de pe 
toate continentele. Un obiectiv im
portant al activității l-au constituit 
intensificarea și adîncirea legăturilor 
de prietenie și colaborare cu organi
zațiile de tineret din toate țările 
socialiste. Consecvent solidară cu ge
nerația tînără din țările angajate în 
lupta pentru dobîndiren libertăți', 
pentru înlăturarea oricăror forme de 
dominație și asuprire, Uniunea Tine
retului Comunist și-a intensificat le
găturile de coooerare și solidaritate 
cu tineretul mișcărilor de eliberare 
națională, cu organizațiile din țările 
în curs de dezvoltare, nealiniate, din 
Africa, Asia, America Latină și 
Orientul Mijlociu. Prezența în amfi
teatrele patriei a unui număr de 
15 000 de elevi și studenți din țările 
în curs de dezvoltare reprezintă o 
expresie elocventă a felului în care 
poporul și tineretul român înțeleg să 
sprijine lupta popoarelor pentru con

solidarea independentei și suverani
tății lor naționale.

Uniunea Tineretului Comunist 
este ■ hotărîtă să militeze și în 
viitor, pe baza politicii externe a 
partidului și statului nostru, a orien
tărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea 
unității de luptă a forțelor progre
siste și democratice ale tinerei ge
nerații de pretutindeni.

La Congresul al Xl-lea — se arată 
în raport — Uniunea Tineretu
lui Comunist se prezintă ca o 
puternică organizație politică, cu- 
prinzînd în rindurile sale 3,2 mi
lioane tineri muncitori, țărani, inte
lectuali, elevi, studenți. militari și 
alte categorii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. Fap
tul că 72,3 la sută din totalul tineri
lor de vîrstă utecistă sînt membri ai 
U.T.C., că în toate domeniile de ac
tivitate și locurile de muncă sînt 
constituite organizații ale U.T.C. 
conferă organizației noastre revolu
ționare un caracter de masă, expri- 
mind întărirea capacității sale de an
trenare a tinerei generații in înfăp
tuirea Programului Partidului Comu
nist Român.

Acționînd în vederea sporirii con
tinue a capacității de influențare în 
rindul tineretului, organizația noastră 
revoluționară a acordat o atentie mai 
mare creșterii numerice și calitative 
a rindurilor sale. în ultimii cinci ani 
fiind primiți în U.T.C. peste 1,2 mi
lioane tineri. Odată cu continua
rea preocupării pentru cuprinde
rea în Uniunea Tineretului Comu
nist a majorității covirșitoare a tine
rilor, organele și organizațiile U.T.C. 
trebuie să acorde o mai mare aten
ție formării calității politice, profe
sionale și morale ale uteciștilor, 
creșterii răspunderii acestora pentru 
îndeplinirea îndatoririlor ce le revin 
din Statutul U.T.C. Partidul nostru a 
Încredințat Uniunii Tineretului Co
munist îndatorirea de înaltă cinste 
și de mare răspundere de a se ocupa 
de pregătirea celor mai buni uteciști 
în vederea primirii lor în rindurile 
membrilor Partidului Comunist Ro
mân. In prezent, din totalul uteciști
lor, peste 19 la sută sînt si membri 
de partid.

Raportul arată în continuare că, 
în spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. acționînd sub în
drumarea organelor și organizațiilor 
de partid, Comitetul Central al U.T.C., 
comitetele județene s-au preocupat 
de îmbunătățirea continuă a muncii 
de selecționare, pregătire politică, 
ideologică și profesională a cadrelor 
U.T.C. S-a asigurat cuprinderea co
respunzătoare în organele alese a ti
nerilor muncitori, a crescut numărul 
cadrelor din rindul fetelor, s-a ur
mărit reprezentarea corespunzătoare 
a tinerilor de alte naționalități.

Raportul subliniază, de asemenea, 
că prin grija partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, au 
fost create toate condițiile pentru 
participarea organizațiilor U.T.C. la 
activitatea de decizie, democrația de
venind pentru tineri o înaltă școală 
de educație patriotică și civică. Ast
fel. tineretul și organizația sa revo
luționară au reprezentanți în forumul 
suprem legislativ al țării, în toate 
organele de conducere colectivă.

în continuare, raportul scoate în 
evidentă unele neajunsuri existente 
în activitatea Comitetului Central al 
U.T.C., a Biroului și Secretariatului, 
în special privind organizarea muncii, 
lipsa de operativitate în solutionarea 
unor probleme ridicate de comitetele 
județene, preocuparea scăzută, in 
unele cazuri, pentru organizarea în
făptuirii hotăririlor adoptate, subli
niind că o nouă calitate în întreaga 
activitate politico-educativă a orga
nelor și organizațiilor U.T.C.. afirma
rea unui stil de muncă revoluționar, 
in măsură să promoveze corespunză
tor exigentele actualei etape trebuie 
să înceapă de la noul Comitet Cen
tral care va fi ales, de la Birou și 
Secretariat.

Subliniind că activitatea organelor 
și organizațiilor U.T.C. de la Congre
sul al X-lea evidențiază faptul că 
actualele prevederi ale Statutului 
U.T.C. coresound Statutului P.C.R. și 
hotăririlor de partid, asigurin ; des
fășurarea în bune condiții a activită
ții Uniunii Tineretului Comunist, ra
portul supune atenției congresului 
unele propuneri de îmbunătățire a 
Statutului U.T.C.

în încheiere, Raportul C.C. al 
U.T.C exprimă angajamentul solemn 
și unanim al tineretului tării de a 
munci, a învăța și crea, purtînd în 
inimă și în minte chemările vibrante 
pe care le adresează, cu profundă în
credere și părintească dragoste, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu, strălucitul 
militant revoluționar, reprezentantul 
cel mai de seamă al intereselor su
preme ale poporului român, al voin
ței sale de a urca neabătut sure era 
comunistă, de a trăi într-o lume a 
păcii și progresului.

Desfășurarea
Marți dimineață au fost reluate în 

plen lucrările celui de-al Xl-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Comunist.

Au luat parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Aneta Spornic, Suzana 
Gâdea, precum și miniștri, conducă
tori de instituții centrale, activiști de 
partid și tineri din activul U.T.C.

La deschiderea ședinței s-a anun
țat că pe adresa Congresului s-au 
primit numeroase telegrame, mesaje 
și scrisori din partea organizațiilor 
U.T.C.. a colectivelor de tineri din 
unități industriale și agricole, insti
tuții, școli, facultăți, unități militare, 
șantiere, brigăzi de muncă patriotică 
ale tineretului in care se raportează 
despre activitatea pe care o depun 
tinerii din întreaga tară pentru dez
voltarea economico-socială a patriei, 
se exprimă adeziunea lor deplină la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru și se reafir
mă angajamentul ferm de a se face 
totul pentru infăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral, dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Au continuat dezbaterile generale 
asupra problemelor înscrise pe ordi
nea de zi a Congresului. Au luat cu- 
vîntul tovarășii Constantin Faina, 
delegat al organizației județene Bra
șov a U.T.C., Ileana Piva, delegat al 
organizației municipale București a 
U.T.C.. Nicolae Chircu, delegat al or
ganizației județene Mehedinți a 
U.T.C., Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. Maria 
Blindu. delegat al organizației jude
țene Vilcea a U.T.C., Crișan Gur- 
ghian, delegat al organizației județe
ne Mureș a U.T.C.. Nicolae Stăncioiu. 
delegat al organizației județene Ca- 
raș-Severin a U.T.C., Irina Fega,

lucrărilor Congresului U.T.C.
delegat al organizației județene Vran- 
cea a U.T.C.. Pușkaș Ecaterina. dele
gat al organizației județene Satu Mare 
a U.T.C., Angelo Miculescu, vieeprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, 
Nicolae Zamfir, delegat al organiza
ției municipale București a U.T.C., 
Anna Brandeiș. delegat al organiza
ției județene Arad a U.T.C.. Nicolae 
Ivan, delegat al organizației județe
ne Sibiu a U.T.C., Silvia Stoica, dele
gat al organizației județene Ilfov a 
U.T.C., Emil Maxim, delegat al or
ganizației județene Bistrița-Năsăud a 
U.T.C., Geta Măsaru. delegat al or
ganizației județene Tulcea a U.T.C., 
Alexandru Apostol, delegat al orga
nizației județene Prahova a U.T.C., 
Elena Focșăneanu. delegat al organi
zației județene Botoșani a U.T.C., 
Mihai Hirjău, delegat al organizației 
județene Constanta a U.T.C.. Dumi
tru Nagâț, delegat al organizației ju
dețene Iași a U.T.C.. Emil Drăgânes- 
cu. ministrul turismului și sportului, 
Ileana Jipa, delegat al organizației 
municipale București a U.T.C., Nico
lae Dan Fruntelată. delegat al orga
nizației județene Iași a U.T.C.

A luat apoi cuvintul tovarășa Su
zana Gâdea. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

în continuarea dezbaterilor genera
le au mai luat cuvintul tovarășii Ni
colae Ivanov, organizator al C.C. al 
U.T.C., comandant al Șantierului na
tional al tineretului de la Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, Szocs Ka- 
talin. delegat al organizației județe
ne Covasna a U.T.C., Vasile Iancu, 
delegat al organizației județene Te
leorman a U.T.C., Vasile Băețelu, 

delegat al organizației județene Brăi
la a U.T.C.. Tudora Crăciun, delegat 
al organizației județene Constanța a 
U.T.C.. Stelian Stanciu. delegat al 
organizației județene Alba a U.T.C., 
Elena Cismaru, delegat al organiza
ției județene Dolj a U.T.C.. Petru 
Mureșan. delegat al organizației ju
dețene Sălaj a U.T.C., Caterina Be- 
nedic. delegat al organizației județe
ne Brăila a U.T.C.. Mihai Martinescu, 
delegat al organizației județene Su
ceava a U.T.C.

în cursul după-amiezii, lucrările 
Congresului au continuat în 9 sec
țiuni ; pentru activitatea în rindul 
tineretului muncitoresc ; pentru acti
vitatea în rîndul tineretului sătesc ; 
pentru activitatea în rîndul elevilor ; 
pentru activitatea în rindul tinerelor 
fete ; pentru activitatea de creație 
tehnico-științifică a tineretului ; pen
tru activitatea politică, ideologică și 
culturală ; pentru activitatea de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei, sportivă și turistică ; pentru 
activitatea organizatorică și proble
mele vieții de organizație ; pentru 
activitatea internațională a U.T.C.

Participanții la discuțiile purtate 
atit în plen, cit și în secțiunile 
Congresului au dat o înaltă apre
ciere cuvîntării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în deschiderea 
Forumului tinerei generații, care re
prezintă pentru Uniunea Tineretului 
Comunist, pentru toți tinerii un mo
bilizator program de muncă și acțiu
ne, o nouă și grăitoare dovadă a 
grijii permanente a partidului, a 
secretarului său general, pentru for
marea în spirit comunist, revoluțio
nar, a tineretului patriei, expresia 
încrederii întregului popor in capa
citatea creatoare a tineretului patriei 

noastre. El au subliniat că orientă
rile și indicațiile de excepțională în
semnătate teoretică și practică for
mulate de secretarul general al parti
dului reprezintă un prețios îndrumar 
în activitatea lor viitoare și consti
tuie un înflăcărat îndemn pentru a 
duce mai departe, împreună cu în
tregul popor, glorioasele tradiții de 
luptă revoluționară ale clasei munci
toare, ale comuniștilor, măreața ope
ră de edificare a socialismului și co
munismului în patria noastră.

în numele tuturor tinerilor pe 
care-i reprezintă — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — ei 
au reafirmat deplina adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului și statului, precum și voința 
fermă de a acționa cu dăruire și 
abnegație revoluționară pentru în
făptuirea ei.

A fost dezbătută, într-un spirit 
revoluționar, critic și autocritic, acti
vitatea desfășurată de organizațiile 
U.T.C., sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a organelor și organiza
țiilor de partid și s-au făcut propu
neri de natură să contribuie Ia ridi
carea muncii uteciștilor la un nivel 
calitativ superior, corespunzător exi
gențelor și sarcinilor actualei etape 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei noastre.

în acest cadru s-a arătat că în acti
vitatea organizațiilor din unitățile 
industriale au fost puse ca obiective 
permanente îndeplinirea exemplară, 
Ia cele mai înalte cote de calitate și 
eficientă, a sarcinilor de producție, 
ridicarea continuă a pregătirii pro
fesionale, impulsionarea și valorifi
carea plenară a creației tehnico-știin- 
țifice a tineretului.'Vorbitorii au evi
dențiat, de asemenea, contribuția 
tineretului la înfăptuirea unei pro
funde revoluții agrare, mobilizindu-și 
toate forțele in vederea creșterii 
producției agricole, vegetale și ani
male, dezvoltării bazei tehnico-mate- 
riale, așezării pe principii moderne, 

științifice, a întregii agriculturi, în
floririi materiale și spirituale a sa
tului românesc contemporan.

Au fost puse de asemenea în evi
dență răspunderile importante ce 
revin organizațiilor U.T.C. în cali
ficarea, policalificarea și perfectio
narea pregătirii profesionale și poli
tice a tinerilor. Dezbaterile au subli
niat sarcina ce revine organizațiilor 
de tineret de a intensifica activita
tea de muncă patriotică in sprijinul 
producției, al realizării obiectivelor 
de investiții. în agricultură și silvi
cultură. la recuperarea si valorifica
rea materialelor refolosibile. la buna 
gospodărire a localităților urbane și 
rurale.

Participanții la dezbateri au subli
niat că organizațiile U.T.C. din școli 
trebuie să contribuie mai mult la 
adincirea procesului de legare orga
nică a învățămintului cu producția și 
cercetarea, la integrarea complexă a 
studiului cu activitatea practică în 
unitățile productive.’

Vorbitorii au arătat că organizațiile 
U.T.C. sint chemate să asigure un 
cadru calitativ superior, un puternic 
dinamism întregii activități politico- 
educative desfășurate in rindul tine
retului, îmbunătățirii continue a for
melor și metodelor de acțiune, pro
movarea in întreaga viață și activi
tate a tinerilor a principiilor și nor
melor eticii și echității socialiste, 
dezvoltarea unui larg orizont cultural 
și de cunoaștere, organizarea petre
cerii cit mai plăcute a timpului liber, 
posibilități nelimitate oferind Festi
valul național „Cintarea României" 
și „Daciada".

Aprobind activitatea internațională 
desfășurată de organizațiile revolu
ționare ale tineretului român, vorbi
torii au arătat că și in viitor acestea 
vor acționa cu consecvență pentru 
promovarea in mișcarea internațio
nală de tineret a aprecierilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind locul 
și rolul tinerei generații în lumea
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contemporană, pentru unirea tinerel 
generații de pretutindeni in lupta 
împotriva politicii imperialiste de 
forță și dictat in relațiile internațio
nale, pentru infăptuirea dezarmării, ' 
și in primul rind a dezarmării 
nucleare, instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru asi

gurarea continuării politicii de des
tindere și colaborare, pentru respec
tarea neabătută a independenței și 
suveranității naționale a popoarelor, 
pentru pace, democrație și progres. 

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpre»)

I



PAGINA 4 SCINTEIA — miercuri 7 mai 1980

F ORUMUL TINEREI G E N E R A Ț IJ
Raportul Consiliului U.A.S.C.R.

Raportul Consiliului U.A.S.C.R. pri
vind activitatea desfășurată in peri
oada dintre Conferințele a XI-a și a 
Xll-a și sarcinile ce revin Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România in vederea educării co
muniste, a pregătirii pentru muncă 
și viață a tineretului universitar in 
conformitate cu hotărîrile Congresu
lui al XII-lea al Partidului Comunist 
Român relevă că lucrările conferin
ței sint puternic marcate de vi
branta și mobilizatoarea cuvintare 
rostită la deschiderea Forumului 
tineretului din patria noastră de 
tovarășul Nicolae CeaOșescu. secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, care, prin bogăția de idei, orien
tările și direcțiile stabilite pentru 
activitatea organizațiilor de tineret 
și studenti, conferă ■ răspunderi spo
rite tinerei generații în infăptuirea, 
împreună cu întregul popor, a hotă- 
ririlor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., a Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Acum, la un deceniu și jumătate 
de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu 
■se află in fruntea partidului, dorim 
să exprimăm, și cu acest prilej, ase
menea întregului popor, omagiul 
și recunoștința fierbinte a studen
țimii țării pentru activitatea 
neobosită, plină de dăruire și abne- 

. gație revoluționară, desfășurată de 
secretarul general al partidului și 
consacrată fără preget edificării 
socialiste a patriei, întăririi păcii 
și colaborării între toate popoarele 
lumii, să reafirmăm că tinăra gene
rație universitară, urmindu-i neabă
tut strălucitul exemplu de muncă 
și viață, este gata, în orice împreju
rare, să facă totul, chiar și sacri
ficiul suprem dacă tara o cere,
pentru triumful idealurilor care
călăuzesc mersul spre viitor al 
României socialiste, pentru inde
pendența și neatîrnarea patriei.

Concepția revoluționară, profund 
științifică a partidului, a secretarului 
său general, privind rolul si locul 
școlii românești — concepție care 
stă la baza noii Legi a educației și 
învățămîntului — asigură valorifi
carea plenară a potențialului crea
tor al studențimii, formarea unor 
specialiști cu un inalt grad de pre
gătire, m măsură să se integreze 
rapid și cu maximă eficientă la 
viitoarele locuri de muncă. Iată de 
ce dorim, în acest forum al stu
dențimii patriei, să adresăm condu
cerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cele mai vii și respec
tuoase mulțumiri pentru preocuparea 
statornică în vederea formării comu
niste a tinerei generații, pentru pre
gătirea noastră temeinică profesio
nală și politică, pentru minunatele 
condiții de studiu și viață create. 
Prin aplicarea hotărîrilor de partid, 
a orientărilor și indicațiilor secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cele 44 de 
instituții de învățămint superior din 
țara noastră, activitatea de învăță- 
mînt se desfășoară in strînsă legă
tură cu practica, cu cercetarea ști
ințifică, ceea ce asigură o înaltă 
eficiență socială procesului de in
strucție și educație. In anul universi
tar 1978—1979, procentajul de promo
vare a examenelor a fost de 96.20 
la sută față de 94,15 la sută în anul 
1977-1978, iar ponderea studenților 
care au obținut note bune și foarte 
bune a depășit 80 la sută. Creșteri 
însemnate, atît în plan valoric, cît și 
material, s-au înregistrat in activita
tea de producție și cercetare desfă
șurată de studenți împreună cu ca
drele didactice.

Raportind însă realizările obținute 
la exigentele și sarcinile sporite re
ieșite din orientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tre
buie să arătăm că în activitatea de 
pregătire a studenților se manifestă 
încă o serie de neajunsuri.

Principala cauză a unor rezulta
te profesionale slabe rezidă in ati
tudinea necorespunzătoare a unor 
studenti fată de muncă.

La nivelul fiecărei organizații 
A.S.C. trebuie — se spune in conti
nuare în raport — să se acționeze 
cu mai multă fermitate pentru a de
termina înțelegerea faptului că baza 
pregătirii profesionale a studenților 
o constituie studiul individual sus
ținut, zi de zi. parcurgerea temeinică 
a bibliografiei, efortul intens si sis

tematic în bibliotecă. laboratoare și 
ateliere.

Corespunzător orientărilor si indi
cațiilor secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in perioada care a trecut de la' cea 
de-a XI-a Conferință a U.A.S.C.R., 
prin încheierea, in linii generale, a 
procesului de organizare pe baze 
moderne a învătămîntului de toate 
gradele, s-a realizat o mai bună 
adaptare a scolii superioare la cerin
țele vieții economico-sociale. A 
intrat în practică preluarea de către 
colectivele studențești a unor sar
cini concrete din planurile economi
ce ale întreprinderilor sau secțiilor. 
Numai in anul universitar 1978/1979, 
în cadrul activității de producție. în 
invățămintul superior tehnic au fost 
executate peste 9 000 utilaje, instala
ții și aparate, circa 400 000 scule, dis
pozitive. verificatoare si repere di
verse. De asemenea. în această pe
rioadă. studenții au participat la 
realizarea a 1 756 contracte. în cadrul 
cărora valoarea creată nemijlocit de 
studenți este de circa 20 milioane lei.

Abordînd însă problemele în spirit 
exigent, trebuie spus că. deși s-au în
registrat o serie de rezultate pozitive 
în organizarea si desfășurarea prac
ticii, și în acest domeniu se mențin 
o seamă de neajunsuri. Atît la insti
tute de profil tehnic, cît și la institute 
de profil umanist, desfășurarea prac
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ticii studenților se rezumă încă, 
uneori, la constatarea pasivă a unor 
activități specifice viitoarei speciali
tăți.,fără angajarea efectivă, cu sar
cini concrete a fiecărui student, in 
unitatea la care a fost repartizat.

Corespunzător indicațiilor conduce
rii partidului, este necesar ca. îna
intea fiecărei perioade de practică, 
consiliile U.A.S.C. (A.S.C.) de la ni
velul institutelor si facultăților să 
participe activ la stabilirea, in sena
tele și consiliile profesorale, a no
menclatorului și activităților de pro
ducție, a volumului acestora, care să 
asigure ca fiecare student să par
curgă toate activitățile de bază ale 
profilului si specializării, realizin- 
du-se. în acest mod. caracterul for
mativ al practicii și. în același timp, 
o eficiență economică ridicată.

în perioada care a trecut de la cea 
de-a XI-a Conferință, conceperea și 
organizarea cercetării științifice stu
dențești ca parte integrantă a activi
tății de învățămînt și producție au 
condus la rezultate pozitive în planul 
participării studenților la munca de 
cercetare și creație. Relevante. în 
acest sens, sint rezultatele obținute 
de studenti in acțiunea de stimulare 
a creației tehnioo-știintifice din ca
drul Festivalului national ..Cintarea 
României". Numai în acest an uni
versitar, peste 60 000 studenti parti
cipă la activitatea de cercetare știin
țifică. desfășoară activități de cerce
tare si creație în echipe mixte cu 
cadrele didactice, specialiști din pro
ducție. tineri muncitori, avind spre 
soluționare circa 10 000 teme, din 
care peste 6 500 cu aplicabilitate 
practică.

Pornind de la aceste rezultate, ra
portul subliniază că este necesar să 
se diversifice formele de activitate 
științifică studențească, accentuin- 
du-se preocupările pentru organiza
rea unor activități de cercetare cu 
caracter multi si interdisciplinar. în 
cadrul cărora locul prioritar să-l de
țină temele ce decurg din obiectivele 
noului cincinal.

în legătură cu activitatea politico- 
educativă a asociațiilor studenților 
comuniști, raportul relevă că aceas
ta s-a realizat printr-o permanentă 
raportare la sarcinile revoluționara 
de perfecționare și modernizare a 
învățămîntului superior, stabilite de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a căror 
îndeplinire a determinat profunde 
mutații calitative in formarea multi
laterală a tineretului universitar, in 
pregătirea sa pentru muncă si viată.

Semnificativă. în acest sens, este 
participarea activă a studenților in 
frontul muncii creatoare a poporului 
nostru. în unități economice, la obiec
tivele de investiții. în construcții sau 
in agricultură, pentru realizarea la 

timp și în condiții superioare de ca
litate a planului national. A conti
nuat activitatea brigăzilor studențești 
de muncă, numai pe șantierele națio
nale ale tineretului de la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră. Nedeia-Mă- 
ceșu. Combinatul minier Oltenia 
fiind prezenti circa 3 400 studenti : în 
toate centrele universitare ale tării 
numeroși studenti au participat la 
realizarea unor acțiuni de muncă 
patriotică la obiective economice, so- 
cial-culturale si de învătămint. de in
teres local ; în campania agricolă din 
toamna trecută, peste 60 000 studenti 
au luat parte, alături de alti tineri, 
la strîngerea și depozitarea recoltei. 
Trebuie să subliniem că adoptarea 
Hotărîrii Secretariatului C.C. al 
P.C.R.. din ianuarie 1979. privind îm
bunătățirea activității politico-edu
cative în rîndul studenților a dat un 
nou și puternic impuls activității po
litico-educative.

Desfășurarea învătămîntului politi
co-ideologic al A.S.C.. care cuprinde 
întreaga masă de studenti în cele 
2 400 grupe de dezbateri, organizate 
la nivelul anilor de studiu, a consti
tuit una dintre principalele modalități 
ale formării convingerilor politice si 
ideologice ale studenților, ale apro
fundării și aplicării tezelor funda
mentale și direcțiilor de acțiune ale 
politicii partidului și statului nostru. 
Trebuie să arătăm însă că nu în 

toate institutele și facultățile șe acor
dă atentia cuvenită aspectelor de 
conținut ale organizării și desfășură
rii învătămîntului politico-ideologic, 
pregătirii temeinice a propagandiști
lor. participării la dezbateri a unor 
cadre bine documentate, perfecționă
rii bazei de informare.

Iată de ce este necesar ca, în insti
tute și facultăți, consiliile noastre, 
sub îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid, cu sprijinul cate
drelor de știinte sociale, să treacă la 
pregătirea si organizarea temeinică a 
fiecărei dezbateri politico-ideologice 
lunare, actionind consecvent pentru 
abordarea problemelor de actualitate 
pentru colectivele studențești respec
tive, prin concretizarea tezelor teo
retice cu aspecte din munca și viața 
cotidiană a studenților. Un loc de 
primă însemnătate în organizarea în- 
vătămintului politico-ideologic al 
A.S.C. și pentru perioada care ur
mează trebuie să îl dețină, in conti
nuare. dezbaterea aprofundată, acti
vă. cu toti studenții, a documentelor 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Este necesar să se acționeze mult 
mai ferm in direcția pregătirii ideo
logice a studenților, urmind indicația 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de a se 
realiza ..o nouă calitate în organi
zarea și conducerea muncii politico- 
educative. în pregătirea ideologică a 
comuniștilor, a maselor populare. în 
explicarea și înțelegerea tendințelor 
și sensului dezvoltării economico- 
sociale. a profundelor transformări 
revoluționare care au loc in tara 
noastră si în întreaga lume".

Totodată, o direcție importan
tă a activității noastre politico- 
educative trebuie să o constituie. în 
continuare, formarea tinerei genera
ții universitare în spiritul solidari
tății internaționale, al politicii con
secvente a partidului și statului nos
tru de destindere, pace, securitate și 
cooperare.

Afirmîndu-se ca un factor impor
tant in consolidarea conștiinței și a- 
titudinii comuniste, revoluționare a 
studenților, activitatea culturală — 
beneficiind nemijlocit de cadrul sti
mulator al Festivalului național 
„Cintarea României" — a cunoscut 
o extindere și diversificare continuă. 
In perioada de la cea de-a XI-a 
Conferință au fost revitalizate forme 
tradiționale ale mișcării culturale 
studențești, precum societățile lite- 
rar-artistice, de etnografie și folclor, 
festivalurile culturale ale centrelor 
universitare care, integrate organic 
în Festivalul „Cintarea României", 
s-au constituit în structuri valide de 
promovare și valorificare a potenția
lului de interpretare și creație al 
studențimii.

Analiza exigentă a participării for
mațiilor artistice studențești la edi
ția a II-a a Festivalului „Cintarea 
României" evidențiază că sint încă 
largi disponibilități în direcția îmbu
nătățirii conținutului activității cul- 
tural-artistice studențești, că se im
pune o preocupare mai susținută din 
partea asociațiilor noastre atît pen
tru reactualizarea repertoriilor for
mațiilor, cit și pentru activitatea 
permanentă a cluburilor si caselor 
de cultură ale studenților.

In ceea ce privește organizarea ac
tivității din căminele și cantinele 
studențești, raportul evidențiază fap
tul că principiile autogospodăririi au 
marcat un pas important pe linia 
traducerii în viață a sarcinilor tra
sate de partid, a indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea organizării de către stu
denti a propriei lor activități, a im
plicării directe a acestora la desfă
șurarea in bune condiții a vieții 
în colectiv. Efectele pozitive ale acti
vității de autogospodărire se concre
tizează în întărirea sentimentului 
responsabilității studenților față de 
bunurile materiale puse la dispoziție.

Raportul relevă în continuare că 
deși. în ultimii ani. s-a aprobat un 
important volum de investiții pri
vind construcția unor cămine și can
tine. se constată, în unele centre uni
versitare, rămineri serioase în urmă 
față de termenele planificate. Pen
tru recuperarea restanțelor și 
darea în folosință, la termenele 
stabilite, a obiectivelor de inves
tiții universitare, consiliile U.A.S.C. 
(A.S.C.) din centre universita
re, institute ți facultăți trebuie 
să treacă operativ la organizarea 
unor șantiere de muncă patriotică la 
acestea, in cadrul cărora brigăzile 
constituite să-și asume responsabili
tăți precise, asigurînd antrenarea 
masei largi a studenților.

Raportul abordează o altă latură 
importantă a activității, consacrată 
formării și dezvoltării personalității 
multilaterale a viitorilor specialiști — 
cea a pregătirii pentru apărarea pa
triei. Consiliile A.S.C. din facultăți șl 
institute, sub directa indrumare a 
organelor și organizațiilor de partid, 
trebuie să .se implice mai activ în 
organizarea activităților din cadrul 
gărzilor patriotice, în care sint cu
prinși studenții, astfel încit acestea să 
contribuie la perfecționarea și îmbo
gățirea cunoștințelor însușite în tim
pul stagiului militar.

In vederea formării viguroase, ar
monioase a tineretului universitar, un 
aport însemnat îl are activitatea spor
tivă și turistică. Este cunoscut fap
tul că un număr mare de studenți 
participă în cadrul programelor pro
prii ale asociațiilor studenților comu
niști la manifestările din cadrul com
petiției naționale „Daciada", la cercu
rile de inițiere pe diferite ramuri 
sportive.

Asemenea întregului popor, tinere
tul universitar își manifestă adeziu
nea unanimă la politica internaționa
lă principială, profund științifică a 
partidului și statului nostru. înalta 
apreciere și mindrie patriotică față 
de contribuția valoroasă și con
secventă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la promovarea idealuri
lor socialismului, ale libertății, inde
pendenței, păcii și colaborării 
rodnice între națiuni, ale instaurării 
noii ordini economice și politice in
ternaționale, edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte.

In spiritul politicii externe a narti- 
dului și statului nostru, U.A.S.C.R. a 
dezvoltat relațiile de prietenie și 
colaborare cu numeroase organizații 
studențești progresiste și democratice 
de diferite orientări politice, ideolo
gice, filozofice și religioase, la nivel 
național, regional și internațional, 
numărul acestora fiind, în prezent, 
de peste 200.

împreună cu Uniunea Tineretului 
Comunist, cu Asociația Tineretului și 
Studenților dinvRomânia pentru Na
țiunile Unite, organizația noastră va 
acționa, cu toate eforturile, pentru 
pregătirea și marcarea, in 1985. a 
Anului Internațional al Tineretului 
— valoroasă inițiativă a României, 
promovată în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și menită să activi
zeze preocupările O.N.U., ale facto
rilor de decizie, politică pentru cu-' 
noașterea și soluționarea problemati
cii tinerei generații contemporane.

Raportul Consiliului Național
al Organizației Pionierilor

în raportul privind activitatea des
fășurată in perioada dintre Conferin
ța a III-a și a IV-a și sarcinile ce 
revin Organizației Pionierilor în ve
derea educării comuniste, in spirit 
revoluționar, a pionierilor și școlari
lor. pe baza hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al partidului, se spune : 
A IV-a Conferință Națională a Or
ganizației Pionierilor își desfășoară 
lucrările in atmosfera entuziastă de 
puternică mobilizare determinată de 
istorica cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceausescu la deschiderea 
Forumului tinerei generații, a muncii 
avintate a întregului popor pentru 
înfăptuirea Programului și hotărîrilor 
adoptate de eel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. 
Purtătorii cravatelor roșii cU tricolor 
din întreaga tară — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — îm
preună cu cadrele care se ocupă de 
activitatea lor, însuflețiți de politica 
înțeleaptă a partidului nostru, de 
îndemnurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, părintele și îndrumătorul 
cel mai apropiat al tinerei generații 
din patria noastră, își manifestă ho- 
tărîrea de a participa, alături de cele
lalte organizații de masă și obștești, 
de toate forțele națiunii noastre so
cialiste. la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism.

Perioada care a trecut de la cea 
de-a treia Conferință Națională a 
organizației marchează o nouă etapă 
a dezvoltării și consolidării sale. care, 
sub conducerea nemijlocită a parti
dului, și-a perfecționat an de an ac
tivitatea politică, organizatorică, de 
extindere a cadrului democrației, al 
vieții de organizație, asigurînd pro
gresul armonios și corelat al tuturor 
domeniilor de muncă ale Organiza
ției Pionierilor și Organizației „Șoimii 
patriei", contribuind la creșterea și 
educarea generațiilor de copii în spi
ritul nobilelor idealuri ale umanis
mului socialist.

Analizînd pe baza cuvîntării to
varășului Nicolae Ceaușescu aportul 
organizației la activitatea de învăță
tură si muncă, la educarea pionierilor 
și școlarilor in spiritul muncii, la 
cultivarea unei atitudini înaintate, 
responsabile fată de învățătură, ra
portul subliniază necesitatea ca toți 
pionierii să înțeleagă că nimic nu 
vine din cer, ci totul se obține prin 
muncă. în acest sens, raportul evi
dențiază faptul că ridicarea calității 
la învățătură, principala îndatorire a 
celor mai tineri cetățeni. în strînsă 
legătură cu celelalte laturi ale edu

Lucrările Conferinței Naționale a Organizației Pionierilor
în cursul zilei de marți, lucrările 

celei de-a IV-a Conferințe Naționale 
a Organizației Pionierilor au conți-; 
nuat în plen, precum și pe secțiuni 
și comisii, discuțiile desfășurindu-se 
în lumina aprecierilor, indicațiilor și 
orientărilor din magistrala cuvintare 
rostită de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la deschiderea Forumului tinerei 
generații.

In cadrul dezbaterilor în plen, des
fășurate in cursul dimineții, au luat 
cuvîntul Viorel Hogea, pionier, dele- 
get. al organizației județene Mehe
dinți, Cristina Luca, secretar al C.C. 
al U.T.C., Ion Argintaru, delegat al 
organizației județene Gorj, Ianos 
Raduly, pionier, delegat - al or
ganizației județene Covasna. Aneta 
Diaconu, Erou al Muncii Socialis
te, muncitoare la întreprinderea 
„Tricodava". București, Corina Tută, 
pionieră, delegată a organizației 
județene Argeș. Ion Teoreanu. vi
cepreședinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehno
logie. Niculina Citeia. delegată a 
organizației județene Constanța. Pe- 
truta Brutus, pionieră, delegată a 
organizației județene Cluj, Andreea 
Kolbus, pionieră, delegată a organi
zației județene Timiș. Vasile Văcaru. 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor. Ana Mu- 
reșan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C, al 
P.C.R.. președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor^ Viorica Galanton- 
Moroșanu. delegată a organizației 
municipiului București, Marius Mi
trofan, pionier, delegat al organiza

cației prin muncă și pentru muncă, 
este sprijinită de noua Lege a educa
ției și învățămîntului. fundamentată 
pe o concepție științifică solidă, re- 
flectînd noile cerințe puse în fata 
școlii de dezvoltarea României, de 
progresul general al societății.

Raportul prezintă intensa activita
te a consiliilor și comandamentelor 
pionierești in direcția formării con
științei socialiste a pionierilor și șco
larilor, a educării lor patriotice, re
voluționare. in spiritul idealurilor 
socialismului și comunismului, prin 
cunoașterea. înțelegerea și însușirea 
politicii partidului, a trecutului glo
rios de muncă și luptă și a realiză
rilor obținute de oamenii muncii ro-

TEXT PRESCURTAT
mâni, maghiari, germani si de alte 
naționalități.

Participarea entuziastă a pionieri
lor si școlarilor la acțiunile organi
zate sub genericul „Stejarul din 
Seornicești" a prilejuit cunoașterea 
principalelor momente din viata și 
activitatea revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. patriot în
flăcărat. luptător neînfricat pentru 
cauza socialismului și comunismului, 
constituind pentru toti copiii patriei 
un minunat prilej de educație poli
tică. patriotică, revoluționară.

„Fiecare pionier — o faptă de 
muncă pentru înflorirea patriei", ge
nericul sub care s-a desfășurat larga 
întrecere la muncă patriotică a pur
tătorilor cravatelor roșii cu tricolor, 
s-a soldat cu frumoase rezultate.

S-au organizat 4 400 tabere de 
muncă patriotică la obiective din 
agricultură și silvicultură.

în vederea îmbunătățirii activității 
politico-ideologice a pionierilor si 
școlarilor, pregătirii și educării lor 
pentru măreața misiune istorică de 
a înfăptui dezvoltarea economică si 
socială a României de mîine. con
siliile și comandamentele pionierești, 
în colaborare cu școala, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid. își vor intensifica preocupă
rile pe linia diversificării si diferen
țierii acțiunilor menite să asigure 
cunoașterea și înțelegerea politicii 
partidului si a statului, a îmbinării 
acestora cu activități de participare 
nemijlocită a pionierilor la înfăptui
rea acestora. O atenție deosebită .se 
va pune pe formarea la copii a con
cepției științifice, materialist-dialec- 

ției județene Alba. Maria Gîrju. dele
gată a organizației județene Gorj, 
Lucian Lăzăruț, pionier, delegat al 
organizației județene Mureș. Nicolae 
Dragason, secretar al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport. Farkas Ianoș, invitat, județul 
Cluj, Cristea Chelaru. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Cristina Axinte, pionieră, 
delegată a organizației județene 
Neamț, general-maior Alexandru Pe- 
triceanu. locțiitor al șefului de stat 
major al Gărzilor Patriotice de la 
C.C. al P.C.R.. Mădălina Năstase, 
pionieră, invitată, județul Dîmbovița.

Vorbitorii au relevat în cuvîntul 
lor aspecte ale procesului instructiv- 
educativ complex de pregătire a pio
nierilor și șoimilor patriei. în deplină 
concordanță cu realitățile multiple 
ale României contemporane, subli
niind necesitatea ridicării permanen
te a nivelului calitativ al învățăturii, 
precum și a formării practice a ele
vilor și modelării personalității co
piilor în spiritul codului etic al co
muniștilor.

Dezbaterile din secțiunea rezervată 
pionierilor au prilejuit o analiză 
aprofundată a modalităților specifice 
de lucru ale Organizației Pionierilor, 
ale consiliilor organizației si ale co
mandamentelor pionierești, sub con
ducerea partidului, in vederea spo
ririi contribuției lor la angajarea mai 
■fermă și calitativ superioară a miș
cării pionierești în viața social-poli- 
tică a tării, la îndeplinirea sarcinilor 
privind educarea patriotică, revolu
ționară. comunistă a viitorilor con
structori ai societății socialiste mul

tice despre lume si viată : cultivarea 
respectului fată de învățători si pro
fesori. fată de părinți, fată de cei 
vîrstnici. pe promovarea conduitei 
civilizate in școală, familie si so
cietate.

Perioada care a trecut de la cea 
de-a treia Conferință Națională a 
organizației marchează organizarea 
și desfășurarea, din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a Festiva
lului național „Cintarea României", 
care a antrenat milioane de șoimi ai 
patriei, pionieri si școlari, oferin- 
du-le posibilitatea de a-si afirma 
talentele și aptitudinile, dorința de 
a-și aduce contribuția la promovarea 
valorilor autentice de profundă sem
nificație revoluționară, etică si pa
triotică, la înflorirea continuă a vieții 
spirituale a poporului nostru.

în același interval, activitatea de 
educație fizică si sportul au cunoscut 
o îmbunătățire simțitoare în gră
dinițe. în unități si detașamente, cu 
deosebire după trecerea la organiza
rea competiției „Daciada".

Perioada analizată de raport este 
caracterizată, de asemenea, de eres-, 
terea eficientei educative a vacante
lor școlare prin îmbogățirea si di
versificarea conținutului activităților 
din tabere de odihnă și profil, ditl 
colonii, precum si al excursiilor.

Aplicînd în viață principiile poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru. Organizația Pionie
rilor participă activ, pe baza orien
tărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la multiple manifestări 
internaționale consacrate creșterii si 
educării tinerei generații, scop în 
care întreține relații de colaborare cu 
organizații de pionieri din toate țările 
socialiste, organizații de copii din 
țările în curs de dezvoltare, cu orga
nizații progresiste și democratice din 
celelalte țări.

Cu nețărmurită mindrie de a fl 
contemporani cu cea mai glorioasă 
epocă a patriei noastre, cu încrederea 
nestrămutată in perspectiva ei lumi
noasă, se spune în încheierea rapor
tului. pionierii si școlarii de astăzi, 
viitoare detașamente de oameni ai 
muncii în deceniilez următoare, se 
angajează cu hotărîre și entuziasm 
revoluționar de a nu precupeți nimic 
pentru înfăptuirea sarcinilor încre
dințate organizației pionierilor de 
către partid, de a participa cu tot 
elanul și voința la marile transfor
mări prefigurate de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

tilateral dezvoltate pe pămîntul 
României.

In cadrul secțiunii au fost desem
nați 151 de pionieri care urmează a 
fi aleși in Consiliul National al Or
ganizației Pionierilor, cei 23 pionieri 
pentru Comisia de cenzori și au fost 
aleși cei 40 de locțiitori ai președin
telui C.N.O.P.

In cuvîntul lor. participanții la 
lucrările Comisiei pentru îndru
marea activității Organizației „Șoimii 
patriei" au reliefat deosebitul ei 
rol educativ și au fost apre
ciate bunele rezultate obținute in 
această direcție. Totodată, a fost 
evidențiată necesitatea ca expe
riența acumulată să se transfor
me intr-o nouă calitate, superioară, a 
acțiunilor pe care le realizează aceas
tă organizație și au fost făcute nu
meroase propuneri referitoare la cele 
mai adecvate forme de activitate 
pentru copiii de 4—7 ani.

în lumina cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, s-a arătat că in 
procesul educației patriotice a celei 
mai tinere generații a țării trebuie 
șâ se pună, și in continuare, un 
accent deosebit pe cultivarea in 
rindul acesteia a stimei pentru țoale 
popoarele lumii, a prieteniei cu co
piii de pe toate meridianele globu
lui, a dorinței de a trăi in pa<ț 
într-o lume a colaborării. înțclej 
gerii și destinderii internaționale.

★
în a doua zi a conferinței a fost 

primit un mesaj de prietenie din 
partea Organizației Pionierilor Baas 
din R. A. Siriană.

DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

La Palatul Marii Adunări Națio
nale au avut loc. marți, lucrările ce
lei de-a Xll-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România. Desfășurată în spiritul 
recomandărilor făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. în magistrala cuvintare rostită 
la deschiderea lucrărilor forumului 
tineretului, conferința a analizat ac
tivitatea organizațiilor studențești in 
perioada care a trecut de la prece
denta conferință și a stabilit sarcinile 
și direcțiile de acțiune in vederea 
realizării unei noi calități, superioa
re. în toate domeniile, pentru parti
ciparea tot mai activă a studenților, 
împreună cu celelalte categorii de ti
neri. la înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea al P.C.R..

La lucrările conferinței au parti
cipat tovarășii Marin Rădoi, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. Hie Radules
cu. secretar al C.C. al P.C.R.. repre
zentanți ai conducerilor unor minis
tere. instituții centrale, organizații 
obștești, secretari ai comitetelor de 
partid din centrele universitare, rec
tori, activiști de partid și de stat, ca
dre didactice, tineri muncitori.

După alegerea organelor de lucru 
ale conferinței, delegații au adoptat 
in unanimitate următoarea ordine 
de zi :

1. Raportul Consiliului U.A.S.C.R. 
cu privire la activitatea desfășurată 
în perioada dintre Conferințele a
XI-a  și a XII-a și sarcinile ce revin 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România in vederea edu
cării comuniste, a pregătirii pentru 
muncă și viață a tineretului univer
sitar. în conformitate cu hotăririle 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

2. Raportul Comisiei de Cenzori.
3. Proiectul Programului unitar 

privind educarea comunistă, revolu
ționară. prin muncă și pentru muncă 
a tinerei generații, participarea tot 

mai activă a întregului tineret la în
făptuirea mărețelor obiective ale Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

4. Proiectul Programului privind 
participarea tinerei generații la re
alizarea obiectivelor de dezvoltare 
economico-socialâ a țării, de cerceta
re și creație științifică, de introduce
re a progresului tehnic în perioada 
1981—1985.

5. Modificarea unor prevederi ale 
Statutului U.A.S.C.R.

6. Alegerea Consiliului U.A.S.C.R. 
și a Comisiei de cenzori a U.A.S.C.R.

în scopul asigurării unei cît mai 
bune reprezentări a tuturor centrelor 
universitare, a profilelor de învăță- 
mint și anilor de studiu, conferința 
a aprobat in unanimitate ca noul 
Consiliu al U.A.S.C.R. să fie format 
din 119 membri și 52 de membri su- 
pleanți. iar Comisia de cenzori din 
21 de membri.

Pentru a se da posibilitatea unui 
număr cit mai mare de delegați să 
participe la dezbateri, s-a aprobat 
constituirea a șase comisii de lucru.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Ion Sasu. președintele Con
siliului U.A.S.C.R.. a prezentat Ra
portul Consiliului U.A.S.C.R. eu pri
vire la activitatea desfășurată in pe
rioada dintre conferințele a XI-a și 
a XII-a și sarcinile ce revin 
U.A.S.C.R. în vederea educării comu
niste. pregătirii pentru muncă și via
tă a tineretului universitar, în con
formitate cu hotăririle Congresului 
al XII-lea al P.C.R.

In continuare, tovarășul . Oscar 
Szoke, președintele. Comisiei de cen
zori a U.A.S.C.R.. a prezentat rapor
tul acestei comisii.

A fost prezentat apoi Raportul Co
misiei de validare.

In plenul conferinței au participat 
la dezbaterea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi tovarășul Ion Stoica, 
delegat al Consiliului U.A.S.C. din 
centrul universitar București ; Ga

briel Hade, delegat al Consiliului 
U.A.S.C. din centrul universitar Iași; 
Petru Andca, delegat al Consiliului 
U.A.S.C. din centrul universitar Ti
mișoara : Petru Berce, delegat al Con
siliului U.A.S.C. din centrul universi
tar Cluj-Napoca ; Cornel Ionescu. de
legat al Consiliului U.A.S.C. din Uni
versitatea Craiova : Maria Szabo, de
legat al Consiliului U.A.S.C. din I.M.F. 
Tirgu Mureș ; Vasile Sava. delegat al 
Consiliului U.A.S.C. din Universitatea 
Brașov : Nicolae Brezaie. delegat al 
Consiliului U.A.S.C. din Universita
tea Galați ; Magdalena Kiss, delegat 
al Consiliului U.A.S.C. din Institu
tul politehnic Cluj-Napoca.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Ma
rin Rădoi. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. adjunct al ministrului educa
ției și învățămintului.

In continuarea dezbaterilor gene
rale au mai luat cuvîntul tovarășii 
Liviu Zetu. delegat al Consiliului 
A.S.C. al Facultății de stomatologie 
a I.M.F. Iași : Renate Binder, delegat 
al Consiliului U.A.S.C. din Institutul 
de învățămint superior Sibiu ; Vale- 
riu Ursan. delegat al Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul de mine Pe
troșani ; Ilie Șerban, delegat al Con
siliului U.A.S.C. din Institutul de pe
trol și gaze Ploiești ; Mircea Ange- 
lescu. prim-secretar al Comitetului 
de partid al centrului universitar 
București ; Iulian Ripoșan, delegat al. 
Consiliului U.A.S.C. din Institutul 
politehnic București : Aurica Cova- 
ciu, delegat al Consiliului U.A.S.C. 
din Institutul de învățămint superi
or Baia Mare ; Dumitru Teodorescu, 
delegat al Consiliului U.A.S.C. din 
Institutul agronomic București ; Ste- 
lian Moțiu. redactor-șef al revistelor 
„Viața Studențească" și „Amfitea
tru" : Ion Rotărescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al U.T.C.; 
Dan Mihai Bârliba. reprezentantul 
U.A.S.C.R. la Uniunea Internaționa
lă a Studenților ; Doru Tompea, de
legat al Consiliului U.A.S.C. din cen
trul universitar Iași ; Ion Vlad, 

rectorul Universității din Cluj-Napo
ca ; Mirela Nicolau. delegat al Con
siliului A.S.C. din Institutul de artă 
teatrală și cinematografică Bucu
rești ; Teodor Fodor, delegat al Con
siliului A.S.C. din Institutul de sub- 
ingineri Reșița ; Emeric Fabian, de
legat al Consiliului A.S.C. din Insti
tutul de învățămint superior Oradea; 
Smaranda Antoaneta Dinu, delegat 
al Consiliului A.S.C. din Institutul 
de invățămint superior Constanța ; 
Dumitru Nae. delegat al Consiliului 
U.A.S.C. din centrul universitar 
București ; Marilena Lăcrămioara 
Grosu. delegat al Consiliului A.S.C. 
din Institutul de învățămint supe
rior Suceava.

în aceeași zi au avut loc dezbateri 
pe probleme. în cadrul următoarelor 
secțiuni de lucru : Comisia pentru 
problemele profesionale științifice, de 
integrare a invătămintului cu cerce
tarea și producția ; Comisia pentru 
problemele politico-ideologice și cul
tural-educative; Comisia pentru mun
ca educativă în cămine și asistenta 
socială a studenților : Comisia pentru 
activitatea de pregătire pentru apă
rarea patriei, sportivă si turistică ; 
Comisia pentru munca organizatorică 
și viata internă de organizație ; Co
misia pentru activitatea internațio
nală. \

Participanții la dezbaterile în plenul 
conferinței și în cadrul comisiilor au 
dat glas adeziunii entuziaste a tine
retului universitar la politica internă 
și externă promovată de partidul și 
statul nostru, hotăririi ferme de a în
văța și munci cu abnegație, de a se 
pregăti temeinic. în spiritul sarcinilor 
puse in fata studențimii de condu
cerea partidului, al îndrumărilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Delegații la cea de-a XII-a Conferin
ță a U.A.S.C.R. au analizat cu înaltă 
exigentă și responsabilitate comunis
tă activitatea organizației revoluțio
nare a studenților români, rolul său 
în procesul de educare și formare a 
omului nou. constructor conștient al 
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

în cadrul unei ședințe festive, con
ducătorii delegațiilor de peste hotare 
au înminat mesaje de salut adresate 
Conferinței de către organizațiile de 
tineret și studenti pe care le repre
zintă : Consiliul Studențesc din 
U.R.S.S. ; Federația Studenților pe 
întreaga Chină ; Uniunea Studenților 

pe întreaga Africă : Uniunea Tinere
tului Socialist din Iugoslavia ; Uniu
nea Națională a Studenților din Marea 
Britanie ; Consiliul Național Studen
țesc din Bulgaria ; Federația Univer
sitară din Argentina ; Uniunea In
ternațională a Studenților ; Uniunea 
Studenților din Australia ; Uniunea 
Socialistă a Studenților Polonezi ; 
Uniunea Studenților din Tanzania ; 
Mișcarea Internațională a Tineretu
lui și Studenților pentru Națiunile 
Unite: Comitetul Național al Organi
zațiilor Studențești din Ungaria ; Fe
derația Studenților Suedezi : Organi
zația Continentală Latino-Americană 
a Studenților ; Uniunea Națională a 
Studenților din Maroc ; Comitetul 
Studențesc din R.P.D. Coreeană ; 
Uniunea Tineretului Socialist din 
Congo ; Federația Studenților pe în
treaga Indie ; Centrul Studențesc 
Cehoslovac ; Uniunea Generală a 
Studenților Palestinieni ; Uniunea 
Națională a Studenților din Ghana ; 
Federația Studenților Universitari din 
Cuba : Uniunea Națională a Studen
ților din Finlanda ; Federația Studen
ților din Costa Rica ; Uniunea Națio
nală a Studenților din Irak; Tineretul 
Liber German din R.D.G.. secția stu
denti ; Uniunea Națională a Studen
ților din Grecia: Asociația Studenți
lor Asiatici ; Mișcarea Elevilor și 
Studenților din Togo ; Uniunea Na
țională a Studenților din Vietnam ; 
Uniunea Generală a Studenților A- 
rabi: Organizația Tineretului Z.A.N.U. 
din Zimbabwe, secția studenti; Uniu
nea Studenților din Mongolia ; Uniu
nea Națională a Studenților din Si
ria; Federația Studenților din Peru ; 
Uniunea Europeană a Studenților 
Democrați ; Federația Autonomiilor 
Studențești pe întreaga Japonie ; 
Uniunea Generală a Studenților din 
Tunisia ; Uniunea Națională a Stu
denților din Austria ; Uniunea Națio
nală a Studenților din Columbia ; 
Uniunea Națională a Studenților din 
Franța; Tineretul „Amilcar Cabrai" 
din Guineea-Bissau; Federația Stu

denților din Republica Dominicană; Or
ganizația Studențească a Z.W.A.P.O. 
din Namibia ; Uniunea Generală a 
Studenților din Libia : Federația 
Pancipriotă a Studenților si Ti
nerilor Cercetători ; Uniunea Elevi
lor și Studenților din Coasta de 
Fildeș ; Federația Studenților din 
Panama ; Organizația Tineretului 
M.P.L.A. din Angola, secția studenți; 

Federația Centrelor Universitare din 
Venezuela ; Uniunea Studenților din 
Sri Lanka ; Uniunea Studenților Co
muniști din Portugalia ; Uniunea Na
țională a Studenților din Etiopia ; 
Federația Asociațiilor Studenților din 
Madagascar : Organizația Tineretului 
din Mozambic. secția studenți ; Fe
derația Studenților Universitari din 
Honduras ; Uniunea Națională a Stu
denților din Islanda ; Uniunea Na
țională a Studenților din Zambia ; 
Consiliul Central al Studenților din 
R.D.P. Yemen ; Organizația de Tine
ret. secția studenți. a Consiliului Na
țional African din Africa de Sud ; 
Tineretul „Rwagassore" secția stu
denți, din Burundi.

S-au primit, de asemenea, pe adre
sa conferinței mesaje din partea ur
mătoarelor organizații : Tineretul Re
voluționar din, Republica Democrati
că Madagascar ; Liga Tineretului 
U.N.I.P. din Zambia ; Mișcarea Re
voluționară de Stingă M.I.R. din 
Chile ; Tineretul Patriotic al Parti
dului Socialist din Costa Rica ; Ti
neretul Partidului Național al Po
porului din R.A. Egipt, secția stu
denți : Tineretul Comunist din Ecua
dor : Liga Tineretului Muncitor So
cialist din Mauricius ; Organizația de 
Tineret a Z.A.P.U. din Zimbabwe, 
secția studenți : Uniunea Tineretului 
din Sudan, secția studenți.

După încheierea dezbaterilor gene
rale. conferința a aprobat in unani
mitate Raportul și activitatea Consi
liului U.A.S.C.R. in perioada dintre 
Conferințele a XI-a și a XII-a. Ra
portul și activitatea Comisiei de cen
zori.

Au fost, totodată, aprobate. în una
nimitate, propunerile de modificare 
a Statutului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România.

în deplină unanimitate a fost adop
tată apoi Rezoluția celei de-a XII-a 
Conferințe a U.A.S.C.R., document 
care, în spiritul hotărîrilor si obiecti
velor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., al indicațiilor cuprinse în 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului rostită la deschiderea Fo
rumului tineretului, jalonează activi
tatea de viitor a organizației revolu
ționare a tineretului universitar, sta
bilește sarcinile și căile concrete de 
acțiune pentru sporirea contribuției 
asociațiilor la educarea și formarea 
profesională si politică a studenți
lor, la îmbunătățirea în ansamblu a 

prooesului lnstructiv-educativ. în 
concordantă cu cerințele mereu spo
rite ale evoluției societății noastre.

Trecîndu-se la ultimul punct de Pe 
ordinea de zi. conferința a ales prin 
vot secret Consiliul și Comisia de 
cenzori aie U.A.S.C.R.. pe baza pro
punerilor de candidați desemnați de 
conferințele pe centre universitare.

In prima sa plenară. Consiliul 
U.A.S.C.R. a ales Comitetul Executiv 
și Biroul Comitetului Executiv.

Ca PREȘEDINTE al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România a fost alea to
varășul Tudor Mohora.

Ca VICEPREȘEDINȚI ai Consiliu
lui au fost aleși tovarășii Dumitru 
Nae. Liviu Zetu. Magdalena Kiss și 
Rodica Bujor, iar ca SECRETARI to
varășii Cătălin Dumitriu, Mihaela Li- 
via Anghelescu, Ion Machedon și Mi- 
haicla Mocanu.

PREȘEDINTE AL COMISIEI DE 
CENZORI a U.A.S.C.R. a fost ales 
tovarășul Aurel Borșan.

In numele Biroului și Secretariatu
lui Comitetului Central al U.T.C.. to
varășul Nicu Ceaușescu. secretar al 
C.C. al U.T.C.. a. adresat sincere 
felicitări Consiliului U.A.S.C.R. nou 
ales. Comitetului Executiv si Birou
lui acestuia si le-a urat succese in. 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin in 
lumina hotărîrilor Congresului al
XII-lea  al Partidului Comunist 
Român, a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul președintele Consiliului 
U.A.S.C.R., Tudor Mohora, care a 
evidențiat sentimentul unanim 1 al 
participanților la conferință, al în
tregii studențimi că participarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la lucră
rile forumului tineretului, magistrala 
sa cuvintare rostită cu acest prilej 
demonstrează încă o dată, deosebit 
de elocvent, grija statornică si pre
ocuparea permanentă ale partidului 
față de modul de pregătire a tinerei 
generații, de rolul său sporit în 
înfăptuirea grandioaselor programe 
de dezvoltare a patriei si a exprimat 
legămîntul solemn al tuturor studen
ților țării, fără deosebire. de naționa
litate, de a acționa neabătut pentru 
ă-și îmbogăți neîncetat cunoștințele, 
pentru a deveni specialiști de nădej
de. capabili să contribuie într-o mă
sură tot mai mare la făurirea viito
rului comunist al națiunii noastre.
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Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN CARAMANLIS

Președintele ales al Republicii Elene
ATENA

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Republicii Elene. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, 
Împreună cu cele mai bune urări de succes.

Doresc să subliniez cu satisfacție că, in spiritul înțelegerilor la care am 
ajuns împreună, relațiile româno-elene pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și in alte domenii au cunoscut o evoluție ascendentă.

Sînt convins că raporturile tradiționale de prietenie și colaborare 
statornicite între țările noastre se vor dezvolta și mai puternic în viitor, 
in interesul ambelor popoare, al bunei vecinătăți și cooperării in Balcani, al 
cauzei păcii și securității în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru amabilele felicitări 
pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia celei de-a Vl-a aniversări a 
zilei de 25 Aprilie.

Relevînd bunele relații existente între România și Portugalia, folosesc 
acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai bune urări de 
fericire personală și de prosperitate poporului român.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Primire la C.C. al P.C.R.

Cronica
In cadrul acțiunilor consacrate ani

versării a 2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și in
dependent condus de Burebista, la 
Muzeul Arhivelor Statului din Bucu
rești a avut loc marți simpozionul 
cu tema „9 Mai — Ziua Independen
ței de stat a României și a victoriei 
împotriva fascismului", manifestare 
la care au luat parte cercetători ști
ințifici, arhivlști, muzeografi din in
stituțiile de profil din Capitală și 
provincie.

De la Inspectoratul General al Miliției 
Direcția circulație

Inspectoratul General al Miliției — 
Direcția circulație — face cunoscut 
că în zilele de duminică ale lunii 
mai 1980 autoturismele proprietate 
personală vor avea voie să circule 
după cum urmează :

— 11 și 25 mai cele avind număr 
de înmatriculare cu soț ;

— 18 mai — cele avind număr de 
înmatriculare fără soț.

Se reamintește deținătorilor de 
autovehicule proprietate personală

De la C. E. C.
Ca urmare a creșterii depune

rilor populației pe obligațiunile 
C.E.C. cu ciștiguri, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni pune în 
circulație o nouă emisiune a 
obligațiunilor C.E.C. cu ciștiguri 
avind numărul curent de la 126 
pînă la 150.

în noul plan de ciștiguri care 
se aplică începînd cu tragerea 
pentru luna mai a.c. numărul 
câștigurilor ce se vor atribui lu
nar se majorează de la 9 825 la 
11 327 ciștiguri. Se majorează de 
asemenea și valoarea totală a 
cîștigurilor acordate la fiecare 
tragere la sorți lunară de la 
9 260 000 de lei la 10 790 000 de 
lei, valoarea ciștigurilor indivi
duale fiind cuprinsă intre 50 000 
de lei și 800 de lei.

Se reamintește depunătorilor 
la C.E.C. că pînă la 10 mai a.c. 
inclusiv obligațiunile C.E.C. cu 
ciștiguri se vind la valoarea lor 
nominală, fără diferență de preț.

Tragerea la sorți a obligațiu
nilor C.E.C. cu ciștiguri pentru 
luna (nai, la care se aplică pla
nul rrajorat de ciștiguri, va avea 
loc n Capitală la data de 
31 mii a.c.

TRAGEREA 
LOTO 2

Duainică, 11 mai 1980. Admi- 
nistrția de Stat Loto — Prono
sport organizează o nouă tra
gere Loto 2. Așadar, un nou 
prilej de ciștiguri la acest sis
tem e joc simplu și avantajos, 
la cae se atribuie cu regulari
tate autoturisme ..Dacia 1300“ 
și iroortante sume de bani. 
Trag<ea cuprinde trei extrageri 
a cit patru numere, efectuate 
în catinuare. totalizind 12 nu- 
mereiin 75. Se participă pe bi
lete e 10 lei, completate eu o 
variată achitată in cotă de 25 
la stă. Fiecare bilet are drept 
de cțig la toate extragerile, 
inclifemt de cota jucată. Sîm- 
bătă, ț0 mai 1980, este ultima 
zi de participare.

zilei
Marți dimineața, detașamentul de 

nave militare fluviale sovietice, co
mandat de căpitanul de rangul' I 
Oleg Iurevici Muraviev, a părăsit 
portul Brăila, îndreptîndu-se spre pa
trie. în timpul șederii în țara noas
tră, marinarii sovietici s-au întîlnit 
cu marinari români și au vizitat mo
numente istorice, obiective turistice 
și social-culturale.

(Agerpres)

că numai în luna aceasta mai pot 
efectua verificarea tehnică anuală a 
autovehiculelor, termenul acțiunii 
expirînd la 31 mai anul curent. Este 
deci necesar să fie supuse cit mai 
urgent operațiilor respective autove
hiculele care nu au fost verificate, 
evitindu-se astfel pericolul eventua
lelor defecțiuni tehnice ce afectează 
siguranța de deplasare, cît și aglome
rațiile ce se creează în preajma ex
pirării termenului.

(Agerpres)

VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEII"

LA BORZEȘTI :

Pe platforma petro
chimică de pe Valea 
Trotușului a fost pusă 
in funcțiune o instala
ție pentru fabricarea 
pahizolului. prima de 
acest fel din tară. Ea 
valorifică superior re
ziduurile de cauciuc 
sintetic, latexurile coa
gulate și alte materia
le recuperabile de la 
diferite instalații din 
cadrul combinatului 
care, pînă acum, se a- 
runcau la haldă. Noua 
instalație. realizată 
după o tehnologie pro
prie și cu utilaje exis
tente în cea mai mare 
parte in combinat, are 
o capacitate anuală de 
circa 10 000 tone de 
pahizol. Acest produs 
poate fi utilizat ca hi-

droizolant în construc
ții, la protejarea hale
lor industriale, a aco
perișurilor și a con
ductelor metalice sub
terane, la fono și hi- 
droizolarea automobi
lelor etc.. înlocuind cu 
succes bitumul, masele 
plastice, alte materia
le hidroizolante care 
au la bază petrolul și 
derivații lui. Inginerul 
Lucian Vințan. șeful 
instalației, ne spunea 
că. prin construirea și 
punerea în funcțiune a 
acestei instalații, com
binatul din Borzești 
realizează economii 
pe două căi : pe de o 
parte, nu se mai chel
tuiesc bani și carbu
ranți cu transportul 
acestor reziduuri la

Marți după-amiază, tovarășul Vir- 
gil Cazacu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primit pe tovarășul Vla
dimir Janku. adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
care face o scurtă vizită de lucru 
în țara noastră.

„Zilele culturii cehoslovace"
„Zilele culturii cehoslovace" au 

continuat marți cu manifestări cine
matografice. muzicale și literare, cu 
spectacole de teatru prezentate în 
Capitală și în țară. La cinematogra
ful „Studio" din București au început 
„Zilele filmului cehoslovac", in spec
tacolul de gală fiind proiectat lung- 
metrajul „Taina orașului", adaptare 
liberă a unei teme din opera lui Jules 
Verne. în regia lui Ludovik Raza. 
Din producția cinematografică actua
lă a Cehoslovaciei vor mai fi pre
zentate în Capitală, precum și în ora
șele Buzău și Galați, filmele artistice 
„Umbrele verii fierbinți", „Eliberarea 
orașului Praga" și „Avocata".

La spectacolul de gală au luat par
te Aurel Duca, vicepreședinte ăl Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te. Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai Asociației cineaștilor, oa
meni de artă, un numeros public.

Au fost prezenți Jozef Svagera. ad
junct al ministrului culturii din Re
publica Socialistă Cehă, și delegația 
de cineaști cehoslovaci aflată cu acest 
prilej în țara noastră.

Au participat, de asemenea, Vla
dimir Vaclavik, însărcinat cu afaceri

tv
PROGRAMUL 1 

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală 

„Drum de glorii“ (9 mal 1877 — 
9 mai 1945) — documentar

16.25 Pagini enesciene: Vox Maris; 
Simfonia I

17,20 Ziua mondială a Crucii Roșii — 
documentar

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 mai. în țară: Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, mai ales sub formă 
de aversă, cu o frecvență mai mare 
în vestul și nordul țării. Vin tul va

haldă, iar pe de alta, 
prin valorificarea pa
hizolului. Calcule eco
nomice arată că. prin 
utilizarea acestor re
surse secundare, se pot 
obține anual produse 
în valoare de peste 20 
milioane lei si se eco
nomisesc cel puțin 
1 000 tone de țiței.

De remarcat că noua 
instalație funcționează 
la parametrii proiec
tați chiar din primele 
zile de producție. Un 
merit în acest sens îl 
au. alături de specia
liștii combinatului, 
constructorii grupului 
de șantiere Borzești 
din cadrul T.C.M.R.I.C. 
București, care au 
înălțat-o. (Gh. Baltă).

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au 
fost abordate probleme ale colabo
rării dintre P.C.R. și P.C. din Ceho
slovacia. A participat Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

ad-interim al Cehoslovaciei în tara 
■noastră, și membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București și membri ai 
corpului diplomatic.

La Muzeul literaturii române s-a 
desfășurat, in aceeași zi. o seară a li
teraturii cehoslovace, organizată de 
Uniunea scriitorilor și instituția gaz
dă. După ce au fost prezentate as
pecte definitorii ale dezvoltării lite
raturii contemporane din Cehoslova
cia. a avut loc un recital de poezie, 
susținut de scriitorii oaspeți.

Melomanii au putut urmări seara, 
Ia Ateneul Român, evoluția unei for
mații camerale ce s-a făcut cunoscută 
în Cehoslovacia și peste hotare de-a 
lungul unui sfert de veac de activi
tate artistică — cvartetul Janacek, 
aparținînd Filarmonicii de stat din 
Brno. Au fost interpretate lucrări de 
Mozart, Antonin Dvorac și Leos Ja
nacek.

Teatrul Național slovac din Bra
tislava a oferit un nou spectacol, în 
sala mică a Teatrului Național din 
Capitală, de astă dată cu o piesă din 
dramaturgia universală, ..Platonov" 
de Cehov, in regia lui Milos Pictor.

(Agerpres)

17,36 Copilărie, ani de aur
17.45 Studio T ’80

Forumul tinerei generații
18,10 „Te vom urma partid al biruinței44 

Spectacol cu prilejul închiderii 
Forumului tinerei generații

19.00 Telejurnal
10.45 La zi în agricultură
20.00 Cîntece patriotice
20.20 Tribuna experienței înaintate
20,35 Film consacrat vieții și luptei lui 

Iosip Broz Tito. Producție a stu
diourilor iugoslave

22,05 Telejurnal

sufla moderat, cu intensificări în zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar cele 
maxime între 15 și 25 de grade, local 
mai ridicate. In București: Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii și sub forma de aversă. 
Vînt slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 
și 11 grade, iar cele maxime între 22 
și 25 de grade. (Corneliu Pop, me
teorolog de serviciu).

Pentru om, 
pentru calitatea 

vieții lui
DOLJ : Au fost puse la dis

poziția oamenilor muncii două noi 
blocuri de locuințe, construite 
după o soluție originală, care îm
bină armonios stilul arhitectonic 
tradițional cu cerințele confortului 
modern. Blocurile au fost Înălțate 
în zona centrală a Craiovei. aflată 
înțr-un amplu proces de sistemati
zare și reconstrucție, unde mai sint 
•în diferite stadii de execuție încă 
40 de blocuri. (Nicolae Petolescu).

ARGEȘ : De ultimele aparta
mente predate „la cheie" piteș- 
tenilor j-au bucurat, între alții, 
Uie Ciucă. operator la combinatul 
petrochimic, și Florin Necșoiu. mun
citor la întreprinderea de autotu
risme. Este de remarcat faptul că, 
în momentul de față, peste 87 la 
sută din populația PiteStiului — 
160 000 de persoane — locuiește în 
apartamente noi înălțate în ultimii 
15 ani, (Gh. Cîrstea).

ALBA : Au fost realizați, îna
inte de termenul prevăzut, pri
mii 6 kilometri din conducta ma
gistrală de apă Alba Iulia — Blaj, 
cu o lungime de 40 km. Această 
magistrală are o importantă deose
bită pentru dezvoltarea social-eco- 
nomică a. orașului Blaj și face parte 
dintr-un sistem de aprovizionare cu 
apă potabilă din rîul Sebeș a loca
lităților Alba Iulia, Sebeș și Blaj. 
Primele două orașe au fost deja ra
cordate la noua sursă de apă. (Ște
fan Dinică).

BOTOȘANI : în trei comune din 
județul Botoșani — Bucecea, Tru- 
sești și Sulița — au fost date în fo
losință, Înainte de termen, tot atitea 
blocuri de locuințe, fiecare avind 
cite 16 apartamente. De asemenea, 
în comunele Brăești, Hlipiceni. Ră- 
dăuți-Prut, Păltiniș și Santa Mare 
a început construcția la primele 
blocuri de locuințe ce se vor con
strui in aceste sate. (Silvestri Aile- 
nei).

POPORUL MM-UIMI Hi POPOARELE IUGOSIM IN HMM PIEROIRE
SI1ELR1IA M ImiEl DIN VIAIA A II1VARASIIIUI TITO

R R 

Telegrame de
în legătură cu încetarea din viată 

a tovarășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, to
varășul Ilie Verdeț, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a adresat o telegramă de 
condoleanțe tovarășului Veselin Giu- 
ranovici. președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
în telegramă se spune :

Aflînd cu profundă tristețe si mare 
îndurerare de încetarea din viață a 
președintelui Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
tovarășul Iosip Broz Tito. in numele 
Guvernului Republicii Socialiste 
România și al meu personal, vă a- 
dresez, dumneavoastră și Consiliului 
Executiv Federal al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, cele mai 
sincere condoleanțe.

Eminent conducător al popoarelor 
iugoslave, arhitect al Iugoslaviei noi. 
prestigioasă personalitate a lumii 
contemporane, tovarășul Tito a fost 
un mare prieten al ‘poporului român 
și a adus o contribuție inestimabilă 
la dezvoltarea amplă a colaborării 
prietenești dintre popoarele si țările 
noastre.

Au rămas si vor rămine nepieri
toare în cronica relațiilor româno- 
iugoslave dintre partidele si popoa
rele noastre frecventele intîlniri si 
convorbiri prietenești dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu si tovarășul 
Iosip Broz Tito, care au direcționat și 
impulsionat puternic activitatea gu
vernelor noastre, a organizațiilor po
litice, Economice și obștești, dînd 
ample dimensiuni prieteniei și co
laborării pe multiple planuri dintre 
cele două țări socialiste și vecine.

în aceste momente de grea încer
care pentru popoarele iugoslave, îmi 
exprim ferma convingere că popoa
rele iugoslave vor continua neabătut 
învățătura și îndemnul președintelui 
Iosip Broz Tito, iar relațiile dintre 
partidele, statele și popoarele noas
tre.se vor dezvolta pe o linie ascen
dentă, în interesul reciproc, al cauzei 
securității, colaborării, independentei 
naționale, al păcii si socialismului.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Nicolae Giosan. a tri
mis o telegramă de condoleanțe to
varășului Dragoslav Markovici. pre
ședintele Adunării R.S.F. Iugoslavia, 
in care se arată :

Ne exprimăm profunda noastră 
compasiune și vă asigurăm că sîntem 
alături de întreaga clasă muncitoare, 
popoarele și naționalitățile tării dum
neavoastră în greaua lor încercare 
prin încetarea din viată a tovarășului 
Iosip Broz Tito. care a luptat în în
treaga sa viată pentru cele mai no
bile idealuri si năzuințe ale popoare
lor și naționalităților Iugoslaviei prie
tene. pentru interesele și telurile isto
rice ale clasei muncitoare, ale tutu
ror oamenilor muncii.

Prin contribuția sa excepțională la 
afirmarea Iugoslaviei socialiste pe 
plan international, prin lupta sa con
secventă pentru respectarea princi
piilor suveranității și independentei 
fiecărei țări, pentru pace, securitate 
și destindere în lume, pentru dezvol
tarea unor relații bazate pe deplină 
egalitate în drepturi, tovarășul Iosip 
Broz Tito s-a situat printre cele mai 
marcante personalități ale vieții in
ternaționale.

în aceste clipe de grea încercare 
pentru popoarele și naționalitățile 
Iugoslaviei, vă rugăm să primiți, din 
partea noastră, a tuturor deputaților 
Marii Adunări Naționale, profundele 
sentimente de compasiune pentru în
cetarea din viată a tovarășului Iosip 
Broz Tito. marele conducător politic

Cetățeni români prezenți la Ambasada Republicii Socialiste Federative Iugoslavia din București pentru a semna în cartea 
de condoleanțe
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și bărbat de stat, organizatorul Iu
goslaviei de astăzi, unită, puternică și 
independentă,

★

Au adresat, de asemenea, tele
grame de condoleanțe Consiliul Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Consiliul Central 
al U.G.S.R., Consiliul Național al 
Femeilor. Comitetul Central al 
U.T.C., ministrul apărării naționale, 
ministrul afacerilor externe. Comite
tul municipal București al P.C.R. și 
Consiliul popular al municipiului 
București, comitetele județene de 
partid și consiliile populare județe
ne Timiș, Arad, Caraș-Severin si Me
hedinți, organizațiilor și instituțiilor 
similare și conducătorilor acestora 
din R.S.F. Iugoslavia.

în telegrame se exprimă profunda 
durere pe care o împărtășesc cetă
țenii României socialiste pentru pier
derea grea suferită de popoarele iu
goslave prin încetarea din viată a 
președintelui Iosip Broz Tito și se 
relevă remarcabila personalitate a 
tovarășului Tito. care și-a inchinat 
întreaga viață și putere de luptă vie-; 
toriei revoluției și construcției so
cialiste în Iugoslavia, contribuția re
marcabilă la dezvoltarea socialismu
lui pe plan mondial, la afirmarea u- 
nor relații de tip nou în mișcarea co
munistă și muncitorească. Este re
levată, de asemenea, contribuția deo
sebită a președintelui Tito la crearea 
mișcării țărilor nealiniate, la promo
varea principiilor coexistenței pașni
ce între state cu orînduiri sociale di
ferite. ale respectului independentei 
și suveranității naționale a fiecărui 
popor, la , soluționarea problemelor 
complexe care confruntă omenirea, la 
cauza colaborării, securității și pă
cii intre popoare. Este evocată, în a- 
celași timp, contribuția deosebită a 
președintelui Iosip Broz Tito la dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre și se exprimă con
vingerea că raporturile de colabora
re. solidaritate și conlucrare pe mul
tiple planuri dintre cele două parti
de și state ale noastre vor cunoaș
te și in viitor o evoluție mereu as
cendentă, că prietenia româno-iugo- 
slavă va deveni tot mai strînsă și 
mai trainică, in interesul ambelor po
poare, al socialismului și păcii in 
întreaga lume.

Au mai trimis telegrame de con
doleanțe Ambasadei Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia din Bucu
rești ministerele industriei construc
țiilor de mașini, transporturilor și 
telecomunicațiilor, energiei electrice, 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, industriei u- 
șoare. justiției, construcțiilor indus
triale, Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară. Consiliul oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană. Tribunalul Suprem, Academia 
Republicii Socialiste România. Acade
mia „Ștefan Gheorghiu". Institutul de 
cercetări chimice. Centrul national de 
fizică, Uniunea scriitorilor. Uniunea 
artiștilor plastici. Universitatea Bucu
rești, precum și un mare nu
măr de uzine și întreprinderi indus
triale, rafinării, exploatări miniere, 
unități de exploatare a lemnului, 
șantiere na, ale. trusturi de construc
ții, consilii unice, agroindustriale. în
treprinderi agricole de stat, coope
rative agricole de producție, stațiuni 
de mașini agricole, cooperative meș
teșugărești. unități de cercetare și pro
iectare. licee, institute de învățămint 

. superior, unțtăți spitalicești, așe
zăminte de artă si cultură de pe 
cuprinsul întregii țări.

(Agerpres)

Prezentarea de condoleanțe• 

la Ambasada Iugoslaviei 
din București 

(Urmare din pag. I)

La sediul Ambasadei R.S.F. Iugo
slavia au venit să aducă un ultim 
și pios omagiu marelui dispărut, 
președintele Tito, activiști de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, delegații din partea unor 
ministere și alte instituții centrale, 
mii de oameni ai muncii din între
prinderile bucureștene, cetățeni. Au 
prezentat condoleanțe delegații din 
partea Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și Consiliului popular 
municipal. Congresului al XI-lea al 
U.T.C., Conferinței a XII-a a 
U.A.S.C.R., Conferinței a IV-a a Or
ganizației Pionierilor. Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului Apă
rării Naționale, Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, Minis
terului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, Ministerului Energiei Elec
trice. Ministerului Minelor, Petrolu
lui și Geologiei, Ministerului Educa
ției și învățămintului, Comitetului de 
Stat al Planificării, Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
Consiliului Național al Apelor, 
Procuraturii Generale, Academiei 
Republicii Socialiste România, Uniu
nii scriitorilor. Uniunii artiștilor 
plastici. Asociației cineaștilor. între
prinderilor „Electronica", „Electro- 
aparataj", de mecanică fină, de pom
pe, de calculatoare electronice. „Co- 
nect". de aparate electrice de măsură 
și industriale, de cinescoape. „Suvei
ca". I.P.R.S. „Băneasa", de utilaj chi
mic „Grivița roșie", mecanică de 
material rulant „Grivița roșie", tex
tilă „Dacia", „Automatica", Combi
natului de industrializare a lemnului 
Pipera, Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii", Centrocoop, Centralei in
dustriale de mașini și utilaje pentru 
industria ușoară, Filaturii române de 
bumbac, fabricilor de lină pieptă
nată. de elemente de automatizare, 
Direcției de telecomunicații Bucu
rești, Complexului C.F.R. „Grivița", 
institutelor de studii și proiectări 
energetice, de cercetări și proiectări 
pentru industria ușoară, de cercetări 
și proiectări pentru industria lianți
lor și azbocimentului, de studii și 
proiectări hidroenergetice, de proiec
tări laminoare, de cercetări și pro
iectări materiale de construcții, de 
proiectări și studii construcții pentru 
agricultură și industrie alimentară, 
de proiectări pentru automatizare, 
cooperativelor marochineri și „Muncă 
și artă", liceelor Mihai Viteazul", de 
informatică nr. 1, Școlii generale 
nr. 3.

într-o coloană neîntreruptă, mem
brii delegațiilor au pășit îndurerați 
in clădirea ambasadei, unde au păs
trat un moment de reculegere in fața 
portretului îndoliat al președintelui 

( Iosip Broz Tito și au semnat in car- 
' tea de condoleanțe. In numele comu

niștilor, al colectivelor de oameni ai 
muncii pe care le-au reprezentat, de
legațiile au exprimat ambasadorului 
R.S.F. Iugoslavia, Trifun Nikolici, 
celorlalți membri ai ambasadei sin
cere condoleanțe, sentimente de stimă 
și respect față de memoria marelui 
conducător al Iugoslaviei socialiste, 
durerea profundă pe care o încearcă 
întregul nostru popor față de pier
derea grea suferită, atașamentul și 
calda prietenie ale tuturor oameni
lor muncii din țara noastră față de 
popoarele iugoslave, convingerea că 
acestea vor transforma clipele de 
profundă durere pe care le încearcă 
într-o forță puternică de luptă și 
muncă pentru continuarea operei 
președintelui Tito. pentru edificarea 
socialismului pe pămîntul iugoslav, 
pentru pace în întreaga lume.

(Agerpres)

ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR
(Urmai din pag. I)

Esențl este ca la efectuarea pra- 
șilelor lecanice și manuale să se 
lucreze cu maximă răspundere și 
exigenți pentru a se menține den
sitatea jtimă a plantelor la hectar. 
Aceasta presupune ca specialiștii, 
mecanizorii și cooperatorii să res
pecte i strictețe normele teh
nice : tlajele folosite la prășitul 
mecanicsă înainteze cu viteză mai 
redusă intru a nu se astupa plan
tele cutămint ; prașilele manuale 
să se exute cu cea mai mare grijă, 
astfel îît să nu se taie firele de 
porumb sau float ea-soarelut. Sint 
reguli tinice cunoscute de cadrele 
de comcere și specialiștii din 
unitățileigricole. Important este 
acum c fără nici o aminare, să 
se orgareze aplicarea lor întocmai 
în toate nitățile, întrucit de aceasta 
depinde i mare măsură realizarea 
de prodții mari la culturile pră
sitoare.

Executea la timp și de cea mai 
bună călite a lucrărilor de întreți
nere a ciurilor face necesară orga
nizarea emplară a muncii in acord 
global peormații de lucru — echipe 

mixte de mecanizatori și cooperatori 
sau numai de cooperatori — care lu
crează și sint retribuiți după produc
ția realizată. Organizarea și retri
buirea muncii in acord global întă
rește spiritul de ordine și disciplină 
în fiecare formație de lucru, contri
buie la creșterea răspunderii tuturor 
și a fiecăruia in parte pentru obți
nerea recoltelor sporite prevăzute. 
De aici se desprinde necesitatea ca, 
in fiecare unitate agricolă, organiza
țiile de partid și consiliile de condu
cere să acționeze ferm în vederea 
întăririi spiritului de echipă, care 
implică o participare egală și respon
sabilă a tuturor și a fiecăruia in 
parte la executarea lucrărilor și rea
lizarea producției. Este in interesul 
tuturor și al economiei naționale ca 
toate suprafețele să fie bine lucrate, 
bine întreținute, pentru ca fiecare 
hectar cultivat să rodească la între
gul potențial.

însămințările de primăvară au con
stituit un examen exigent pentru 
specialiștii din unitățile agricole, con
siliile agroindustriale și direcțiile 
agricole județene. Datoria lor este ca 
în continuare, printr-o conducere 
competentă și rezolvarea operativă 

la fața locului a problemelor, să asi
gure executarea neintirziată și de 
bună calitate a lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Cu cea mai mare 
răspundere trebuie evitate neajunsu
rile ce s-au făcut simțite anul trecut 
în această privință. Astfel, pe unele 
suprafețe cultivate cu prăsitoare, da
torită aplicării incorecte a erbicide- 
lor, culturile au fost năpădite de 
buruieni, iar tergiversarea manifes
tată de unii specialiști în efectuarea 
prașilelor mecanice și manuale a fă
cut ca recolta să fie diminuată simți
tor. Și în acest an au fost întocmite 
devize de lucrări la fiecare cultură în 
parte, scopul lor fiind prevenirea chel
tuielilor inutile, a consumului neeco
nomic de forță de muncă. Dar în anu
mite situații, evoluția culturilor im
pune lucrări neprevăzute. Și deciziile 
în legătură cu aceste lucrări trebuie 
luate cu foarte mare operativitate ; 
altfel, efectul lor este redus sau chiar 
anulat. Cei dinții chemați să decidă 
în asemenea situații sînt specialiștii 
din unitățile agricole și din consiliul 
agroindustrial. Ei trebuie să cîntă- 
rească bine cît cîștigă sau cît pierde 
o unitate agricolă dacă se execută 

sau nu o anumită lucrare urgentă. 
Aceasta implică competență, o malta 
răspundere din partea specialiștilor 
agricoli pentru realizarea fiecărei lu
crări ; nu există alt criteriu de apre
ciere a activității lor decît nivelul 
recoltelor obținute !

Prășitul culturilor constituie lucra
rea la ordinea zilei in agricultură. 
Iată de ce. acționind cu aceeași ener
gie ca la insămînțări, organele jude
țene de partid și agricole, consiliile 
unice agroindustriale, comitetele co
munale de partid au datoria să mo
bilizeze puternic pe toți cooperatorii, 
mecanizatorii și specialiștii din uni
tățile agricole, pe toți locuitorii sa
telor la executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor. Pe primul plan 
trebuie să se situeze calitatea lucră
rilor, iar la prășit calitate înseamnă, 
mai presus de orice, grijă deosebită 
pentru a se menține o densitate op
timă a plantelor la hectar. De răs
punderea și exigența cu care se va 
munci pretutindeni, în aceste zile, la 
întreținerea culturilor depinde în mă
sură hotărîtoare realizarea recoltelor 
sporite prevăzute in acest ultim an 
al cincinalului.

în legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Iosip Broz Tito. la 
Consulatul general al R.S.F. Iugosla
via din Timișoara au prezentat 
condoleanțe Petre Dănică, Aron 
Pavel, Nicolae Bușui și Iulian. 
Ploștinaru. prim-secretari ai comite
telor județene Timiș, Arad. Caraș- 
Severin și. respectiv. Mehedinți ale 
P.C.R.

în aceeași zi au mai prezentat

Marți au avut loc adunări de doliu 
organizate în legătură cu Încetarea 
din viată a tovarășului Iosip Broz 
Tito în mari întreprinderi din Capi
tală și din tară, in centre universi
tare. precum și în unități agricole 
socialiste. La adunări au participat 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de masă si 
obștești, numeroși muncitori, ingineri 
și tehnicieni, cadre didactice, studenți 
și elevi, țărani cooperatori, locuitori 
ai satelor.

Cu acest prilej au fost evocate via
ta și personalitatea eminentului con
ducător de partid si de stat din tara 
vecină și prietenă, a cărui dispariție 
constituie o grea pierdere pentru po
poarele iugoslave. Vorbitorii au subli
niat îndelungata și neobosita activi
tate a tovarășului Iosip Broz Tito

la Consulatul general din Timișoara
condoleanțe președinții consiliilor 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste din cele patru județe, dele
gații ale consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate germană, maghiară 
și sirbă din județul Timiș, ale colec
tivelor întreprinderii mecanice. Com
binatului petrochimic „Solventul", 
întreprinderilor „Electrobanat" si de 
aparate electrice de măsurat. Cen
trului universitar Timișoara, repre

Adunări de doliu
pusă în slujba națiunii iugoslave, 
marea sa contribuție la întărirea 
coeziunii mișcării comuniste si mun
citorești. la dezvoltarea colaborării 
între toate popoarele lumii, la apă
rarea cauzei păcii și socialismului. Au 
fost evidențiate, totodată, strînsele 
relații de prietenie si conlucrare din
tre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre România si Iugoslavia, con
tribuția deosebită a președintelui 
Tito la dezvoltarea și consolidarea 
acestora. Arătind că întregul nostru 
popor este alături de popoarele iu
goslave în aceste clipe grele, vorbi
torii au exprimat convingerea că oa
menii muncii din Iugoslavia vor duce 
mai departe flacăra aprinsă de 
marele lor conducător, că îsi vor uni 
și mai mult rîndurile în lupta pen

zentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești, numeroși oameni ai 
muncii.

La portretul îndoliat al președin
telui Iosip Broz Tito au fost depuse 
coroane de flori din partea comite
telor județene de partid si a con
siliilor populare județene Timiș. 
Arad. Caraș-Severin și Mehedinți, a 
unor mari intreprinderi si a Centru
lui universitar din Timișoara.

tru făurirea socialismului, întărirea 
independentei și suveranității pa
triei lor.

Asemenea adunări au avut loc la 
întreprinderile de mașini grele si 
„Vulcan" din București, de vagoane 
Arad, de construcții de mașini Re
șița, „Electroputere“-Craiova. „Me- 
talotehnica“-Tg. Mureș. „Unio“-Satu 
Mare, „Independența“-Sibiu. Combi
natul petrochimic Borzești. întreprin
derea metalurgică pentru metale ne
feroase Baia Mare, întreprinderea 
mecanică Timișoara, la Universitatea 
„Alex. I. Cuza" din Iași si in coo
perativele agricole de producție Co- 
badin — județul Constanța si Bră- 
nești — județul Ilfov, precum și în 
comuna Bucecea, județul Botoșani.

(Agerpras)
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ADUC UN ULIN OMAGIU MARELUI DISPĂRUI
- PREȘEDINTELE IOSIP BROZ TUR

Coloane nesfîrșite de cetățeni se îndreaptă spre aula Adunării R.S.F.I., unde se află depus sicriul cu corpul neîn
suflețit al președintelui losip Broz Tito, pentru a aduce un ultim omagiu iubitului lor conducător

Telefoto : Agerpres — Taniug

Premierul Robert Mugabe a vizitat pavilionul românesc 

de la Tîrgul internațional din Zimbabwe

HARARE 6- (Agerpres). — La Bu
lawayo. important centru economic 
și industrial al Republicii Zimbabwe, 
s-a deschis Tirgul internațional, cea 
dinții manifestare de acest gen după 
proclamarea independenței. România 
participă cu un bogat stand. în care 
sint expuse o gamă variată de pro
duse industriale.

Standul țării noastre a fost vizitat 
de primul ministru. Robert Mugabe, 
de alti membri ai guvernului, 
care au dat o Înaltă apreciere pro
gresului realizat de România în toa
te domeniile economico-sociale, sub

SESIUNEA ECOSOC

Proiecte de rezoluție inițiate de țara noastră

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— La New York s-au încheiat lucră
rile sesiunii Consiliului Economic și 
Social (ECOSOC). organism prin
cipal al Organizației Națiunilor Uni
te. compus din reprezentanții a 54 de 
state, printre care si România.

Pe agenda sesiunii s-au. aflat nu
meroase puncte privind dezvoltarea 
socială, ocrotirea drepturilor omului, 
condiția femeii, acordarea de asis
tență umanitară unor țări si popoare, 
combaterea consumului si traficului 
de stupefiante.

Delegația română a avut' o pârtiei-1 
pare activă la sesiune, adueîndu-și 
contribuția la examinarea tuturor 
problemelor importante și a inițiat 
proiecte de rezoluție pe tefne de in
teres general pentru organizația 
mondială.

Astfel. împreună cu alte 16 delega
ții, delegația română a prezentat un 
proiect de rezoluție referitor la îm
bunătățirea activităților d,e coordo
nare și informare ale O.N.U. în do
meniul tineretului. în cadrul acțiuni
lor de pregătire a Anului internațio

LA UNESCO '

liniind că. în condițiile cuceririi in
dependenței de către Republica Zim
babwe, relațiile de colaborare bila
terală vor intra intr-o etapă supe
rioară. în avantajul reciproc al celor 
două țări și popoare.

încă de la anunțarea prezenței ro
mânești "la această manifestare, pre
sa. radioul, precum și instituțiile e- 
conomice și comerciale din Zimbab
we au manifestat un viu interes fată 
de posibilitățile de stabilire și extin
dere a unor schimburi comerciale si 
cooperării economice româno-zim- 
babwe.

nal al tineretului din 1985, care se va 
desfășura sub deviza „Participare, 
dezvoltare. pace".

în colaborare cu delegațiile Alge
riei, Iugoslaviei și Mexicului, dele
gația română a prezentat, de aseme
nea. un proiect de rezoluție cu pri
vire la ocrotirea drepturilor munci
torilor migranți. în conformitate cu 
această rezoluție. Adunarea Generală 
a O.N.U. urmează să înceapă, în 
acest an. elaborarea unei convenții 
internaționale în materie.

Pe linia inițiativelor tării noastre 
privind creșterea rolului O.N.U. în 
viata internațională, delegația româ
nă s-a asociat la un proiect de re
zoluție privind sporirea eficacității 
activităților O.N.U. în domeniul dez
voltării sociale. în baza acestei rezo
luții. un grup de lucru, in care este 
reprezentată și România. a primit 
sarcina de a finaliza un raport con- 
•ținînd recomandări concrete referi
toare la căile de sporire a eficientei 
acțiunilor întreprinse de O.N.U. și de 
organismele sale în domeniul dezvol
tării sociale.

REUNIUNEA DE LA BRUXELLES

Respectarea principiilor fundamentale ale relațiilor 
interstatale - cerință primordială a actualității

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Mi
niștrii afacerilor externe ai țărilor 
C.E.E. și Pactului Andin au partici
pat. la Bruxelles, la o reuniune con
sacrată intensificării cooperării poli
tice și economice dintre statele lor, 
precum și examinării evoluției situa
ției internaționale. în cursul dezba
terilor — transmite agenția France 
Presse — s-a convenit să se acțione
ze pentru o mai strinsâ cooperare 
economică și politică. în comunica
tul comun dat publicității la sfîrșitul 
reuniunii se subliniază, in special, 
„necesitatea ca toate statele să res
pecte in mod strict următoarele prin
cipii fundamentale : respectarea su

ORIENTUL MIJLOCIU
• Secretarul general al O.N.V. propune convocarea unei noi 
conierințe internaționale pentru soluționarea conflictului din 
zonă • 23 de țări cer o reuniune de urgență a Consiliului 

de Securitate
LONDRA 6 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat publicației britanice 
„Middle East", secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a reafirmat 
că „politica de implantări israeliene 
este contrară nu numai acordurilor 
internaționale, ci și eforturilor de
puse în vederea realizării unei regle
mentări pașnice a problemei Orientu
lui Apropiat". El și-a exprimat spe
ranța că se va putea ajunge la o so
luționare globală a problemei Orien
tului Apropiat și a propus. în acest 
sens, convocarea unei conferințe in
ternaționale la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei. 
Secretarul general al O.N.U. a con
siderat juste eforturile depuse în 
vederea modificării rezoluției 242 a 
Consiliului de Securitate într-o ma
nieră care să acorde un statut po
litic palestinienilor.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Comitetul special permanent pen
tru studierea problemei exercitării 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian, din care fac parte re

veranității. a integrității teritoriale 
și a independentei statelor, nerecur- 
gerea la forță sau la amenințarea cu 
folosirea forței și neamestecul în 
treburile interne ale altor state".

într-o conferință de presă organi
zată la sfîrșitul reuniunii, ministrul 
de externe al Italiei. Emilio Colom
bo, a subliniat că țările C.E.E. doresc 
să utilizeze orice șansă de colaborare 
cu alte state și că, în condițiile ac
tualei atmosfere de tensiune pe 
plan internațional, este necesar ca 
soluționarea problemelor litigioase 
dintre țări să hu fie lăsată numai pe 
seama marilor puteri.

prezentanții a 23 de țări, a hotărit 
să ceară convocarea unei reuniuni 
de urgentă a Consiliului de Secu
ritate, în cadrul căreia să fie exami
nată situația creată în Cisiordania 
în urma expulzării de către autorită
țile israeliene de ocupație a prima
rilor localităților Hebron și Ra
mallah — transmite agenția U.P.L

Eliberarea ostaticilor 
de la Ambasada 

Iranului din Londra
LONDRA 6 (Agerpres). — Unități 

militare britanice au luat cu asalt 
Ambasada Iranului la Londra, elibe- 
rind pe cei 19 ostatici deținuți de la 
30 aprilie de un grup de comando — 
informează agenția Reuter. în cursul 
acțiunii, patru membri ai comandou
lui au fost uciși, iar unul a fost 
capturat. Acțiunea unităților britani
ce a fost întreprinsă după ce mem
brii comandoului au ucis doi osta- 
.tici.

Adunarea comemorativă centrală 
de la Belgrad

• Vibrante evocări ale personalității marelui fiu al

România reafirmă imperativul reluării și consolidării 

cursului spre destindere

BELGRAD 6. — Trimisul special 
Agerpres transmite : în Marea 
sală a Casei sindicatelor din Belgrad 
a avut loc marți adunarea comemo
rativă centrală a organelor supreme 
și a organizațiilor Federației închi
nată omagierii marelui dispărut, pre
ședintele Iosip Broz Tito.

Au participat membrii Prezidiului 
R. S. F. Iugoslavia, ai Comitetului , 
Central al U.C.I., Comisiei pentru 
problemele statutare și Comisiei 
pentru control ale U.C.I., delegații 
Adunării R. S. F. Iugoslavia, pre
ședinții Prezidiilor republicilor socia
liste și ai provinciilor autonome, 
membrii Consiliului Executiv Fede
ral, ai Prezidiului Conferinței Fede
rale a U.S.P.M.I., ai Prezidiului Con
siliului Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, veterani, reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret, de femei, ai 
oamenilor de știință si cultură, ai 
cultelor, delegația orașului Belgrad, 
a cetățenilor din Kumroveț, localita
tea de naștere a președintelui, 
membri ai familiei dispărutului.

După ce s-a intonat Imnul de stat, 
a luat cuvintul Lazar Kolișevski, 
președintele Prezidiului R.S.F.I.

în acest moment de durere — a 
spus el — cînd exprimăm recunoștin
ța noastră nemărginită și respectul 
față de personalitatea istorică a to

În pofida îndurerării profunde, un gînd ferm, o voință unanimă:

„Vom continua neabătut opera lui Tito“
• Numeroase telegrame și mesaje de condoleanțe adresate conducerii iugoslave
• Puternică impresie produsă de cuvintul omagial al tovarășului Nicolae Ceaușescu

„Țara întreagă îl plînge pe Tito" — 
adevărul cuprins în aceste cuvinte 
poate fi ușor sesizat atît pe figurile 
miilor de cetățeni ce așteaptă să trea
că prin fața catafalcului pe care este 
așezat sicriul cu corpul neînsuflețit 
al președintelui Tito, cit și pe chipu
rile celor care, adunați in fața por
tretelor îndoliate ale lui Tito, urmă
resc, la aparatele de televiziune, 
transmiterea mitingurilor de doliu, a 
reportajelor filmate despre atmosfera 
din aceste zile de doliu național. Pre
tutindeni în tară domnesc tristețea si 
durerea ce au cuprins Iugoslavia.

Adunarea R.S.F. Iugoslavia. In cen
trul marelui hol, pe pereții căruia se 
află steagurile de partid și de stat, 
este depus pe un catafalc sicriul pre
ședintelui Tito, acoperit cu drapelul 
de stat. Pe mai multe pernițe de ca
tifea roșie, în fața sicriului, sint rîiț- 
duite înaltele ordine și medalii, iu
goslave și străine, cu care a fost dis
tins marele dispărut ; între ele — cele 
trei ordine de „Erou național al Iu
goslaviei". La loc de cinste se află 
ordinele și medaliile românești pri
mite pentru merite deosebite in în
tărirea prieteniei și colaborării dintre 
România și Iugoslavia, dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia.

De luni seara, în jurul catafalcului 
se schimbă gărzile de onoare — în
cepute de membrii Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, ai Prezidiului C.C. al 
U.C.I., ai Consiliului Executiv Fede
ral și continuate de reprezentanți de 
seamă ai organizațiilor politice și de 
masă, ai instituțiilor de stat și cul
turale — in timp ce coloane nesfîr
șite de cetățeni, demni în durerea lor. 
cu lacrimi în ochi, se scurg într-o tă
cere solemnă, aduci nd un ultim oma
giu conducătorului lor.

în piața din fața edificiului Adună
rii R.S.F. Iugoslavia, rindurile celor 
care așteaptă să treacă prin fața ca
tafalcului se înșiruie pină departe pe 
Bulevardul Revoluției. Sint, in aceste 
nesfîrșite coloane, tineri și virstnici, 
femei, pionieri, școlari ce se scurg 
într-un șuvoi neîntrerupt — ziua și 

varășului Iosip Broz Tito. pe care 
moartea nemiloasă l-a zmuls din rîn- 
durile noastre de luptă, dar a cărui 
operă grandioasă rămîne pentru tot
deauna prezentă in inimile tuturor 
oamenilor muncii, ale popoarelor și' 
naționalităților țării noastre ca o te
melie de neclintit a luptei noastre 
pentru libertate și independentă, a 
Iugoslaviei socialiste, bazată pe auto- 
conducere și nealiniată, a luptei 
noastre pentru socialism și fericirea 
oamenilor, vă invit să păstrăm un 
moment de reculegere, in semn de 
profund omagiu tovarășului Tito.

Vladimir Bakarici, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.,. membru al 
Prezidiului R.S.F.I., a evocat, apoi, 
într-o amplă cuvîntare, personalita
tea marelui dispărut, momentele im
portante din viața lui Iosip Broz 
Tito legate de participarea acestuia, 
încă din anii tinereții, la marile bă
tălii de clasă, meritele sale excep
ționale în organizarea și conducerea 
luptei de eliberare națională și a re
voluției socialiste, in organizarea 
partidului comuniștilor din Iugosla
via. A fost relevat, totodată, rolul 
fundamental al lui Tito in construi
rea vieții noi, inestimabilul său aport 
la rezolvarea problemelor ridicate de 
edificarea societății socialiste iugo
slave, lupta sa pentru unitatea și 
frăția popoarelor R.S.F.I. A fost sub- 

noaptea. în aceste momente de du
rere, întreaga Iugoslavie aduce cu 
pietate uri ultim omagiu. Toți comu
niștii, oamenii muncii și cetățenii iu
goslavi, întreaga clasă muncitoare, 
toate popoarele și naționalitățile se 
angajează .să continue ferm și nea
bătut opera tovarășului Tito.

Atmosfera de adincă durere pentru 
pierderea celei mai marcante figuri 
a istoriei iugoslave este predominan
tă in fiecare oraș, in fiecare locali
tate cit de îndepărtată. Nu există 
oraș, comună, unitate de producție.

CORESPONDENTA 
DIN BELGRAD

întreprindere, instituție, scoală, uni
tate militară în care să nu se organi
zeze adunări comemorative. în care 
să nu fie deschise cărți de doliu, 
unde oamenii muncii înscriu cuvinte 
ce dau expresie devotamentului lor 
față de cauza pe care a slujit-o Tito, 
angajindu-se să meargă mai departe, 
cu hotărîre pe calea deschisă de el. 
La Belgrad. Zagreb. Liubliana, 
Skoplie, Saraievo, Novi Sad. la Tito
grad și Pristina — in întreaga Iu
goslavie vibrează la unison sentimen
tele de adincă durere pentru pier
derea celui mai iubit fiu al popoare
lor și naționalităților iugoslave.

în aceste zile de doliu, cei 22 de 
milioane de locuitori ai Iugoslaviei 
își exprimă, prin intermediul postu
rilor de radio și televiziune, durerea 
și tristețea. Oameni simpli, conducă
tori de partid și de stat, oameni de 
cultură și artă apar pe ecranele de 
televiziune pentru a face cunoscut, 
fiecare în felul său. sentimentele ce 
le încearcă în aceste momente. Cu 
chipurile înlăcrimate, cu vocea su
grumată de emoție, ei exprimă anga
jamentul de a se devota în conti
nuare Iugoslaviei pe care au făurit-o 
sub conducerea lui Tito.

Pe Tito îl plînge Iugoslavia, îl re
gretă lumea întreagă. Aceasta se re

popoarelor iugoslave

liniată importanța primordială a con
ducerii de către U.C.I. a întregului 
proces de făurire a societății socia
liste și meritele deosebite ale mare
lui dispărut în dezvoltarea multilate
rală a Iugoslaviei socialiste de as
tăzi.

Vorbitorul a relevat concepția lui 
Tito in înfăptuirea politicii interna
ționale a Iugoslaviei bazate pe înțe
legerea evoluției istoriei, în făurirea 
unor relații democratice între po
poare și state, în lupta pentru inde
pendență, colaborare și securitate, 
pentru pace și progres social în în
treaga lume. Totodată, el a eviden
țiat rolul lui Iosip Broz Tito în luata 
popoarelor împotriva imperialismului, 
războiului și politicii de forță, în 
crearea mișcării de nealiniere și 
orientarea acesteia spre soluționarea 
progresistă a contradicțiilor lumii 
contemporane, spre democratizarea 
relațiilor economice și politice inter
naționale.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
prinosul de recunoștință și de mul
țumire al organizațiilor și tuturor 
oamenilor muncii este.legămîntul de 
a continua, cu toate forțele, calea ce 
a arătat-o Iosip Broz Tito.

Adunarea comemorativă s-a în
cheiat in acordurile solemne ale „In
ternaționalei".

flectă și in numeroasele telegrame 
de condoleanțe adresate conducerii 
iugoslave de personalități politice și 
de stat. în declarații ale unor șefi de 
state și lideri politici despre persona
litatea lui Tito, in numărul de dele
gații. la cel mai înalt nivel, ce și-au 
anunțat participarea la funeralii.

O puternică impresie a produs a- 
supra telespectatorilor iugoslavi 
caldul omagiu adus marelui dispărut 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea lucrărilor Forumului ti
neretului din România. Presa de 
marți a inserat știri in care se a- 
rată că la ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a 
hotărit ca delegația la funeralii să fie 
condusă de secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și că in România a fost 
decretat un doliu de 5 zile.

..Tristețe nemărginită". ..Vom con
tinua opera lui Tito", ..îl regretă toa
tă tara", „Opera lui Tito va trăi", 
„Cu lacrimi in ochi, cu fruntea sus", 
„Tito trăiește in inimile noastre", 
„Nu ne vom abate niciodată de pe 
drumul său". „Durere și hotărîre", 
„Nimerii nu ne va opri in loc" — sînt 
doar cîteva dintre titlurile ce se în- 
tîlnesc în presa iugoslavă care ex
primă sintetic ce a insemnat Tito 
pentru Iugoslavia, rolul său pe arena 
internațională. Pagini întregi repro
duc imagini' privind diferite momente 
ale vieții și activității Iul Tito. Sint 
inserate reportaje despre principalele 
momente ale acestor zile de doliu ale 
întregii țări.

„Singura consolare în această du
rere nemărginită pe care o încearcă 
22 de milioane de iugoslavi — scrie 
„Komunist" — o constituie opera și 
gindirea lui Tito încorporate in toți 
porii noii Iugoslavii socialiste, ba
zată pe autoconducere și nealiniată, 
în prezentul nostru și în calea trasa
tă clar a comunității iugoslave a po
poarelor și naționalităților înfrățite, 
egale în drepturi".'

Simion MORCOVESCU

PARIS 6 (Agerpres). — în Con
siliul Executiv al Organizației Națiu
nilor Unite pentru Educație. Știință 
și Cultură — UNESCO — au început 
dezbaterile asupra proiectului de 
program al acestei organizații pe anii 
1981—1983, care urmează să fie 
adoptat la Conferința generală a 
UNESCO, ale cărei lucrări vor avea 
loc la Belgrad. în toamna acestui an. 
O comisie de redactare, formată din 
12 membri ai Consiliului Executiv și 
prezidată de reprezentantul Româ
niei. ambasadorul Valentin Lipatti, va 
elabora observațiile și recomandările 
consiliului privind acest document, 
ele urmînd a fi transmise conferin
ței generale.

Luînd cuvintul în cadrul dezba
terilor. reprezentantul român a 
expus poziția președintelui Nicolae 
Ceaușescu. potrivit căreia, in condi
țiile agravării situației internaționa

Manifestări consacrate României
DELHI 6 (Agerpres). — în cadru] 

manifestărilor dedicate celei de-a 
2050-a aniversări a constituirii primu
lui stat dac centralizat si indepen
dent, în orașul Tirupuvanam. din sta
tul indian Tamil Nadu, a fost orga
nizată o expoziție de carte româ
nească.

Au fost prezentate volume din ope
rele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate in țara 
noastră și poziția României in pro
blemele internaționale actuale, pre
cum și alte lucrări de literatură so- 
cial-politică. istorică, diferite cărți si 
reviste despre România.

Colaborarea rodnica, multilaterală 
româno-iugoslavă

(Urmare din pag. I)

ție că și de această dată s-a confir
mat caracterul cu adevărat prietenesc 
al relațiilor noastre cu România, re
lații animate de deplinul respect 
reciproc și de încredere. Relațiile 
iugoslavo-române pot să servească in 
orice direcție drept exemplu de re
lații de bună vecinătate. Aceasta 
prezintă importanță nu numai pen
tru cele două țări ale noastre, ci și 
pe plan mai larg, pentru securitatea 
și colaborarea in Europa, dar in spe
cial în Balcani".

Pe asemenea trainice temelii, con
lucrarea româno-iugoslavă se extinde 
necontenit, favorizată totodată de 
încă un important factor stimulator — 
vecinătatea, apropierea geografică — a 
cărui fructificare sporește eficiența 
colaborării economice. Caracterul 
fertil al acestei colaborări este preg
nant ilustrat de realizarea, in comun 
a grandiosului arc de energie și lu
mină de peste Dunăre, sistemul hi
droenergetic Porțile de Fier I. aces
tuia urmîndu-i viitorul obiectiv. Por
țile de Fier II. ale cărui lucrări de 
construcție au fost inaugurate in ur
mă cu doi ani de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito — eloc
vente mărturii ale perspectivelor 
largi pe care le deschide împletirea 
talentelor și capacităților creatoare 
ale celor două popoare în vasta ope
ră de construcție socialistă. Cronica 
colaborării româno-iugoslave a con
semnat în ultimii ani intrarea în 
funcțiune a unui șir de alte obiective 
economice realizate prin eforturi co
mune, extinderea și diversificarea 
colaborării economice, intensificarea 
specializării în producție. în acest 
sens cu ocazia ultimei întîlniri la ni
vel înalt de la București, pornindu- 
se de la posibilitățile oferite de rit
mul susținut de dezvoltare și moder
nizare a economiilor României și Iu
goslaviei, de sporirea rapidă a po
tențialului lor industrial și tehnolo
gic. au fost adoptate un șir de ho- 
tăriri de mare importanță vizind 
perfecționarea in continuare a for
melor de colaborare, elaborarea de 

le actuale, nu există sarcină de mai 
mare răspundere decît aceea de a 
face totul pentru reluarea si consoli
darea cursului spre destindere, a po
liticii de pace, securitate și cooperare 
între popoare. UNESCO, a spus el, 
este chemată mai mult decît oricînd 
să-și întărească contribuția. în dome
niile de competenta sa. Ia reluarea 
cursului destinderii. întărirea păcii și 
cooperării internaționale. Vorbitorul 
a subliniat, de asemenea, rolul ce 
trebuie să revină organizației în 
lichidarea subdezvoltării și asigura
rea progresului economic și social al 
tuturor țărilor, și îndeosebi al țărilor 
în curs de dezvoltare, în lichidarea 
analfabetismului, pentru formarea de 
cadre, educarea tineretului în spiri
tul idealurilor de prietenie si respect 
mutual, instaurarea unei noi ordini 
în domeniul informației.

BRASILIA 6 (Agerpres). — în ca
drul acțiunilor consacrate aniversă
rii a 2050 de ani de la întemeierea 
primului stat dac centralizat suveran 
și independent, la Universitatea din 
capitala Braziliei a fost organizat — 
in spatiile bibliotecii universitare — 
un stand de cărți românești. Un loc 
central il ocupă lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Dezvoltarea 
educației, științei și culturii în 
România", „Politica internațională a 
României, politică de pace, prietenie 
și colaborare cu toate popoarele", 
„Contribuția României la făurirea 
unui sistem durabil de securitate ș' 
cooperare în Europa", „Umanismul 
socialist".

programe de lungă durată pentru 
cercetări și investiții în comun în do
meniul energetic și al materiilor pri
me, al agriculturii, intensificarea co
operării pe terțe piețe.

în același timp se extinde colabo
rarea în domeniile culturii, învăță- 
mintului, informațiilor, ceea ce este 
de natură să contribuie la tot mai 
buna cunoaștere reciprocă a valori
lor spirituale, la apropierea și strîn- 
gerea legăturilor de prietenie dintre 
cele două popoare.

Factorul hotăritor, fundamental și 
permanent al dezvoltării raporturilor 
multilaterale româno-iugoslave îl 
constituie legăturile de prietenie și 
Solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. P.C.R. si U.C.I. 
au așezat în mod statornic la baza 
raporturilor lor bilaterale principiile 
autonomiei, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne. strictei respectări a dreptu
lui fiecărui partid de a-și e- 
labora de sine stătător propria 
politică, de a-și alege căile luptei 
pentru transformarea revoluționară a 
societății potrivit condițiilor concre
te în care își desfășoară activitatea 
— acționînd totodată neabătut pentru 
promovarea acestor principii în rela
țiile din intreaga mișcare comunistă 
și muncitorească internațională, ca 
singura temelie posibilă a unei unități 
și solidarități noi. P.C.R. și U.C.I. 
desfășoară de asemenea eforturi sus
ținute pentru dezvoltarea colaborării 
partidelor comuniste, socialiste, social- 
democrate. a tuturor forțelor progre
siste și democratice, mișcărilor de eli
berare națională, pacifiste in vederea 
împlinirii idealurilor majore de li
bertate, înnoire socială, destindere și 
pace ale lumii contemporane.

Militînd cu neabătută hotărîre 
pentru pace, împotriva politicii im
perialiste de agresiune, de dictat și 
ingerințe în' treburile interne ale po
poarelor, împotriva colonialismului și 
neocolonialismului. România și Iugo- 
jslavia au colaborat și colaborează ac
tiv pe arena internațională pentru 
afirmarea politicii noi, de deplină e-

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

CONVORBIRI SOVIETO-POLO- 
NEZE. Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. l-a primit marți 
pe Edward Babiuch, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone. aflat in vizită oficială de prie
tenie în Uniunea Sovietică, anunță 
agenția T.A.S.S. Au fost abordate 
probleme ale dezvoltării colaborării 
bilaterale in diferite domenii.

VIZITA PREMIERULUI SPA
NIOL ÎN ARABIA SAUDITĂ. Aflat 
într-o vizită oficială în Arabia Sau- 
dită, președintele guvernului spa
niol. Adolfo Suarez, a conferit 
marți cu prințul moștenitor, Fahd 
bin Abdel Aziz. Au fost abordate, 
potrivit agenției saudite de infor
mați;, probleme ale cooperării bila
terale, precum și ultimele evoluții 
ale situației din lumea arabă, alte 
probleme de interes reciproc.

PRIMUL MINISTRU CONSTAN
TIN CARAMANLIS a prezentat, 
marți, președintelui Republicii Ele
ne. Constantin Tsatsos. demisia gu
vernului său. după alegerea sa. 
luni, de către parlament. în func
ția de șef al statului — transmite 
agenția A.N.A. Președintele Tsatsos 

PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARIN AL BALTICII. La Hel
sinki s-a deschis prima sesiune a Comisiei pentru protecția mediulw, 
marin al Mării Baltice. La lucrări participă reprezentanți ai guverneloi 
celor șapte țări riverane — U.R.S.S., R.D.G., R. P. Polonă, Danenarca, 
R.F.G., Suedia și Finlanda — observatori din Cehoslovacia și Nowegia, 
precum și din partea unor organizații internaționale.

galitate între națiuni, de respect al 
dreptului popoarelor de a se dezvol
ta liber, fără nici un amestec din 
afară. Un teren de amplă conlucrare 
pentru țările noastre îl constituie în
făptuirea unei securități trainice pe 
continentul european, continentul de 
unde au izbucnit cele două confla
grații mondiale, in cursul cărora am
bele popoare au dat grele jertfe de 
singe și unde in prezent s-au acu
mulat uriașe cantități de arme ce re
prezintă o gravă amenințare pentru 
pacea și destinele întregii omeniri. 
România și Iugoslavia conlucrează 
pentru traducerea in viață, ca un tot 
unitar, a principiilor și prevederilor 
Acmiul final de la Helsinki, pentru 
o temeinică pregătire a viitoarei re
uniuni general-europene de la Ma
drid. menită să dea un nou impuls 
colaborării multilaterale și, îrideosebi, 
să ducă la adoptarea unor măsuri 
ferme de dezangajare militară și de
zarmare, fără de care nu poate fi 
concepută o securitate reală pe con
tinent și in general in lume.

Ca țări sițuate în regiunea balca
nică, România și Iugoslavia sint vi
tal interesate in statornicirea unor 
raporturi de pace și ințelegere intre 
statele din această zonă, in asigura
rea stabilității și bunei vecinătăți în 
Balcani, pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii și cola
borării. Animate de asemenea năzu
ințe și avîiid in vedere tragicele ex
periențe istorice din timpurile cînd 
Balcanii erau un focar de încordare 
și conflicte, cu urmări din cele mai 
grele pentru popoare, țările noastre 
acordă cea mai mare importanță des
tinderii și securității în această re
giune. dezvoltării unor relații prie
tenești, de respect reciproc și coope
rare, de bună vecinătate — raporturi 
care se înscriu ca o contribuție la 
promovarea securității europene, a 
destinderii și păcii pe plan in
ternational.
»Și in alte probleme internaționale 
România și Iugoslavia se întîlnesc pe 
aceleași poziții, adueîndu-și o contri
buție larg recunoscută la democrati
zarea vieții internaționale, la dezba

ministru să asi- 
pînă la formarea 

Totodată. Con- 
a demisionat

a cerut primului 
gure interimatul 
unui nou guvern, 
ștantin Caramanlis 
din parlament și de la conducerea 
partidului de 
Democrație.

guvernămînt. Noua

NAVALE ÎN MEDI- 
zona răsăriteană a

MANEVRE 
TERANA. în
Mării Mediterane se desfășoară ma
nevrele militare navale ale forțe
lor N.A.T.O. denumite „Dawn Pa
trol". La manevre, care vor dura 
pină la 17 mai, participă unități ale 
Flotei a Vl-a americane, precum și 
nave din Marea Britanie, Canada, 
R.F.G., Olanda, Italia, Turcia, Da
nemarca, precum și din Franța, 
țară care în mod normal nu parti
cipă la activitățile militare 
N.A.T.O., relevă agenția U.P.I.

ale

ATACURI NEOFASCISTE 
ROMA. în noaptea de luni

secție a P.C. Italian din

LA 
spre 

marți, elemente neofasciste au a- 
runcat sticle cu un lichid incendiat 
într-o
Celio, cartier al Romei, cauzind pa
gube. într-un alt cartier, un gruț 
de neofasciști au organizat o de
monstrație in fata unei secții t 
P.C.I. Doi participant! au fost ares
tați.

J

terea marilor probleme csie con
fruntă omenirea contempdiană — 
dezarmarea, eliminarea focțelor de 
incordare și conflict, lichidata deca
lajelor și Înfăptuirea noii ouini eco
nomice internaționale. Țari noastră 
acordă o deosebită apreciee rolului 
deosebit de important cae revine 
mișcării de nealiniere în Evoluțiile 
pozitive de pe arena mcidială — 
mișcare a cărei întemeiere ț dezvol
tare este atit de strins legai de ac
tivitatea președintelui Titi — dez- 
voltînd relații de strinsâ Elaborare 
cu aceste țări, participind a activi
tățile acestei mișcări antiimerialiste, 
pentru afirmarea idealuriloi de pace, 
independență și progres ai tuturor 
popoarelor.

Se poate astfel spune cucele mal 
fierbinți aspirații ale popoțelor ro
mân și iugoslave, cele ms impor
tante obiective, atît pe pli intern 
cit și pe plan internaționalele am
belor țări, interesele natiorue fun
damentale ale României și iugosla
viei în domeniul politic, ecownic. în 
orice sferă de activitate'se aă într-o 
deplină concordantă, sînt Sîns le
gate între ele, creează tereil unei 
colaborări reciproce, largi șprofun- 
de. trainice, impun in mod necesar 
întărirea continuă, permamtă, a 
unei asemenea conlucrări.

Prețuind profund prietenie care îl 
leagă de popoarele iugoslav cola
borarea statornicită pe toat planu
rile între țările noastre, evind cu 
adine respect memoria predintelui 
Tito, comuniștii români. întnul nos
tru popor împărtășesc în nd ferm 
aprecierea din cuvintul omaal rostit 
de tovarășul Nicolae Ceauscu la 
deschiderea Forumului nmnal al 
tineretului ' din România : .Sîntem 
convinși că prietenia și coborârea 
dintre partidele si popoarel noastre 
vor dăinui veșnic, vor li chezășie 
a înaintării lor pe calea sodismului 
și comunismului, o contribw nepie
ritoare la cauza păcii, indendentei, 
destinderii și colaborării iernatlo- 
nale". In acest spirit,. Roinia so
cialistă, poporul român iși re
afirmă hotărirea de a acționa 
cu și mai multă energi pentru 
dezvoltarea legăturilor ftești de 
colaborare si solidaritate cuopoare- 
le iugoslave, în numele Salurilor 
comune ale socialismului comu
nismului, libertății și indendentei 
popoarelor, destinderii, secității și 
păcii în lume.
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