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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A PARTICIPAT 

LA FESTIVITĂȚILE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 

prilejuite de aniversarea unor importante momente istorice 
și deschiderea noului an de invățămînt

T    —       —        ——.................................   ,, -------- --------- - ----- •>' ... .. .

> ÎNTÎMPINAT PRETUTINDENI CU BUCURIE IN INIMI, CU SIMȚĂMINTE DE DRAGOSTE Șl RECUNOȘTINȚĂ, SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI A VIZITAT UNITĂȚI ECONOMICE Șl DE ÎNVĂȚĂMINT • APRECIIND 
REZULTATELE OBȚINUTE, FELICITÎND COLECTIVELE DE OAMENI Al MUNCII, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A DAT PREȚIOASE INDICAȚII PENTRU DEZVOLTAREA MAI PUTERNICĂ A INDUSTRIEI, AGRICULTURII 
Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI, PENTRU MODERNIZAREA Șl SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚILOR» A FOST TĂIATĂ PANGLICA INAUGURALĂ A NOII CLĂDIRI A FACULTĂȚII DE ELECTROTEHNICĂ • MUNICIPIULUI CRAIOVA 

IA FOST ACORDAT ORDINUL „STEAUA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA" CLASA I, CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 1750 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ A LOCALITĂȚII„Mă adresez întregului tineret școlar, întregii generații tinere, cu chemarea de a depune toate eforturile pentru însușirea celor mai noi și înaintate cunoștințe din toate domeniile de activitate, pentru însușirea concepției revoluționare, materialist-dialectice despre lume și viață, Numai așa, dragi prieteni tineri, veți deveni buni cetățeni ai patriei noastre socialiste, veți putea purta mai departe făclia înaintașilor voștri, veți putea duce înainte spiritul revoluționar și veți asigura înălțarea pe noi culmi a națiunii noastre socialiste, care să ocupe un loc tot mai demn in rindul națiunilor înaintate ale lumii.Știu, dragi prieteni, că drumul acesta nu este ușor, că el cere eforturi, chiar sacrificii. Dar nu există satisfacție mai mare pentru un tinăr decit aceea de a ști că este stă- pin pe tot ce a creat mai bun civilizația națională și universală, că poate privi demn, atit la colegii lui, la tinăra generație, cit și la înaintașii săi spunind: „Da, m-am pregătit: am făcut totul ca să folosesc condițiunile create de partid, de stat-și sint gata, in orice moment, la orice loc de muncă, să-mi servesc patria, poporul, partidul!“

Fructuoasă
vizită de lucruTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a luat parte, luni, 15 septembrie, la festivitățile consacrate aniversării a 1 750 de ani de la primp mențiune documentară a milenarei așezări daco-getice Pe- lendava și a 500 de ani de la cea dinții atestare a orașului Craiova, precum și deschiderii noului ăn de invățamint.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită cu un pronunțat caracter de lucru în unități industriale și agricole — la întreprinderile „Electroputere", „7 Noiembrie" și cea de mașini grele, la C.A.P. Poiana Mare — oa și în instituții de învățămint craiovene.împreună cu secretarul general al partidului, au luat parte la vizită tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Paul Niculescu, Angelo Mlculescu, viceprim-ministru al guvernului, precum și miniștrii loan Avram, Radu Păun și Teodor Coman, Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C. Au participat, de asemenea, primii secretari ai comitetelor județene de partid Gorj — Gheorghe Paloș, Mehedinți — Iulian Ploștinaru, Olt — Constantin Sandu, Vîlcea — Vasile Mușat, invitați la festivități.în aceste momente de solemnă rememorare jubiliară, întregul nostru popor a omagiat trecutul glorios de luptă al Craiovei, străveche vatră românească, care, pe măsura înaintării în timp, a urcat treptele istoriei pentru a ajunge ceea ce este astăzi, unul din marile centre economice și culturale ale României socialiste.

(Continuare In pag. a Il-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

La liceul industrial nr. 1, ca in toate unitățile de învățămint vizitate, caldă manifestare de 
k dragoste și recunoștință față de secretarul general al partidului

Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc să vă adresez dum

neavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului Craiova și ai ju
dețului Dolj, un călduros salut 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de 
Stat, a guvernului, precum și 
din partea mea personal — îm
preună cu cele mai bune urări. (Aplauze puternice ; urale îndelungate).

Adunarea populară de astăzi 
din Craiova este consacrată a 
două evenimente : unul este ju
bileul împlinirii a 1 750 de ani 
de la prima atestare documen
tară a așezării dumneavoastră 
in timpul statului daco-roman, 
iar celălalt, un eveniment mai 
contemporan, este deschiderea 
anului de învățămint în întrea
ga țară, pe care am hotărit să-1 
sărbătorim în Craiova. (Aplauze îndelungate).

Doresc să adresez tuturor lo
cuitorilor municipiului Craiova 
cele mai calde felicitări cu pri
lejul inminării Ordinului „Stea
ua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I. Menționez că acest 
ordin este acordat atît cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 1750 
de ani a localității, cit și, tot
odată, ca o apreciere a activită
ții depuse de oamenii muncii, 
de toți locuitorii din Craiova în 
anii construcției socialismului, 
în acest cincinal, pentru dezvol
tarea socialistă a Craiovei, pen
tru contribuția adusă la dez
voltarea patriei noastre. (A- plauze puternice ; se scandează: „Ceaușescu-P.C.R.").

Am vizitat astăzi o întreprin
dere importantă din municipiul 
dumneavoastră, de altfel cea 
mai importantă întreprindere de 
acest fel din țară — „Electro

putere". Am constatat cu bucu
rie că s-au produs schimbări 
importante în activitatea între
prinderii ; s-au obținut progrese 
mari atît în realizarea planului, 
cit și în îmbunătățirea întregii 
activități, în creșterea calității 
produselor, a nivelului) lor teh
nic. Totodată, am constatat că 
întregul colectiv este preocupat 
să asigure măsurile necesare 
pentru înfăptuirea sarcinilor do 
onoare și de cinste ce îi revin 
în următorul cincinal. Pentru 
rezultatele obținute în acest 
cincinal și în acest an, precum 
și pentru preocuparea de a rea
liza o mai bună organizare a în
tregii activități, doresc să adre
sez acestui colectiv de 11 000 de 
oameni, tuturor muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din 
municipiul și județul dumnea
voastră, cele mai calde felicitări 
și să le urez succese tot mai 
mari în munca viitoare. (A- plauze puternice, prelungite ; se scandează : ,,Ceaușeșcu-P.C.R.“).

Tot astăzi am stabilit con
strucția unei mari uzine de me
canică grea in Craiova, care se 
va număra printre cele 4—5 
mari uzine de acest fel din 
țară. Ea va realiza atît mașini- 
unelte grele, cît și o serie de 
utilaje de înaltă tehnicitate. 
Construcția acestei uzine va face 
din municipiul Craiova un mare 
centru industrial.

De altfel, sarcinile ce revin 
municipiului Craiova și județu
lui Dolj în următorul cincinal 
în domeniul industriei sint deo
sebit ds mari și cer eforturi 
susținute pentru îndeplinirea 
lor. Voi menționa numai faptul 
că timp de 10 ani — din 1966 
pină în 1975 — aici s-au investit 
circa 17 miliarde lei, iar in ur.

mătorul cincinal urmează să se 
realizeze investiții de aproape 
15 miliarde lei, ceea ce în
seamnă un volum aproape egal 
cu cel din ambele cincinale 
1966—1975. Subliniez aceasta 
pentru a menționa eforturile 
mari pe care trebuie să le facă 
Comitetul județean de partid, 
comitetul municipal, pentru a a- 
sigura traducerea în viață în 
cele mai bune condițiuni a sar
cinilor privind dezvoltarea în 
ritm înalt a industriei socialiste 
in municipiul și județul dum
neavoastră.

Așa cum am mai menționat 
șl altă dată, cunosc mai de 
mult, încă din 1935, organizația 
de partid din Craiova și din ju
dețul Dolj ; o cunosc bine și din 
anii de după eliberare. Cunosc 
eforturile depuse în ultimul cin
cinal. Avem aici o organizație 
de partid puternică, o clasă 
muncitoare care s-a dezvoltat 
intr-un ritm rapid în ultimii 10 
ani ; avem un corp ingineresc 
bun, tehnicieni buni — și de a- 
ceea am convingerea că toate 
sarcinile privind dezvoltarea in

dustrială in următorul cincinal 
1976—1980, în care ridicarea ni
velului tehnic ocupă un loc cen
tral, vor fi realizate în bune 
condițiuni. In acest fel munici
piul Craiova, județul Dolj, iși 
vor aduce o contribuție de preț 
la înfăptuirea Programului ela
borat de Congresul al Xl-lea al 
partidului, de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră. (Aplauze puternice, prelungite ; urale ; se scandează „Ceaușescu-P.C.R.").

(Continuare in pag. a Ill-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală a unei noi și moderne construcții uni
versitare : Facultatea de electro tehnică .
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Municipiului Craiova, tînără fi viguroasă cetate universitară, i-a revenit, în această zi a jubileului său, deosebita cinste de a găzdui, in prezența secretarului general al partidului, manifestările prilejuite de deschiderea anului de învățămînt.Această vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a înscris — la rîndul ei — în șirul întîlniri- lor rodnice de lucru pe care le are cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale, pentru a stabili împreună cu ei eele mai eficace măsuri și acțiuni în vederea ridicării activității în toate domeniile pe un plan calitativ superior, corespunzător cerințelor și exigențelor etapei actuale de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, în lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea.Cu bucurie în inimi, cu sentimentul firesc al mîndriei patriotice pentru trecutul glorios al urbei lor, pentru izbînziie socialiste de astăzi, locuitorii Craiovei au întîmpinat pe secretarul general al partidului cu simțăminte de stimă, dragoste și recunoștință, adresîndu-i urări de sănătate și viață lungă, spre binele țării și fericirea poporului nostru. Sînt sentimente pe care le-am regăsit exprimate emoționant încă din primele cli

pe ale sosirii la Craiova, pe întreaga durată a vizitei....ora 8,30. Avionul cu care a călătorit secretarul general al partidului aterizează pe aeroportul din Craiova. In întimpi- nare a venit primul secretar al Comitetului județean de partid, Gheorghe Petrescu, care, în numele locuitorilor orașului și ai județului, urează un călduros bun venit tovarășului Nicolae Ceaușescu.Solemnitatea sosirii este marcată de intonarea Imnului de stat al Republicii, precum și de onorul militar prezentat de o gardă alcătuită din ostași ai forțelor. noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.în semn de înaltă prețuire, primul secretar al Comitetului municipal P.C.R., Vasile Bulucea, roagă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să primească cheia de aur a Craiovei și primul titlu de cetățean de onoare al orașului.Vizita în municipiul Craiova a început la întreprinderea „E- lectroputere", care ilustrează pregnant dezvoltarea industrială a orașului.Aflat din nou în mijlocul colectivului de aici, cu care s-a întîlnit în repetate rînduri, secretarul general al partidului a examinat cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, cu specialiști, cu muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii probleme de o deosebită însemnătate, atit pentru uzină, cit și pentru economia națională. Ele vizează diversificarea și modernizarea produselor și a tehnologiilor, sporirea eficienței economice și a calității producției, obținerea unor rezultate superioare în condițiile valorificării mai depline a capacităților creatoare și experienței cadrelor, a folosirii judicioase a instalațiilor și spatiilor existente.în cadrul acestui nou dialog 
de lucru, conducerea întreprinderii informează că, muncind cu abnegație pentru realizarea programului de măsuri politice și tehnico-organizatorice elaborat pe baza indicațiilor date cu o- cazia vizitei precedente, colectivul a reușit să redreseze in scurt timp situația uzinei. Astfel, planul pe primele opt luni ale anului a fost îndeplinit și depășit. Se prelimina, de asemenea, realizarea cincinalului in prima decadă a lunii noiembrie, ceea ce va permite obținerea, pină la finele anului, a unei producții mai mari decit cea prevăzută cu peste 500 milioane lei.Se vizitează citeva importante unități ale întreprinderii — Fabrica de mașini rotative și Fabrica de locomotive, laboratorul de mare putere — unde sînt înfățișate noi tipuri de transformatoare, echipamente electrotehnice complexe, stații electrice pentru transport și metro.Gazdele arată cu satisfacție că una din sarcinile de onoare încredințate acestui colectiv și-a găsit materializarea — locomo
tiva Diesel-electrică de 4 000 CP.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să urce în cabina locomotivei, concepută de specialiștii uzinei. Prezentată sub formă de prototip, locomotiva are caracteristici superioare: consum redus față de locomotiva Diesel-electrică de 2 100 CP, viteză mai mare, greutate mai mică pe unitatea de putere.Secretarul general al partidului felicită pe constructori și proiectanți. In convorbirea cu factorii de răspundere din ministerul de resort, cu specialiștii se subliniază necesitatea tipizării locomotivelor destinate transportului feroviar.Apreciind preocuparea colectivului de a realiza o locomotivă electrică acționată cu motor liniar — expusă ca machetă — tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă construirea, experimentală, a unei asemenea locomotive.In Încheierea vizitei, adresînd încă o dată felicitări muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor întreprinderii pentru rezultatele obținute, secretarul general a- rată că ei trebuie să acorde in continuare o mare atenție creșterii și diversificării produselor, introducerii de soluții constructive și tehnologii noi, integrării tot mai strinse a cercetării și invățămîntului cu producția.Următoarea unitate vizitată pe această platformă industrială a fost întreprinderea constructoare de mașini agricole „7 Noiembrie". Colectivul întreprinderii, care cu un an in urmă a primit indicația de a trece la asimilarea și fabricarea unui produs cu parametri tehnici și economici superiori sortimentelor de mașini agricole realizate pină acum, raportează cu mîndrie îndeplinirea acestei sarcini atit de complexe : unitatea a produs primul tip de tractor industrial craiovean — Tih-145. Prezentind secretarului general noul tractor realizat aici, gazdele informează că acesta va fi dotat cu 10 echipamente de 'u- cru, putînd, în acest mod, să fie utilizat cu succes în agricultură, zootehnie, pomicultură, construcții, silvicultură și alte sectoare productive.In fața unor machete se discută apoi noile dezvoltări ale uzinei ce vor permite asimilarea în viitorul cincinal a 8 tipuri de tractoare, o sporire a ponderii acestora în producția întreprinderii. în acest context, sint analizate modul in care se vor extinde unele sectoare de producție cum ar fi forja și scu- leria, precum și viitoarea turnătorie ce urmează a fi construita aici, ce vor concura la o sporire a producției globale în 1980 cu 402 la sută și o creștere a exportului cu 386 la sută.Vizitînd o expoziție a noilor produse ale uzinei, intre care se remarcă o serie de tractoare de excavat, dumpere, precum și diferite transportoare aflate in fază de prototip, tovarășul Nicolae Ceaușescu indică ministrului de resort, loan Avram, directorului general al Centralei, Vasile Sechel, directorului întreprinderii, Nicolae Ecobici, să se acționeze în vederea restructurării treptate a întregii fabricații. astfel ca ponderea tractoarelor în producția globală să ajungă la 30 la sută în 1980. Totodată, secretarul general al partidului cere ca asimilarea reperelor tractoarelor să se facă in- tr-o proporție mai mare, incit aceasta să ajungă la un procent de 70—80. Remarcînd diminuarea fabricării unor repere ce vor fi produse de alte unități din țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca aici să continue să se realizeze numai mașini agricole de o complexitate ridicată.Parcurgind secția de montaj a tractorului, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informați de asemenea, că în urma recomandărilor primite la precedenta vizită, privind introducerea mai accentuată a progresului tehnic, — s-a trecut la reorganizarea tehnologică a întreprinderii pe linii de fabricație specializate, cu un grad mare de echipare cu S.D.V.- uri și A.M.C.-uri, precum și la montarea produselor pe benzi de montaj in flux continuu, dotate cu standuri de probă și încercări, ceea ce a permis îndeplinirea și depășirea sarcinilor de producție la principalii indicatori.Felicitîndu-i pe noii constructori de tractoare românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu le u- rează ca pină in 1980 să ajungă 

la o producție de 15 000 tractoare.Vizita de lucru continuă pe șantierul celui mai tînăr obiectiv industrial al județului Dolj — întreprinderea de utilaj greu, concepută la indicația secretarului general al partidului privind fabricarea la Craiova a ma- șinilor-unelte grele, a utilajelor necesare industriei hîrtiei și cauciucului, care se importau pină acum, solicitînd importante fonduri valutare. Noua unitate este amplasată pe aceeași platformă cu întreprinderile „Electropu- tere", „7 Noiembrie" și cu alte unități, ceea ce va permite folosirea in comun a surselor de e- nergie electrică și calorică, a facilităților de transport, organizarea unei cooperări eficiente, eonducînd, în același timp, la o simțitoare diminuare a investiției specifice, la folosirea mai bună a terenului.Prezentind caracteristicile viitorului obiectiv, ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, a relevat că, prin darea sa în folosință, aici se va realiza o adevărată platformă a industriei construcțiilor de mașini, unul din combinatele de acest gen de primă mărime din țara noastră.în fața graficelor și machetelor expuse, tovarășul Nicolae Ceaușescu analizează la fața locului, pe teren, modul cum a fost concepută sistemati-, zarea întregii zone, făcind re-* comandări menite să sporească eficiența și economicitatea noilor investiții. în acest cadru, secretarul «general al partidului indică construirea împreună a viitoarelor turnătorii de fontă și oțeluri ce vor trebui să aibă capacități superioare pentru a deservi toate unitățile platformei. De asemenea, se cere să se studieze reamplasarea întreprinderii mecanice de material rulant. astfel ca halele acesteia să poată fi preluate de noile obiective, intreaga zonă fiind, in a- cest mod. afectată construcției și realizării de tractoare, mașini grele și mașini-unelte.în acest context se abordează problema de interes general a folosirii cit mai eficiente a terenului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu indică să se întocmească un program precis care să prevadă ocuparea și utilizarea în proporție de 90—95 la sută a suprafeței existente. Cere, de asemenea, specialiștilor să revadă amplasamentul grupului școlar prevăzut a fi ridicat aici, să fie comasate o serie de construcții, iar căile de acces și drumurile să fie limitate la strictul necesar. Se cere, de asemenea, ca în aceste spații să nu se treacă la construirea de locuințe.Discutînd problema intrării in funcțiune a primelor capacități, prevăzută peste trei ani, tova

rășul Nicolae Ceaușescu cere specialiștilor să scurteze acest termen, să se treacă la începerea fabricației pe sectoarele intrate în fluxul productiv, paralel cu desfășurarea construcției. Totodată, se subliniază necesitatea dotării cu utilaje moderne, de înaltă tehnicitate care să permită realizarea nu numai a fabricației prevăzute — strunguri, freze, raboteze, mașini de danturat sau linii automate complete pentru fabricile de hîrtie și laminoare pentru industria siderurgică — ci și unicate, atunci cind nevoile impun a- ceasta. Dotarea unității, a relevat tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie cit mai elastică, să putem produce tot ce avem nevoie. Se indică în acest context să se ia măsuri pentru pregătirea fabricației, astfel, ca în 1976 primele capacități să poată să producă.Aspectele sistematizării, ale dezvoltării urbanistice a orașului sint și ele luate în discuție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu critică o anumită concepție a edililor și specialiștilor și le atrage atenția să gospodărească cu grijă, cu simț de răspundere pămîntul, să asigure o mare densitate construcțiilor, să păstreze și să respecte înfățișarea tradițională a orașului, valorile sale arhitectonice, vechea sistematizare, rețeaua stradală existentă, să integreze in chip armonios noile clădiri in peisajul specific Craiovei.Vizita secretarului general al partidului în Centrul universitar craiovean, care a oferit un bun prilej pentru examinarea, la fața locului, a modului în care se Înfăptuiește amplul plan de perfecționare a invățămîntului nostru, în strînsă legătură cu cerințele dezvoltării social-economice a patriei, cu imperativul aplicării celor moi noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, începe chiar aici, pe marea platformă industrială din zona de est a orașului. In imediata vecinătate a marii întreprinderi „Eiectroputere" se înalță, impozantă, noua clădire a Facultății de electrotehnică. Finalizată cu două luni și jumătate înainte de termenul stabilit, grație eforturilor colectivului Trustului de construcții industriale din localitate și participării entuziaste la execuția ei a studenți- mii craiovene, noua construcție oferă toate condițiile pentru aplicarea in viață a uneia din sarcinile stabilite de conducerea partidului pentru modernizarea invățămintului nostru, aceea a integrării sale cu cercetarea și producția.întimpinat eu sentimente de dragoste și recunoștință de miile de studenți craioveni, care a- plaudă și ovaționează minute în șir, secretarul general al parti

dului este rugat de rectorul universității, Tiberiu Nicola, să viziteze acest nou lăcaș de învățămînt.Invitat de gazde, tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală, pășind în holul elegantei construcții universitare. Aici, in fața unei sugestive expoziții, se dau explicații despre profilul universității, despre contribuția sa la formarea de cadre cu studii superioare pentru diferite sectoare ale economiei și culturii. înființată în anul 1966, universitatea craioveană grupează astăzi 7 facultăți în care sînt cuprinși, la cursurile de zi, serale și fără frecvență, 8 800 de studenți.Rectorul universității informează că s-au înregistrat progrese demne de a fi remarcate în procesul integrării învăță- mîntului cu cercetarea și producția. în acest an, studenții facultăților tehnice și cei de la facultatea de științe economice realizează în ateliere, în stațiunile didactice experimentale, în întreprinderi industriale și in alte unități diferite lucrări pe bază de contracte și convenții, a căror valoare se ridică la 32 milioane lei.Pe parcursul vizitării unor laboratoare, ateliere-școală și săli de cursuri și seminar», dispuse in perimetrele celor cinci pavilioane ale localului, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că majoritatea instalațiilor au fost montate aici chiar de viitorii lor beneficiari — studenți și cadre didactice — iar o bună parte din aparatele și mașinile- unelte ce au intrat în dotarea atelierelor și laboratoarelor s-au executat cu forțe proprii, unele fiind unicate — invenții ale studenților. Unele dintre produsele executate de studenți sînt montate pe locomotivele aflate in funcțiune, altele în curs de execuție sau de experimentare.în discuția care are Ioc aici, secretarul general al partidului se interesează de conținutul predării și al activităților aplicative, de bagajul de cunoștințe practice pe care îl asigură facultatea absolvenților săi.— Un inginer trebuie să știe să monteze, dar și să proiecteze asemenea aparate — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu pe toate, desigur, dar pe acelea care fac obiectul specialității sale. Dacă unui muncitor îi cerem să știe să le producă, e firesc să cerem unui inginer să știe să le proiecteze.Insistînd asupra necesității accentuării caracterului practic al pregătirii viitorilor absolvenți, secretarul general subliniază, în același timp, că și verificarea cunoștințelor, examenul final de absolvire trebuie să aibă drept criteriu capacitatea tinerilor ingineri de a rezolva problemele concrete cu care se vor 

confrunta în activitatea productivă din uzine. Absolvenții vor trebui să știe să proiecteze, să realizeze aparatele și să remedieze defecțiunile care pot perturba procesul de producție.— Numai în acest fel vom putea lega efectiv învățămîntul de producție, numai așa vom putea pregăti absolvenții pentru munca în uzine și institute.In aceeași ordine de idei, secretarul general al partidului a- trage atenția forurilor de resort că trebuie intensificată munca de cercetare aplicativă a cadrelor didactice. Fiecare cadru didactic universitar trebuie să-și pună cunoștințele în slujba progresului țării, a promovării în producție a tehnicii înaintate.în continuarea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu este oaspetele cadrelor didactice și al e- levilor liceului industrial nr. 1. Gazdele arată că o parte din absolvenți iși continuă studiile în instituțiile de învățămînt superior, iar o parte se încadrează în producție, majoritatea în fabricile întreprinderii „Eiectroputere". Se vizitează o parte din spațiile de învățămînt și pentru desfășurarea activității de instruire practică, integrată în procesul de producție al întreprinderii „Eiectroputere". în acest an, elevii de aici au realizat pe bază de plan 18 sub- ansamble și repere de la locomotiva Diesel-electrică și 6 sub- ansamble de la diferite sortimente de aparataj electric de înaltă tensiune. Școala dispune de 6 ateliere, 5 cabinete tehnice de specialitate și 3 laboratoare, toate înzestrate cu mijloace tehnice de înaltă calitate. Secretarul general al partidului face un scurt popas în cel mai nou laborator al liceului — laboratorul multifuncțional, unic în rețeaua școlară a țării noastre, conceput și realizat în școală, o- biectiv care a fost omologat de curînd ca unitate-pilot pentru școlile din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.Apreciind aceste realizări, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă. totodată, ca laboratoarele să fie dotate, pentru elevii din ultimii ani de studiu, cu a- parate mai complexe, care să le permită însușirea de cunoștințe mai bogate pe care le vor aplica apoi în muncă.în cadrul unei microexpoziții, cuprinzînd mașini și dispozitive executate în școală, este prezentată, printre altele, lucrarea de absolvire a unui grup de elevi : o mașină de debitat profile.Apreciind acest mod de a concepe pregătirea absolvenților, secretarul general al partidului, reluînd ideea pe care a formulat-o la Facultatea de electronică, subliniază că tot așa trebuie să se procedeze și în învăță- mintul superior, că lucrarea de diplomă a absolventului trebuie să-și găsească expresia în- 

tr-o realizare practică corespunzătoare pregătirii care li se cere.In sălile de clasă, manualele, distribuite gratuit, așteaptă gata pregătite pe elevi. Examinînd citeva dintre ele, tovarășul Nicolae Ceaușescu face recomandarea ca, la viitoarele ediții, ele să fie tipărite în condiții grafice superioare, cu mai multe ilustrații fotografice pentru a le face mai frumoase și mai atractive.în continuare se vizitează cantina și căminul școlii. Intere- sindu-se de condițiile de viață ale elevilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu are cuvinte de apreciere la adresa colectivului școlii pentru ordinea și curățenia care domnesc aici, pentru felul în care conducerea școlii se îngrijește de creșterea și educarea viitorilor specialiști.Se vizitează apoi liceul agroindustrial, una dintre cele mai vechi școli de profil din țară. In prezent, aici sînt cuprinși, în liceul industrial, școala profesională și școala de maiștri, 1 040 de elevi . care se pregătesc în mai multe meserii.Pe parcursul vizitei, directorul liceului informează că această școală a fost prima in Oltenia care a inițiat acțiuni complexe de integrare a procesului de învățămînt cu producția. Așa se explică faptul că liceul a devenit și o adevărată unitate economică la care se adresează numeroși beneficiari pentru realizarea nu numai a unor repere, ci și a unor produse complete. Vizitind .principalele laboratoare și ateliere, înzestrate cu utilaje și aparate dintre cele mai moderne, realizate în mare parte prin autoutilare, secretarul general al partidului apreciază ca pozitive eforturile depuse aici pentru legarea invățămintului de producție.Un ultim popas în unitățile de învățămînt se face la cea mai tînără facultate a universității craiovene — cea de medicină, unitate care și-a început activitatea în 1970, primii absolvenți urmînd să-și primească diplomele la sfîrșitul anului de învățămînt care incepe acum.Gazdele arată că facultatea dispune de 60 de laboratoare pentru cercetare și demonstrații practice, utilate cu aparatură de cel mai înalt nivel tehnic. Studenții din ultimii ani își desă- virșesc pregătirea în instituțiile spitalicești din municipiu, unde desfășoară activitatea practică alături de cadre didactice și de medici cu bogată experiență practică.Pe parcursul vizitării unora dintre laboratoarele destinate practicii preclinice și cercetării, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că facultatea a făcut importanți pași pe linia integrării invățămîntului cu activitatea practică și de cercetare.Apreciind succesele înregistrate în domeniul pregătirii viitorilor specialiști în strînsă legătură cu necesarul mereu sporit de cadre cu înaltă pregătire impus de dezvoltarea economico-socială a patriei, secretarul general al partidului adresează și aici, ca și la celelalte unități de învăță- mint, călduroase felicitări și urează colectivelor de profesori și elevi multe succese în activitatea lor.Aici, ca dealtfel pe întregul traseu al vizitei, tineretul din cețatea Băniei a făcut secretarului general al partidului o primire plină de entuziasm, scandînd îndelung „Ceaușescu- P.C.R.", intonînd cîntece patriotice. în aceste vibrante manifestări de dragoste și prețuire și-a găsit expresie recunoștința fierbinte a tineretului nostru față de grija pe care o poartă partidul, secretarul general, pentru educarea viitoarelor generații de specialiști, hotărîrea dea se pregăti temeinic pentru îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce le vor reveni în edificarea socialismului multilateral dezvoltat pe pămîntul patriei.Următorul obiectiv al vizitei de lucru este Poiana Mare, localitate situată în Cîmpia Dunării.După ce survolează o parte din bogata cîmpie a județului, elicopterul aterizează în vecinătatea unui lan de porumb. Secretarul general al partidului este întîmpinat de tovarășul Aldea Militaru, președintele Uniunii Naționale a Cooperati

velor Agricole de Producție,' de reprezentanții organelor agricof județene și ai unităților de pr<* ■ ducție din comună.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se apropie de un grup de țărani cooperatori, stă de vorbă cu ei, se interesează de recoltele obținute, de mersul lucrărilor agricole. Sătenii arată că prin traducerea în viață a măsurilor adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință de lucru, munca pe ogoare se desfășoară din plin, i intr-un spirit de ordine și disciplină. Organizarea muncii in acord global, pe echipe formate din mecanizatori și țărani coope-' ' ratori. efectuarea întregului''’' complex de lucrări în epocile1 optime și de bună calitate, ■ ț" garea la timp au făcut ca pro- ■' ducția planificată să fie depă- 1 teșită, astfel incit câștigurile cttSfei'-:’ simțitor. Recolta este bună in ’■ cele patru cooperative de pro- ' ducție, precizează Ion Răduta- U nu, primarul comunei. Sperăm- ■ să obținem producții, superioare- ' ' celor prevăzute în angajamente.în discuțiile cu ministrul- industriei construcțiilor de mașini, cu specialiștii din agricultură, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se găsească soluții pentru a spori gradul de mecanizare, precum și randamentul mașinilor de recoltat.Se face apoi un scurt popas într-o parcelă cultivată cu sfeclă de zahăr. Apreciind rezultatele obținute pină acum, secretarul general al partidului subliniază necesitatea asigurării unei densități sporite la unitatea de suprafață, in raport cu condițiile locale, în vederea creșterii producției la hectar și a conținutului de zahăr al sfeclei.La marginea unui lot experimental, gazdele demonstrează, practic, eficiența cercetărilor proprii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază ca pozitive rezultatele obținute, precum și faptul că țăranii cooperatori își.47 însușesc aici tehnologiile de luV cru cele mai avansate. Secretarul general al partidului insistă in discuția cu specialiștii să se a- corde o atenție mai mare introducerii în cultură a hibrizilor de porumb cu productivitate ridicată și cu calități superioare, folosirii cit mai productive a fiecărei palme de pămînt, evitării risipei de teren.Pe parcursul vizitării unor parcele, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Angelo Miculescu, îl informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că în toate județele s-a trecut experimental la însămînțarea de porumb boabe după orzul pentru furaje, care se recoltează cu două săptămîni mai devreme, ceea ce permite să se obțină, de pe aceeași suprafață, cea de-a doua cultură ajunsă la deplină maturitate. Rezultatele bune obținute pină acum fac necesară extinderea acestei metode. Realizări apreciabile au fost înregistrate și la producția de fasole, în a doua cultură.Secretarul general al partidului, apreciind aceste rezultate, subliniază că ele demonstrează că, pe baza unei bune organizări și aplicării riguroase a regulilor științei și tehnicii agrotehnice, se poate asigura înfăptuirea și depășirea sarcinilor care stau în fața agriculturii. în context, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să fie mai intens promovată și generalizată buna experiență, dobîndită în aceste direcții, în creșterea producției agricole.Se vizitează, in continuare, expoziția de produse agricole, organizată în centrul comunei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită călduros pe țăranii cooperatori pentru rezultatele obținute în producția agricolă și le urează mult succes in activitatea viitoare.Arătînd că planul pe anul viitor a fost temeinic pregătit, fiecare din cele patru C.A.P.- uri ale comunei, fiecare formație de lucru cunoscind de pe acum ce au de făcut, gazdele il asigură pe secretarul general al partidului că cei 1 200 de comuniști, toți cei aproape 17 000 de locuitori ai comunei vor munci fără preget pentru a da viață indicațiilor sale, pentru a spori neîncetat producția agricolă, corespunzător obiectivelor trasate agriculturii de Congresul al XI- lea al partidului.
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municipiul CraiovaMarea adunare populară din

cuvîntărea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

Am vizitat și o cooperativă de 
producție agricolă din comuna 
Poiana Mare. Am constatat cu 
multă satisfacție recoltele bune 
obținute de această cooperativă 
și în acest an, preocuparea de a 
aplica in cele mai bune condi
țiuni cuceririle științei în agri, 
cultură, de a folosi cu rezultate 
cît mai bune mijloacele meca
nice, ingrășâmintele chimice și 
celelalte substanțe, semințele 
selecționate și păminul bun 
din această zonă, precum 
și forța creatoare, capaci
tatea de muncă a țărănimii 
cooperatiste. Intr-adevăr, recol
tele obținute sint bune și sint 
mari posibilități ca, in următorii 
ani. să se poată generaliza ex
periența pozitivă, să se obțină 
rezultate mai mari atit la coo
perativele din Poiana Mare, cît 
și la toate cooperativele din ju
dețul Dolj. Doresc să adresez 
calde felicitări tuturor coopera
torilor și locuitorilor din comuna 
Poiana Mare pentru rezultatele 
obținute în producția agricolă 
și să le urez noi succese în anii 
viitori. (Aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul").

Intr-adevăr, odată cu dezvol
tarea industriei trebuie să a- 
cordăm o atenție și mai mare 
progresului rapid al producției 
agricole. In această privință, ju
dețul Dolj are posibilități mari. 
De altfel. în acest județ, ca și 
în alte județe ale țării, se reali
zează mari lucrări de irigații, de 
îmbunătățiri funciare — iar a- 
cestea trebuie să se reflecte 
într-o creștere substanțială a 
producției agricole. Ceea ce am 
constatat astăzi la cooperativa 
din Poiana Mare demonstrează 
că dacă se muncește in mod or
ganizat, dacă se asigură respec
tarea tuturor regulilor științei, 
folosirea rațională a mijloacelor 
de care dispunem, putem face 
ușor ca sarcinile trasate de 
Congresul al XI-lea în domeniul 
agriculturii să fie realizate în 
bune condițiuni. De aceea do
resc să-mi exprim convingerea 
că și comuniștii de la sate, toate 
organizațiile de partid, întreaga 
țărănime cooperatistă, toți lu
crătorii din agricultură vor face 
totul pentru a-și îndeplini cu 
cinste sarcinile mari ce le revin 
în cincinalul următor — astfel ca, 
alături de industria din orașul 
Craiova și din județ, agricultura 
Doljului să ocupe un loc frun
taș in Republica Socialistă 
România. (Aplauze îndelungate ; urale puternice).

S-au realizat, în același timp, 
o serie de lucrări de construc
ții sociale, s-au dezvoltat mult 
municipiul Craiova, alte orașe 
ale județului. Numai in ul
timii 5 ani — 1971—1975 —
s-au construit aproape 11 000 de 
apartamente, care au schimbat 
mult înfățișarea municipiului 
Craiova. Sint realizări cu care 
dumneavoastră, noi toți, ne pu
tem mindri, deși, intre noi fie 
spus — cu toate că ne ascultă 
toți cei ce se află în fața televi
zorului — se putea construi ceva 
mai bine, mai economic, respec- 
tîndu-se vechea sistematizare, 
sistemul stradal, evitîndu-se ri
sipa mare de teren. Asemenea 
tendințe nu au contribuit la îm
bunătățirea înfățișării de astăzi 
a Craiovei. Mă refer la siste
matizare, avînd în vedere că la 
Craiova a existat o sistematizare 
bună. Păstrarea sistemului stra
dal va asigura realizarea unui 
oraș modern care să ofere con
dițiuni civilizate de locuit pen
tru toți oamenii muncii, dind, 
totodată, orașului o înfățișare 
demnă de societatea socialistă 
multilateral dezvoltată pe care 
o construim, de epoca comunis
mului. (Aplauze, urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“) 
De fapt, am profitat de prilejul 
că sint la Craiova pentru a face 
această critică urbaniștilor, ce
lor ce răspund de sistematizarea 
acestui municipiu, spre a ascul
ta și ceilalți prim-secretari pre- 
zenți aici si cei ce se află la te
levizoare sau vor citi miine în 
„Scînteia". Peste tot este nece
sar să acordăm mai multă aten
ție bunei organizări și sistema
tizări urbane, să punem capăt 
risipei de teren care se mai 
face, din păcate, în toate orașele 
noastre.

Ținînd seama de ceea ce s-a 
realizat în Craiova și în alte 

orașe și sate în domeniul con
strucțiilor social-culturale, de 
programul mare pe care îl pre
vede în acest sector viitorul cin
cinal, doresc să-mi exprim con
vingerea că se vor trage toate 
învățămintele atit din ceea ce 
avem bun, cit și din lipsurile și 
greșelile care s-au săvîrșif. In 
următorul cincinal să fie lichi
date cu desăvîrșire lipsurile și 
greșelile, să asigurăm și în do
meniul construcțiilor social-cul
turale îndeplinirea întocmai a 
Directivelor, a hotăririlor Con
gresului al XI-lea al partidului. (Aplauze puternice).

S-a vorbit aici de istoria înde
părtată a Craiovei — de acum 
7 000 de ani, cu mai mult de 5 000 
de ani înaintea erei noastre, de 
așezarea din perioada geto-dacă 
cunoscută cu 350 de ani înain
tea erei noastre, precum și de 
prima atestare din timpul sta
tului daco-roman cu 1 750 de ani 
în urmă. Este, desigur, un 
trecut cu care ne putem mindri, 
care atestă faptul că pe aceste 
meleaguri, ca de altfel pe întreg 
teritoriul patriei noastre, s-a 
dezvoltat continuu, de milenii, o 
civilizație avansată, pînă la ci
vilizația modernă, la civilizația 
socialistă pe care o edificăm as
tăzi sub conducerea gloriosului 
Partid Comunist Român. (Aplauze puternice, urale prelungite). 
Ne mindrim. desigur, cu Mihai 
Viteazu, care a realizat pentru 
prima oară unirea — pentru 
scurt timp, e adevărat — a ță
rilor românești, cu revoluția lui 
Tudor Vladimirescu, cu rolul 
jucat de revoluționarii craioveni 
in revoluția din 1848, cu alte 
momente importante atît pentru 
istoria Craiovei, a Olteniei, cit 
și pentru istoria întregului po
por român, în care populația de 
pe aceste meleaguri a fost pre
zentă. Ea a jucat un rol activ în 
dezvoltarea patriei noastre, în 
cucerirea independenței, in rea
lizarea unității naționale, în 
formarea statului național uni
tar. Ne amintim de rolul impor
tant jucat de Craiova în războ
iul de independență națională 
din 1877. Odată cu dezvoltarea 
proletariatului, a mișcării mun
citorești din România, Craiova a 
cunoscut și un puternic avint al 
mișcării revoluționare. Craio- 
venii revoluționari au fost pre- 
zenți la formarea primului par
tid muncitoresc în 1893, precum 
și la formarea Partidului Comu
nist Român în 1921, așa cum, de 
altfel, au fost prezenți în toată 
perioada de la crearea Partidu
lui Comunist în diferite momen
te ale luptei revoluționare, in
clusiv în înfăptuirea insurecției 
naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste, care a deschis 
calea dezvoltării noi, socialiste, 
a României.

Fără îndoială că toate aceste 
momente, tot acest trecut de 
luptă pentru eliberarea naționa
lă și socială, pentru progres, 
constituie o mîndrie pentru lo
cuitorii din această parte a țării, 
pentru întregul nostru popor. 
Ele constituie, totodată, și o obli
gație, obligația de a face totul 
pentru ridicarea la un nivel tot 
mai înalt a activității de con
strucție economică-socială, pen
tru sporirea contribuției Craio
vei. a Doljului, la făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, Ia ridicarea bunăstării 
și fericirii întregului nostru po
por. (Aplauze puternice, prelungite) .

Tot astăzi, după cum am men
ționat la început, deschidem in 
întreaga țară anul de învăță- 
mint de toate gradele. Putem 
spune că, de fapt, deschiderea 
anului de învățămint marchea
ză și noul cincinal în care va 
începe să învețe promoția 
1975—1976. Sperăm că acest an 
de învățămint va avea rezulta
te care să constituie un exem
plu pentru toate celelalte sec
toare de activitate, că de la în
ceputul anului procesul de în
vățămint se va desfășura în con
formitate cu cerințele Congre
sului al XI-lea de a se lega tot 
mai strins învățămintul de ști
ință șî producție, de a se asigu
ra formarea cadrelor necesare 
tuturor domeniilor de activitate 
cu o bază cît mai solidă de cu
noștințe teoretice și practice, 
care să le permită încă din 
prima zi a intrării în producție 
îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a obligațiilor ce le re

vin. Iată de ce acordăm o im
portanță deosebită deschiderii 
acestui an de învățămint. Doresc 
ca, de aici din Craiova, să adre
sez tuturor cadrelor didactice, 
studenților și elevilor din toată 
țara, cele mai calde felicitări și 
urări de succes în învățătură, in 
cercetare, in muncă și viață I (Aplauze puternice, prelungite)/

Am ales Craiova pentru des
chiderea anului de învățămint 
nu numai pentru că a coincis c»i 
sărbătorirea a 1 750 de ani de 
existență a acestei așezări ; de 
fapt am unit in mod voit această 
sărbătoare cu deschiderea anu
lui de învățămint pentru a su
blinia realizarea unui deziderat 
foarte vechi al craiovenilor — de 
acum aproape 130 de ani — de 
a avea o universitate. Acest de
ziderat s-a realizat în anii so
cialismului, de fapt numai cu 5 
sau 6 ani in urmă. Am dorit, de 
fapt, prin aceasta, să sărbăto
rim noua universitate din Cra
iova, căreia îi urăm succese tot 
mai mari. Menționez că mi-au 
produs bucurie constatările fă
cute astăzi în legătură cu felul 
in care se desfășoară procesul 
de învățămint în universitate. (Aplauze puternice).

Am vizitat Facultatea de elec
trotehnică și Facultatea de me
dicină. Facultatea de electroteh
nică și-a început, de fapt, astăzi 
activitatea, in noul local, iar 
Facultatea de medicină cu cîțiva 
ani in urmă. Am impresii plă
cute despre ceea ce am văzut, 
despre preocuparea cadrelor di
dactice de a organiza procesul 
de invățămint în conformitate 
cu hotăririle Congresului, cu le
gile pe care le avem in acest do
meniu. Desigur, în domeniul in- 
vățămintului superior ne aflăm, 
in general, pe un drum bun. 
S-au făcut progrese mari în 
realizarea unei legături strinse 
între învățămint, cercetare și 
producție ; dar sintem încă de
parte de a putea spune că avem 
o organizare perfectă in întrea
ga țară. Sint unele rezultate 
bune, dar este încă mult de fă
cut pentru ca, realmente, învă
țămintul superior să corespundă 
pe deplin cerințelor partidului. 
Trebuie să acționăm cu toată 
hotărirea pentru ca absolvenții 
oricărei facultăți să aibă ase
menea cunoștințe incit să se 
poată încadra de indată in pro
cesul de producție, fără nici o 
altă pregătire ulterioară. Tre
buie să acționăm cu mai multă 
hotărîre pentru ca in pe
rioada de învățămint de 4—5 
ani, ori de aproape 6 ani, stu
denții să-și poată insuși la per
fecție cunoștințele teoretice și 
practice din domeniul lor de ac
tivitate. Absolventul oricărui in
stitut de învățămint superior 
tehnic trebuie să-și încheie stu
diile cu elaborarea unei lucrări 
practice, de fapt lucrarea de di
plomă, care să poată fi folosită 
imediat în producție de orice în
treprindere. La rîndul lor, cei 
din agricultură trebuie să poată 
executa în bune condițiuni orice 
lucrări agricole cu mijloace me
canizate, să poată aplica cele 
mai noi cuceriri ale științei în 
domeniul respectiv de activitate. 
Numai astfel vom putea spune 
că am realizat pe deplin Direc
tivele, hotăririle Congresului al 
XI-lea al partidului cu privire 
Ia organizarea activității in în
vățămintul superior.

Avem rezultate bune în multe 
orașe și centre. Am cîștigat a- 
numită experiență. Avem, deci, 
posibilitatea ca, in următorii ani. 
să realizăm pe deplin cerințele 
puse de partid. Aș dori să-mi 
exprim convingerea că toți lu
crătorii din învățămintul su
perior, cadrele didactice, studen
ții, vor face totul pentru a 
transforma instituțiile de învă
țămint, universitățile, în centre 
de învățămint, cercetare și pro
ducție, de construcție a socialis
mului și comunismului in 
România. (Aplauze puternice, prelungite).

Am vizitat și două licee : un 
liceu industrial și unul indus- 
trial-agrar. Impresiile de la am
bele licee sint bune. Aș putea, 
poate, menționa că, fiind Un li
ceu mai vechi, cu o tradiție des
tul de bună, liceul agro-indus- 
trial are un plus față de cel in
dustrial. Dar, sper că șî liceul 
industrial — ca de altfel toate 
liceele noastre — va reuși în cel 
mai scurt timp să se încadreze 

pe deplin în realizarea direc
tivelor cu privire la invățămin- 
tul liceal, care, de asemenea, 
trebuie să fie strins legat de 
practică, de viață, să asigure 
fiecărui absolvent posibilitatea 
de a cunoaște la perfecție o 
meserie. Avem nu numai iii 
Craiova, ci și în întreaga țară- 
rezultate bune. Se depun efor
turi pentru a realiza în cele 
mai bune condițiuni sarcinile 
trasate de partid. Doresc să ex
prim convingerea că și cadrele 
didactice din învățămintul li
ceal, din învățămintul general, 
precum și elevii, vor face totul 
pentru a asigura un nivel tot 
mai ridicat acestui invățămint.

Cînd am vorbit de cadre m-ani 
gindit și la Ministerul Invăță- 
mintului și Educației, și la orga
nele din județe și orașe care ap 
răspunderi in realizarea acestor 
măsuri indicate de partid și gu
vern. Fără îndoială, se impune 
din partea Ministerului Invăță- 
mintului și Educației, din partea 
inspectoratelor școlare județene, 
o activitate mai susținută, un 
sprijin mai puternic, un control 
și un ajutor mai activ în între
gul invățămint, pentru a putea 
realiza in cele mai bune condi
țiuni sarcinile puse de partid. 
Avem baza materială necesară, 
avem cadre bune, avem un ti
neret minunat. Avem toate con
dițiile pentru a putea spune că 
sarcinile Congresului al XI-lea 
al partidului vor fi realizate în 
bune condițiuni și in invățămint. (Aplauze puternice).

Fără îndoială, se impune să 
acordăm o atenție sporită pre
gătirii cadrelor pentru toate 
sectoarele, avind in vedere că 
programul vast al cincina
lului următor și următoa
relor cincinale, de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare spre co
munism. nu poate fi realizat 
fără cadre cu o temeinică pre-j 
gătire, cu o inaltă conștiință so
cialistă. Este necesară unirea 
tuturor forțelor creatoare ale 
societății noastre pentru înfăp
tuirea acestui minunat program, 
care va asigura patriei noastre 
un nivel de viață tot mai înalt, 
independența, suveranitatea, bu
năstarea și fericirea întregii na
țiuni. (Aplauze puternice ; puternice urale ; se scandează : „Ceaușescu-P.C.R, !“).

Societatea pe care o edificăm 
este o societate a muncii, a 
creației ; în ea nu iși au și nu-și 
vor avea locul cei ce nu mun
cesc. Iată de ce învățămintul 
trebuie să l’acâ totul pentru a 
pregăti tineretul pentru muncă, 
pentru creație, pentru viață, 
învățămintul trebuie să facă din 
fiecare cetățean al României 
socialiste un constructor entu
ziast al comunismului, un luptă
tor ferm pentru progres, pentru 
egalitate între națiuni, un revo
luționar în adevăratul sens al 
cuvintului ! Iată de ce învăță- 
mintul nostru trebuie să fie re
voluționar, să se bazeze pe con
cepția materialist-dialectică, pe 
un spirit novator în toate do
meniile de activitate ! (Aplauze puternice, prelungite — urale).

Este necesar ca organizațiile 
de partid din învățămintul su
perior, din întregul invățămint, 
organizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist, organizațiile de pio
nieri să-și facă un titlu de glo
rie, de cinste și onoare din a 
asigura lichidarea cu desăvir- 
șire a oricăror manifestări ne
gative care se mai intilnesc ici- 
colo, de lipsă de exigență, atît 
la cadrele didactice cît și la ti
neri față de ei înșiși și față de 
colegii lor. Trebuie să creăm un 
asemenea spirit, în toate școlile, 
în întregul invățămint, în fie
care facultate, incit cei care mai 
cred că învățămintul poate da 
adeverință pentru plimbare pe 
bulevard să nu mai poată gindi 
astfel. Trebuie să-i transfor
măm, să-i facem să înțeleagă 
necesitatea de a se supune dis
ciplinei și ordinii generale, să 
ryiunțeja mentalitatea -veche, 
burgheza? potrivit căreia învă
țămintul dă o diplomă cu care 
poți trăi fără să muncești. învă
țămintul nostru nu dă și nu va 
da asemenea diplomă ! Invăță- 
mîntul nostru dă diplome pen
tru muncă, pentru creație, pen
tru viață ! (Aplauze puternice). 
Iată in ce spirit trebuie să 
muncească organizațiile de par
tid ; iată în ce spirit trebuie să 
lucreze organizațiile U.T.C. și de 

pionieri, pentru a face din fie
care tînăr un luptător ferm 
pentru socialism și comunism, 
un om pentru muncă, pentru viață. (Aplauze puternice, prelungite ; urale, se scandează „Ceaușescu — P.C.R." și „Ceaușescu și poporul").

Doresc ca și de aici, din Cra
iova, să mă adresez tuturor ca

drelor didactice — și, odată cu 
aprecierea pe care o dau marii 
lor majorități, cvasi-unanimită- 
ții lor, pentru felul cum 
iși îndeplinesc misiunea de onoa
re în formarea și educarea ti
nerei generații — să le adresez 
chemarea de a depune eforturi 
și mai mari pentru ca în riadul 
cadrelor didactice să se simtă 
un spirit mai exigent, mai com
bativ, un spirit revoluționar îm
potriva a tot ceea ce este vechi, 
pentru a înlătura și din dome
niul învățămintului rutina, con
servatorismul, pentru a promova 
spiritul nou. Fiecare lucrător din 
învățămint trebuie să fie un pro
pagandist al noului, un luptător 
pentru socialism și comunism. 
Numai așa vă veți îndeplini, 
dragi tovarăși, sarcina de edu
catori ai copiilor, ai tinerelului, 
veți merita stima și încrederea 
societății, a partidului și statului 
nostru ! (Aplauze puternice, prelungite).

Mă adresez, de asemenea, în
tregului tineret școiar. întregii 
generații tinere, cu chemarea de 
a depune toate eforturile pentru 
însușirea celor mai noi și înain
tate cunoștințe din toate dome
niile de activitate, pentru însu
șirea concepției revoluționare, 
materialist-dialectice despre lume 
și viață. Numai așa. dragi prie
teni țineri, veți deveni buni ce
tățeni ai patriei noastre socia
liste, veți putea purta mai de
parte făclia înaintașilor voștri, 
veți putea duce înainte spiritul 
revoluționar și veți asigura înăl
țarea pe noi culmi a națiunii 
noastre socialiste, care să ocupe 
un loc tot mai demn în rindul 
națiunilor înaintate ale lumii.

Știu, dragi prieteni, că drumul 
acesta nu este ușor, că ei cere 
eforturi, chiar sacrificii. Dar nu 
există satisfacție mai mare pen
tru un tinăr decît aceea de a ști 
că este stăpin pe tot ce a creat 
mai bun civilizația națională și 
universală, că poate privi demn, 
atit Ia colegii lui, la tinăra gene
rație, cît și Ia înaintașii săi spu- 
nînd : „Da, m-am pregătit ; am 
făcut totul ca să folosesc condi- 
țiunile create de partid, de stat 
— și sint gata, in orice moment, 
la orice loc de muncă, să-mi ser
vesc patria, poporul, partidul !“. (Aplauze prelungite, urale ; se scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Am deplina încredere că tî- 
năra noastră generație va urma 
ferm Programul elaborat de Con
gresul al XI-lea. că iși va însuși 
în cele mai bune condițiuni cu
noștințele cele mai înaintate și 
va asigura înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului, ducînd mai 
departe făclia înaintașilor, asigu- 
rind un Ioc demn în lume na
țiunii^ noastre socialiste. Cu a- 
ceastă deplină încredere urez ce
lor care intră astăzi în primul an 
al învățămintului de toate gra
dele, tineretului de pe băncile 
școlii cît și întregului nostru ti
neret succese tot mai mari, 
multă fericire ! Faceți totul pen
tru a asigura viitorul luminos 
al națiunii noastre ! (Aplauze puternice, urale prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Este de înțeles că tot ceea 

ce realizăm în țara noastră, 
succesele pe care le obținem in 
dezvoltarea socialistă a patriei 
și în înaintarea spre comunism, 
constituie, totodată, o contribu
ție de mare însemnătate la creș
terea prestigiului și forței socia
lismului. la cauza independenței 

t popoarelor, a păcii în lume !
Iată de ce partidul, guvernul 

României socialiste, preocupin- 
du-se de dezvoltarea economi- 
eo-socială a patriei, de ridicarea 
bunăstării materiale și spiritua
le a întregului nostru popor, 
dezvoltă larg colaborarea cu toa
te țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, precum și 
cu toate statele lumii, inclusiv 
cu cele capitaliste dezvoltate, 
pornind de la principiile depli
nei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului 
in treburile interne, renunțării 
U forță și U amenințarea cu 

forța, respectării dreptului fie
cărui popor de a fi stăpîn pe 
bogățiile naționale, pe destine
le proprii, de a-și făuri viața în 
mod independent, așa cum do
rește. (Aplauze puternice , urale).

Ne pronunțăm ferm pentru 
soluționarea problemelor — 
complicate încă — ale vieții in
ternaționale, pe calea pașnică 
a tratativelor. Am participat ac
tiv Ia pregătirea conferinței ge- 
neraî-europene, la încheierea 
lucrărilor conferinței de la Hel
sinki, semnînd documentele ela
borate timp de aproape trei ani 
și care constituie un angaja
ment al poporului nostru de a 
acționa neabătut pentru înfăp
tuirea securității în Europa, pen
tru pacea și colaborarea inter
națională 1 (Aplauze, urale prelungite).

Acționăm ferm, împreună cu 
alte state ale lumii, în primul 
rind cu cele in curs de dezvol
tare, pentru realizarea noii or
dini economice mondiale care 
să asigure lichidarea subdezvol
tării, o egalizare relativă a ni
velului de dezvoltare a tuturor 
națiunilor, să deschidă calea 
bunăstării și fericirii tuturor 
popoarelor lumii, deoarece 
numai pe această cale se poate 
asigura continuarea cursului 
destinderii și realizarea păcii. 
Nu poate exista destindere in 
condițiile menținerii stării de 
subdezvoltare ! Nu se poate vor
bi de destindere și pace reală 
cît timp lumea este împăr
țită în bogați și săraci ! Tre
buie să înțelegem, deci, că 
realizarea atît a securității in 
Europa, cît și a destinderii și 
păcii internaționale este nemij
locit legată de înfăptuirea noii 
ordini economice, de dezvoltarea 
tuturor națiunilor, de bunăsta
rea, independenta și fericirea 
fiecărui popor. (Aplauze puternice. prelungite).

Sintem ferm hotăriti ca, In 
spiritul hotăririlor Congresului 
al XI-lea al partidului, să des
fășurăm in continuare o activi
tate susținută pe plan interna
țional, pentru întărirea unității 
și colaborării cu toate țările so
cialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu toate popoarele lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială. Vom acționa ferm și în 
viitor, în spiritul hotăririlor Con
gresului, pentru a contribui la 
realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune. In acest fel ne vom 
îndeplini obligațiile noastre de 
detașament activ, revoluționar, 
în lupta pentru apărarea inde
pendentei și suveranității po
poarelor pe plan internațional. 
Ne vom îndeplini atît îndatoriri
le naționale, cît și cele interna
ționale, care constituie un tot 
unitar și caracterizează politica 
marxist-Ieninistă a partidului 
nostru. (Aplauze puternice).

In încheiere, doresc să exprim, 
încă o dată, convingerea că toti 
oamenii muncii din municipiul 
Craiova și din județul Dolj, toți 
locuitorii municipiului si jude
țului, Ia fel ca toti cetățenii pa
triei noastre socialiste vor face 
totul pentru a-și îndeplini și în 
următorul cincinal sarcinile de 
mare răspundere care le revin. 
Sint convins că vă veți prezenta 
și în 1980 cu planul îndeplinit, 
că veți ocupa un Ioc fruntaș în 
marea întrecere între toate or
ganizațiile de partid, intre toate 
județele tării noastre. Aș dori să 
ocupați locul unu, dar știu că e 
o întrecere grea : depinde de 
comitetul județean de partid, 
depinde de comuniști, de tineret, 
de dumneavoastră toti. de fie
care la locul său de muncă, pen
tru a putea ocupa, dacă nu pri
mul loc, dar un loc cît mai demn 
în această mare întrecere pe 
plan national, sporindu-vă con
tribuția la dezvoltarea socialistă 
și înaintarea spre comunism a 
patriei noastre. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Cu această convingere, vă u- 
rez tuturor multă sănătate, noi 
și noi succese și multă fericire ! 
Urez, totodată, cadrelor didacti
ce, studenților și elevilor din în
vățămintul de toate gradele suc
cese tot mai mari, multă fericire 
și sănătate 1 (Aplauze puternice, prelungite ; cei prezenți la marea adunare populară aclamă îndelung pentru partid, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general ăl partidului, •tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

.............................. . ...

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Steaua 

Republicii Socialiste România" 
clasa I municipiului Craiova

Dînd o înaltă apreciere contribuției aduse de cetățenii muni
cipiului Craiova de-a lungul veacurilor la lupta întregului popor 
pentru libertate și progres social și participării active la în
făptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră,

cu prilejul aniversării a 1750 de ani de Ia prima mențiune 
documentară a străvechii așezări daco-getice Pelendava și 500 
de ani de la prima atestare documentară a Craiovci,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOL UNIC. — Se conferă Ordinul „Steaua Republicii So- 
cialiste România" clasa I municipiului Craiova, județul Dolj.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vizita s-a încheiat semnificativ cu o mare adunare populară, desfășurată sub semnul celor două evenimente : jubileul Craiovei și inaugurarea anului de învățămint....Această vibrantă manifestare are loc în piața centrală a orașului, unde domnește o atmosferă entuziastă. sărbătorească, de înălțător patriotism. S-au a- dunat aici peste 70 000 de cetățeni — muncitori și intelectuali, militari și studenți, reprezentanții oamenilor muncii din municipiul Craiova și de pe cuprinsul județului Dolj. Ei poartă portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, steaguri roșii și tricolore, lozinci care exprimă gindurile, sentimentele pe care le împărtășesc în aceste clipe deosebite : „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general", „Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România", „Trăiască Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre", „Trăiască harnicul și talentatul popor român, făuritorul societății socialiste multilateral dezvoltate".La adunare participă practic — prin intermediul transmisiei directe a posturilor noastre de radio și televiziune — întreaga țară.Este ora 14,10. Mulțimea aflată în piață întîmpină cu multă căldură, cu urale și ovații pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului.Vii și îndelungate aplauze răsună minute în șir pentru partid și secretarul său general. Se scandează cu înflăcărare „Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". Craiovenii dau glas simțămintelor de fierbinte dragoste și încredere în partid și secretarul său general.Cuvîntul de deschidere a a- dunării este rostit de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, prim-secre- tar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., care, dînd glas sentimentelor de mare bucurie ale comuniștilor doljeni., ale tuturor oamenilor muncii din municipiu și din județ, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu tradiționala urare de bun venit.Participarea dumneavoastră la deschiderea noului an de învățămint și la jubileul municipiului, a arătat vorbitorul, este un moment solemn, evocativ. Oamenii muncii din acest colț de țară văd în aceasta prețuirea e- forturilor adesea eroice pe care le-au depus pentru a contribui din plin la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul scump al patriei.Evocînd tradițiile ce atestă că sintem dintotdeauna fiii acestor pămînturi și că nimic nu ne-a clintit din aceste locuri, ne reamintim, cu deosebită emoție, cuvintele rostite de dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, la întîlnirea publică ce a avut loc la Craiova la 26 iulie 1946 : „Noi comuniștii — spuneați atunci —. dorim ca din 
Oltenia lui Tudor Vladimirescu, 
sărăcită și înapoiată pînă acum 
datorită jafului moșieresc, să 
facem o Oltenie bogată, cu o in
dustrie și o agricultură puter
nică. Noi dorim ca din Craiova, 

cetatea banului și a opresiunii, 
cum era în trecut, să facem o 
cetate a muncii, a culturii și 
științei în Oltenia".în continuare, vorbitorul a spus : mobilizați pentru a da viată sarcinilor reieșite din documentele celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru a aplica în practică întocmai indicațiile deosebit de prețioase pe care dumneavoastră ni le-ați dat cu prilejul vizitei de anul trecut, din luna mai. oamenii muncii din satele și orașele Doljului, în frunte cu comuniștii, au obținut, în marea întrecere socialistă pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, succese de seamă.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că, pe cele 8 luni din acest an, planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 101,2 la sută ; 11 unități economice au îndeplinit sarcinile cincinalului la producția globală, iar pe întregul județ avem pînă acum un avans de 50 de zile, ceea ce echivalează cu o producție industrială suplimentară de 2,2 miliarde lei.încă de la sfîrșitul lunii iulie, Doljul și-a realizat prevederile planului cincinal la export, o- norindu-și astfel, în bune condiții, contractele pe care le-a avut cu o serie de parteneri străini.Așa cum dumneavoastră ne-ați indicat, a fost reprofilată producția întreprinderii „7 Noiembrie" și — cum ați putut constata cu prilejul vizitei de azi — în diferite faze ale acesteia se află deja primul lot de peste 250 de tractoare. Cu sprijinul dumneavoastră direct și neprecupețit, întreprinderea „Elec- troputere" și-a redresat treptat producția, a recuperat într-un timp scurt nerealizările și, în prezent, desfășoară o bună activitate.De asemenea, cei ce muncesc in unitățile agriculturii cooperatiste au obținut anul acesta cea mai mare producție de grîu, iar în prezent, aplicînd măsurile indicate la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., zoresc cu strîn- sul recoltei de porumb, de sfeclă de zahăr, de struguri și legume, pun baze trainice recoltei viitoare.Firește, succesele acestea ne bucură ; ele sînt rezultatul eforturilor stăruitoare depuse de comuniști, de către toți oamenii muncii pentru materializarea întocmai a sarcinilor ce le-au stat în față. Sintem conștienți însă că în activitatea noastră mai avem încă lipsuri, pe care dorim să le înlăturăm grabnic, în acest sens, trebuie să acționăm cu vigoare sporită, să fim mai exigenți cu noi înșine, în așa fel incit activitatea tuturor colectivelor să fie mai bună decît pînă acum, să se ridice necontenit la nivelul cerințelor mari ce ne stau în față.Pentru tot ceea ce am înfăptuit pînă acum, pentru viața tot mai fericită pe care o trăim, pentru viitorul nostru luminos,

(Continuare in pag. a IV-a)
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Marea adunare 
populară din 

municipiul Craiova

Incepînd de ieri,
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(Urmare din pag. a 111-a) gindurile ni se îndreaptă, pline de recunoștință, către Partidul Comunist Român, către dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general.Vă asigurăm, încă o dată, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Craiova și de pe întreg cuprinsul Doljului, că nu vom precupeți nimic pentru edificarea socialismului multilateral dezvoltat in acest colț de țară, așa cum strălucit a fost prefigurat in mărețul program al partidului adoptat la cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.Secretarul prezidențial și al Consiliului de Stat, tovarășul Silviu Curticeanu, a dat, apoi, citire, Decretului Prezidențial prin care Municipiului Craiova i se decernează ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" Clasa I.în uralele mulțimii, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înminează primarului orașului înalta distincție.La adunarea populară, în numele oamenilor muncii de la „Electroputere", a vorbit apoi maistrul Paul Dinu, Erou al Muncii Socialiste, care a spus : 
Ca întotdeauna, dumneavoas

tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați venit in mijlocul nostru și ne-ați dat sfaturi și indicații prețioase. în mintea' și inima fiecărui muncitor, inginer și tehnician de la noi s-au întipărit, profund și trainic, cuvintele rostite de dumneavoastră, in mai, anul trecut, cînd ne spuneați : „Vă transmit încrederea 
pe care o am în acest colectiv pe 
care-1 cunosc de mult și care va 
fi în stare să rezolve competent 
toate problemele".îndemnul acesta generos, înălțător, creditul moral pe care ni l-ați acordat au constituit un viguros imbold în munca noastră, ne-au angajat, in spirit revoluționar, să milităm cu toată capacitatea, să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea politicii partidului.Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că Întreprinderea noastră a realizat, încă din luna ianuarie, planul cincinal la aparataj electric de înaltă tensiune, iar la indicatorul producție globală am obținut un avans de 2 luni și jumătate. Vă informăm, în același timp, că uzina a obținut și obține zi de zi noi și importante succese pe linia unei cît mai valoroase contribuții la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, de creștere a aportului țării noastre la schimburile mondiale de valori.Vă asigurăm și cu acest prilej, iubite tovarășe secretar general, că vom depune toată puterea gindului și faptelor noastre pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor programului partidului.Luind cuvîntul, rectorul Universității craiovene, Tiberiu 
Nicola, a spus : Universitatea din orașul nostru este rodul grijii permanente a partidului, a dumneavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, pentru înflorirea științei și culturii românești.In acest context se înscrie și inaugurarea noului local al Facultății de electrotehnică, care este un prețios dar făcut de partid studenților, tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri.Punînd in centrul preocupărilor de modernizare a procesului instructiv-educativ integrarea organică a invățămintului cu cercetarea și producția, am avut și avem în vedere, permanent, angajarea, incă din anii de studii, a tinerilor la traducerea în viață a sarcinilor izvorîte din grandiosul program al partidului, a prețioaselor dumneavoastră indicații cu privire la realizarea acestui obiectiv major.Permiteți-mi, iubite tovarășe secretar general, să dau glas hotărîrii organizației de partid, Senatului universității. Asociației Studenților Comuniști, de a face totul pentru, aplicarea prețioaselor dumneavoastră indicații date astăzi cu privire la stimularea capacității de creație tehnico-științifică a cadrelor didactice, a studenților, pentru a educa tineretul universitar in spiritul înaltelor idealuri revoluționare ale poporului și partidului nostru, al dragostei față de patrie și respectului față de muncă.în aceste clipe de înaltă trăire 
a emoțiilor începutului unui nou an de învățămint — a subliniat în cuvîntul său Ana Pătrașcu, studentă la Facultatea de medicină din Craiova — noi, studenții, asemenea- tineretului școlar, simțim marea bucurie și satisfacție de a vă avea în mijlocul nostru, de a beneficia încă o dată de indicațiile dumneavoastră clarvăzătoare și pline de grija părintească.Ne exprimăm adeziunea unanimă la politica internă și externă a partidului și statului, angajîndu-ne cu tot elanul tinereții noastre în însușirea temeinică a cunoștințelor teoretice și practice, in aplicarea prevederilor codului eticii și echității socialiste.Sintem bucuroși că avem astăzi prilejul să vă raportăm că îndemnurile pe care le-ați a- dresat în nenumărate ocazii privind integrarea organică a în- vățămintului cu cercetarea și producția prind viață și la Craiova. Studenții craioveni lucrează efectiv la întreprinderea „E- lectroputere", Combinatul chimic sau în alte unități industriale, la ferma didactică experimentală sau in secțiile modernului spital clinic din municipiu. înfăptuind angajamentul luat de asociațiile studenților comuniști, studenții elec— trotehniști au participat în a- ceastă vară la construcția noului sediu al facultății.Constituiți în echipe și brigăzi, am lucrat, totodată, la întreținerea și gospodărirea căminelor și cantinelor, a spațiilor de învățămint, precum și pe șantierul național al tineretului de la Giurgiu-Răzmirești.Dorim să ne angajăm să facem totul ca. în acest an universitar, studențimea craioveană •ă poată raporta cu mîndrie parti

dului, dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul nostru iubit, că rezultatele întregii munci politico-educative și profesionale sint însoțite numai de calificative superioare.Luind cuvîntul, Dumitru Toa- 
der, președintele C.A.P. „înainte" din comuna Poiana Mare, a spus : Exprimindu-mi bucuria de a vă revedea in mijlocul nostru, mărturisesc sentimentul de mare satisfacție al celor 18 000 de locuitori ai comunei noastre pentru vizita făcută cu citeva ore in urmă.Așa cum ați putut constata, ca urmare a aplicării politicii înțelepte a partidului nostru, a prețioaselor indicații date de dumneavoastră, tovarășe secretar general, cu privire la extinderea irigațiilor, mecanizarea și chimizarea agriculturii, am obținut an de an producții sporite.în acest an, cu toate condițiile vitrege, munca plină de abnegație a țărănimii cooperatiste și a mecanizatorilor de pe ogoarele noastre a dat rod bogat : la cultura griului am obținut în medie 4150 kg/ha, iar la porumb scontăm o producție de 16 000 kg știuleți la hectar, depășind astfel prevederile angajamentului luat. De asemenea, la sfecla de zahăr preliminăm să obținem o producție medie de 75 000 kg la ha.Așa cum ne-a învățat partidul, cum ne-ați învățat dumneavoastră vom considera aceste rezultate doar ca o bază pentru o activitate mai rodnică, mai eficientă.Aplicind în mod exemplar măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., concentrind toate forțele, sub conducerea organelor de partid, sintem hotăriți să recoltăm în timpul optim roadele rhuncii din acest an — porumbul l-am strîns deja de pe jumătate din suprafață — și să punem baze trainice recoltelor anului viitor.

în aclamațiile mulțimii, în en
tuziasmul și însuflețirea gene
rală. ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită atenție, cu deplină aprobare, fiind subliniată în repetate rlnduri cu vii și îndelungi aplauze, cu ovații.Adresindu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, primul secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., tovarășul Gheorghe Petrescu, a spus : Vă mulțumim din adîncul ființei noastre pentru grija statornică pe care o acordați dezvoltării județului și municipiului Craiova, pentru indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat pe tot parcursul vizitei de astăzi, pentru cuvintele dumneavoastră pline de învățăminte, încărcate de substanța patriotismului fierbinte, de dragostea pentru oamenii acestor locuri. Ele constituie pentru noi nu numai dovada înaltei prețuiri ce o acordați tradițiilor noastre revoluționare, omagierii oamenilor de aici pentru munca lor rodnică, aprecierii tineretului nostru studios și harnic, dar și un îndemn de a ne perfecționa munca, de a spori eforturile pentru a îndeplini, in mod neabătut, mărețele sarcini trasate de Congresul al XI-lea al partidului și Programul Partidului Comunist Român. Să muncim fără preget, cu dăruire și eroism, după exemplul luminos pe care ni-1 oferiți, acesta este legămîntul nostru solemn, angajamentul unanim și entuziast pe care oamenii muncii din județul Dolj și-l iau în fața dumneavoastră, pentru a contribui cu întreaga lor capacitate și putere de muncă la înfăptuirea pe teritoriul patriei noastre a visului de aur al întregii omeniri, a celei mai drepte orinduiri. a comunismului.Vă urăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne trăiți întru multi ani și să ne conduceți cu aceeași înțelepciune și vigoare tinerească spre continua prosperitate a patriei și fericirea poporului nostru drag.Văzduhul vibrează de urale și ovații. Participanții la adunare își exprimă încă o dată, cu putere, dragostea, recunoștința și încrederea în partid și secretarul său general. în aceste momente .sărbătorești, ei se angajează, în fața partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. ca, laolaltă cu întregul nostru popor, să muncească cu hotârîre și fermitate pentru a transpune în viață, în mod exemplar, politica partidului, Programul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Mereu vii vor rămîne în sufletul și conștiința locuitorilor Craiovei aprecierile, cuvintele însuflețitoare consemnate, la încheierea Adunării populare, de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cartea de onoare a orașului : 
„Cu prilejul împlinirii a 1 750 de 
ani de la întiia mențiune docu
mentară a localității Pelendava 
și a 500 de ani de la prima a- 
testare scrisă a Craiovei. adresez 
cele mai calde felicitări locuito
rilor acestei străvechi așezări 
daco-getice, milenară vatră stră
moșească cu bogate și glorioase 
tradiții in istoria luptei poporu
lui român, pentru apărarea fiin
ței naționale și neatîrnarea pa
triei, pentru libertate, indepen
dență și o viață mai bună. Le 
urez tuturor noi și mari succese 
în dezvoltarea economică și e- 
dilitar-gospodărească a munici
piului. realizări tot mai însem
nate in înfăptuirea politicii ge
nerale a partidului și statului 
nostru, de edificare a socialis
mului și comunismului în Româ
nia, de ridicare a națiunii noas
tre socialiste pe trepte mereu 
mai inalte de bunăstare și civi
lizație".

★La plecarea din Craiova, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat, pe străzile orașului, cu aceleași calde simțăminte de dragoste. Locuitorii orașului au aplaudat și ovaționat îndelung pe secretarul general al partidului, scandînd cu însuflețire „Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". (Agerpres)

ENTUZIAST INTR-O NOUA ETAPA
Foto : GIl. CUCU

15 septembrie, zi inaugurală a școlii. Sub aripa sa, s-au adunat milioane de copii, adolescenți și tineri. Panglica inaugurală a primului an de școală ce se va integra în cincinalul nou, al revoluției tehnico-științifice, a fost tăiată. La această oră ne aflăm deja în a doua zi a anului de învățămint. a doua zi de muncă, de învățătură. Zi în care elevii, studenții și dascălii lor au în față cuvintul-program' pentru noul an de învățătură rostit ieri la Adunarea populară de la Craiova de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Elevii și studenții au luat in stăpinire școlile și facultățile, tot ceea ce este nou in noul an școlar. în clasa I avem anul acesta o cifră record : aproape o jumătate milion de școlari. între ei, cetățeanul al 20 000 OOO-lea al Rpmâniei, Daniel Marius Stănciu- lescu. Cu șase ani în urmă, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a urat______________________________ »

să trăiască fericit in comunism. Deocamdată, ieri a făcut primul pas spre a deveni om demn al vremurilor comuniste — a trecut pragul Școlii generale nr. 12 din Pitești. Un sfert de milion de adolescenți înscriu cel de al doilea an de lucru al liceului obligatoriu pe prima treaptă. Toți cei citeva milioane de elevi de la cursurile de zi au primit manuale valorind peste 180 milioane lei. Studenții s-au extins, grație grijii care se acordă școlii superioare integrată cu producția și cercetarea, pe noi spații de invățămînt. Dealtfel, prevederile întregului cincinal 1971—1975 pentru construcții noi în învățămîntul superior au fost îndeplinite în mai puțin de patru ani. Cele 42 instituții de învățămint superior din întreaga țară și-au îmbogățit perimetrul de muncă, învățătură și viață cu peste 30 hectare suprafață construită în cincinal.

tirea conferinței pe liceu, organizarea studierii cuvîntărilor secretarului general al partidului care se referă la problemele de învățămint. Activitatea de organizație a demarat din prima zi de școală cu seriozitate și răspundere. Fapt pe care ni-1 confirmă și secretara comitetului U.T.C. de la Liceul „Unirea" din Tg. Mureș, Liliana Cherebo- țiu : aici, în fiecare clasă s-au făcut planurile de lucru pentru perioada imediată, stabilindu-și angajamente concrete in vederea intimpinării celui de al X-lea Congres al U.T.C.
ȘCOALA, INDUSTRIE, PRO

DUCȚIE. în timpul verii am urmărit cum se instaurează noul an școlar în învățămintul Capitalei. Pregătirile s-au desfășurat sub semnul precizării făcute de tovarășul Ceaușescu la Plenara ... .. nă din iulie : „în școală for
măm oameni 
că, pentru producție, 
meni cărora să Ie fie frică de 
muncă". Ieri am verificat, dacă se poate spune astfel — prima zi de școală în spiritul acestei promisiuni. La Liceul „I.L. Caragiale" din București, efectivul de elevi și dascăli se afla în plenul său, în careul știut tradițional. consacrat sărbătorii. Ne aflam in fața a 2 009 de tineri în uniforme școlare. ~ tea cută care au avut succese la învățătură. Ei sint cei care au produs cei 700 000 lei beneficii — planul de producție. Prin ei și

Nicolaecomu-
pentru mun-

nu oa-

Curiozita- elevilor le va fi satisfă- curind. Da, ei sint cei

Secvențe
noului an de învățămint

cu ei a luat naștere microîntre- prinderea. Le face plăcere că directorul liceului, prof. Ioana Cos'ina, reamintește aceste succese. Se pornește altfel la drum cînd îți numeri realizările și-ți poți orîndui activitatea viitoare la parametrii ridicați. La aceeași tribună, se află partenerul școlii de mai bine de 5 ani — „Automatica". Micro- întreprinderea liceului este secție a Automaticii. Cuvîntul secretarului de partid al întreprinderii, ing. Marin Stanică, le confirmă că uzina continuă să aibă mare încredere in forța de muncă a liceului, în iscusința profesională a elevilor. A-

nul acesta le va adresa comenzi mai dificile... Atenția elevilor este încordată. Se formulează proiectele. Ceea ce anul trecut ' însemna un început, in acest an devine o certitudine : cercul de creație tehnică a uzinei va dezvolta cuprinderea elevilor lingă specialiștii, tehnicienii și muncitorii uzinei. Producția în ateliere se diversifică punind probleme de tehnicitate. Se creează subsecția de tehnologia sudurii pe lingă lăcătușerie, pe electrotehnică se creează subsecția de electromecanică tehnologică. Institutul politehnic a acceptat invitația școlii și
atelierul de lingă cel de

a uzinei de a patrona unele activități tehnice din aceste secții. Mai mult, cu elevii se vor ține cursuri cu tematică tehnologică legată de producția atelierelor. Colaborarea capătă un nou partener. Deci : școală- întreprindere—facultate. în o- biectiv : muncă, ordine, disciplină. îndrăzneală.S-au deschis cataloagele învățăturii și s-a „intrat" în norma de lucru a atelierelor, normă din planul de „producție", plan de producție din planul micro- intreprinderii. - plan satelit al uzinei in școală.
ORGANIZAȚIA U.T.C., DIN 

PRIMA ZI ÎN ACTIVITATE. Liceul „I. L. Caragiale" din Ploiești. Acum, la începutul unei noi perioade, încercăm să <aflăm cum va acționa organizația U.T.C., cu ce probleme se va confrunta ea. Stăm de vorbă cu îndrumătorul U.T.C., prof. Dumitru Constantinescu, — distins chiar în această zi cu Diploma de onoare a C.C. al U.T.C., și cu secretarul comitetului U.T.C., elevul Dumitru lână. De fapt, activitatea de organizație a și reinceput cu citeva zile in urmă cind biroul comitetului U.T.C. pe școală, diriginții s-au sfătuit asupra modului de lucru, au stat de vorbă cu elevii care au avut diferite responsabilități pe linie de pionieri sau U.T.C. in timpul școlii generale. S-au repartizat sarcini concrete membrilor comitetului. S-au pus la punct problemele organizatorice legate de adunările de dare de seamă și alegeri, s-au constituit detașamentele de muncă patriotică pe clase. Pe agenda de lucru a comitetului U.T.C. au figurat, pentru început, și alte măsuri : reluarea întrecerii „Cea mai bună clasă din liceu", pregâ-

In fiecare zi

al nor
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RECOLTATUL CARTOFILOR
C.A.P. Chitrău, județul Mureș, culesul cartofilor mobilizează 
peste 1 009 locuitori ai satului care au un program riguros, 
ora 6 dimineața pînă Ia ora 20. Din cele 365 hectare culti-

legume livrate ritmic,
zilnic
de la . ____ ______ _______________
vate cu cartofi au fost recoltate pînă in prezent aproape 100 hectare. 
Toate parcelele de pe care se recoltează cartofii rămin curate peste 
noapte. „56 atelaje ale C.A.P., 2 camioane și 4 remorci — ne in
formează Dezideriu Pali, vicepreședinte al consiliului popular — 
lucrează zilnic la transportul furajelor și cartofilor. Ele sint deser
vite de peste 800 locuitori ai satului, țărani cooperatori, muncitori ai 
fabricii de lapte, lucrători din unitățile comerciale și de deservire, 
cadre sanitare, profesori, navetiști".

VOM DEVENI BUNI SPE
CIALIȘTI — ANGAJAMENT 
ROSTIT DE CĂTRE STUDENȚI. în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, studenții ploieșteni s-au angajat să se pregătească cu sirguință pentru a fi buni specialiști, să răspundă cu fapte demne de muncă și viață grijii și încrederii de care se bucură studențimea în țara noastră.La Ploiești, deschiderea anului de învățămint a avut citeva note dominante. Este primul an cînd Institutul de petrol și gaze își desfășoară aici activitatea integral, prin mutarea Facultății de tehnologia și chimizarea petrolului și gazelor. Adunind și doc- toranții, institutul va avea 2 200 de studenți. Inaugurarea începutului de an a fost însoțită de alte inaugurări. A fost dat în folosință un nou corp cu spații de învățămint (4 amfiteatre, toate laboratoarele de specialitate la tehnologia și chimizarea petrolului și gazelor, săli de curs) la construcția căruia au luat parte și studenții. Studenții au la dispoziție două noi cămine cu cite 400 locuri, astfel incit au fost soluționate toate cererile de cazare. Tot ieri a fost inaugurată cantina cu 1 200 de locuri. Peste puțin timp se va termina construcția noului ate- lier-școală, compartimentat în hale, și construcția noii biblioteci. Iată dar un șir de noutăți, ilustrîhd condițiile tot mai bune în care se pregătesc și trăiesc studenții ploieșteni.Și studenții Facultății de medicină veterinară din Timișoara și-au început noul an de studiu într-o clădire recent dată în folosință, alături de' care se află o cantină și două cămine. Cu cele două corpuri terminate deja, urmînd ca în următoarele luni să fie încheiată construcția întregului ansamblu, Facultatea de electrotehnică s-a îmbogățit cu o suprafață de 7 000 mp, afectată laboratoarelor pentru studenți și cadre didactice. în cadrul atelierului de practică al Facultății de construcții s-au încheiat lucrările de amenajare a centrului de calcul al Institutului politehnic. De asemenea, studenții de la îmbunătățiri funciare se vor pregăti. înce- pînd cu această toamnă, la disciplina de specialitate in noul pavilion construit la marginea orașului unde, pentru demonstrații practice, au la dispoziție 15 hectare de teren. De menționat că la realizarea acestor noi spații de învățămint prin zecile

de mii de ore de muncă patriotică prestate in perioada vacanței. studenții și-au adus o considerabilă contribuție.Cei aproximativ 17 000 de stu- denți, cadre didactice și numeroși invitați s-au intilnit, ieri, pe platforma invățămint-indus- trie a celei mai mari politehnici din țară, cea a Capitalei. S-a pășit ferm intr-un nou an pe coordonatele integrării. Componentele acestei platforme au fost enumerate de prof. univ. Radu Voina, rectorul institutului : 22 ateliere de producție aparținind celor 10 facultăți și o excelentă dotare a laboratoarelor. Pînă în momentul de față, din planul de producție anual, în valoare de 81 milioane lei, s-au realizat mai mult de două treimi. Au fost posibile aceste rezultate datorită accentului pus pe executarea de prototipuri, standuri, a produselor de serie mică realizate de colective de studenți și cadre didactice de la faza de proiectare și testare pînă la cea a finalizării optime in produse de înaltă calitate. Pentru anul care vine se prevede și organizarea a patru mari unități de cerce- tare-producție pe profile de specialitate. De asemenea, pentru studenți, activitatea de cercetare științifică a mai însemnat și susținerea unui număr de aproximativ 800 de comunicări științifice în cadrul ............"siuni locale sauReprezentanți lui Industriei C.N.S.T., centrale industriale și întreprinderi au asigurat cadrele didactice, studenții, de sprijinul larg pentru realizarea unei colaborări mai strînse cu centrale industriale și întreprinderi in vederea consolidării legăturilor existente.Gheorghe Hubea, președintele Consiliului U.A.S.C.. este împuternicit să-i exprime pe studenți. Mandatul pe oare* i/l-au acordat aceștia sună astfel': își vor îndeplini exemplar- toate sarcinile. „Pentru noi, care ne pregătim sâ întimpinăm cu rezultate deosebite cele două mari evenimente ale sfirșitului de an, Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R., această perioadă este una de exigență și responsabilitate sporite. Chiar astăzi se vor desfășura 11 plenare ale A.S.C. din facultăți, după care vor urma adunările generale de dare de seamă și alegeri, incepînd de la nivelul anilor și pînă la faza pe institut".în încheierea adunării festive, participanții au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se angajează să nu precupețească nici un efort pe linia îndeplinirii sarcinilor ce le revin de transformare a tuturor facultăților în puternice centre de învă- țămînt-cercetare-producție.Cu asemenea gînduri de angajare responsabilă a început, peste tot, în fiecare școală și facultate, noul an de învățămint.

diferitelor se- naționale.ai Ministeru-Construcțiilor,

LUCREȚIA LUSTIG, LIDIA 
POPESCU, ION MIHALACHE, 

ION DANCEA

conform graficelor!
Prin cele 1 800 de hectare cul

tivate cu legume, întreprinderea 
de producere și industrializare a 
legumelor și fructelor Moșneni, 
județul Constanța, se numără 
printre cele mai mari bazine le
gumicole din țară. Pînă in pre
zent, de aici au fost livrate pie
ței, precum și fabricii de con
serve „Munca" din localitatea 
Ovidiu peste 11 000 tone tomate, 
ardei, gogoșari și capia, fasole 
verde și castraveți. Recoltatul 
legumelor continuă. Datorită 
unei bune organizări a muncii 
in toate cele 13 ferme, se res
pectă graficele de livrare. Pa 
total întreprindere, in fiecare, 
seară se consemnează în aceste 
grafice cantitatea de 550 de tone 
legume, adică exact cifra plani
ficată. De la începutul campaniei 
acest ritm a fost respectat fără 
nici o abatere, lucru ce demon
strează clar că aici munca este 
bine organizată, că se folosește 
din plin fiecare oră bună de 
lucru. Desigur, întrebarea este 
cine sint cei care conduc ferme
le, organizează zilnic activitatea 
oamenilor ? Răspunsul il pri
mim de la tovarășul inginer Flo- 
rea Neagu, directorul unității. 
„De la început trebuie să arăt, 
cu mândrie, că avem 13 ingineri 
șefi de ferme tineri, dar 
price puți. Dintre ei, 11 incă nu 
și-au încheiat anii de stagiatură. 
Șefi de fermă cum sint Elena 
Stoiculescu, Gheorghe Ivan, A- 
dela Simulea, Ștefan Murgu, loan 
Caisim au obținut peste 27 tone 
legume pe unitatea de suprafață. 
Tot aici, trebuie să arăt preo
cuparea permanentă a ingineru
lui Sever Florescu, șeful secto
rului mecanic, de a asigura, îm
preună 
conicii
nare a 
zecilor

împreună cu inginerul șef al 
unității, tov. Vasile Sava,.trecem 
prin citeva puncte de lucru. Un 
prim popas il facem la ferma 
nr. 6, Deși era trecut de ora 17,

cu mecanizatorii și me
de atelier, buna funcțio- 
celor 85 de tractoare și a 
de mașini agricole".

cei peste 250 de lucrători erau 
pe cimp, la strinsul tomatelor, 
ardeilor, vinetelor. Aflăm acest 
lucru de la cel mai virstnic din
tre muncitori, singurul de fapt 
intilnit la sediul fermei. Este 
vorba de Dumitru Ploșanu „gos
podarul fermei" cum îl numesc 
oamenii de aici. „Sint paznic — 
ne spunea dinsul — însă după 
cum vedeți repar lădițe, întrețin 
culturile din apropiere". în cimp, 
la culesul tomatelor, intilnim și 
pe tinăra ingineră Adela Simu- 
lea, șefa fermei. „După cum ve
deți aici am concentrat majori
tatea oamenilor — preciza ingi
nera — deoarece ne-am angajat 
ca pînă la data de 1 octombrie 
să livrăm întreaga cantitate de 
tomate prevăzută în plan, adică 
2 770 de tone. în plus, sperăm să 
mai recoltăm incă 1 000 de tone 
peste prevederi". Realizări la fel 
de bune sint și la celelalte sor
timente de legume. Așa, de 
exemplu, au fost obținute peste 
cifra planificată 37 tone vinete, 
34 tone castraveți și alte canti
tăți însemnate de ardei și fasole. 
La obținerea acestor rezultate 
un merit deosebit îl au și cei 
peste 80 de tineri care se înscriu 
zi de zi cu frumoase rezultate. 
Printre ei se numără Alexandru 
Bejan, Olga Constandache, Mi
hai Lungu, frații Aurel, Vasile 
și Tatiana Iordache, Doina Be
jan și mulți alții care se bucură 
de bune aprecieri din partea 
conducerii unității. Nu putem în
cheia, fără să arătăm aportul 
conducătorilor auto, care s-au in_ 
tegrat 
lucru.
bonea, 
Moise,
mitrache, Constantin Ciocan. Se
pie Badea și Claudiu Popescu 
întreaga cantitate de legume 
strînsă intr-o zi (peste 100 de 
tone) ajunge în aceeași zi la 
beneficiari.

perfect in formațiile de 
Datorită lui Mihai Bro- 

Ștefan Pascu, Nicolae 
Viorel Petcu, Paul Du-

OVIDIU MARIAN

5 a I.A.S. Mangalia, de exemplu, 
peste 850 tone de struguri din so- 
de Marian Cimpoieru, Mihai Ian- 
numără peste 200 de oameni, re- 
lăzi. în urma lor rutieriștii Con-

M. OVIDIU

RECOMPENSA PENTRU SE
RIF : Cosmos (orele 14,30; 16,301 
18.30; 20,30).

MUNTELE ASCUNS î Muncg 
(orele 16; 18; 20).

M. BORDA

ÎN PODGORIILE DOBROGENE
In podgoriile din județul Constanța întîlnești zilele acestea sute 

de oameni la strînsul recoltei. Astfel din unitățile agricole Medgi
dia, Mangalia, Ostrov, Murfatlar și altele pleacă zilnic spre bene
ficiari zeci de tone de struguri. Culesul continuă. Muncitorilor pre- 
zenți în vii li s-au mai adăugat de ieri miile de elevi din satele și 
orașele județului. La ferma nr. 
au fost recoltate pînă în prezent 
iurile timpurii. Echipele conduse 
cului, Marin Vasile, echipe care 
coltau strugurii și ii aranjau în 
stantin Oaie și Pirvu Bădoiu transportau recolta spre punctele de 
preluare. „Cantitățile recoltate sporesc zilnic nu numai prin trece
rea la culesul strugurilor din soiurile tîrzii — ne spunea economistul 
fermei, Vasile Bobe — ci și prin prezența la muncă a celor peste o 
sută de elevi ai liceului din Eforie, care în fiecare toamnă ne ajută 
efectiv la culesul strugurilor".

CULESUL FRUCTELOR
Un mare număr de tineri acționează de mai mult timp în li

vezile și podgoriile din județul Vilcea. La Călimânești, Olănești, 
Păușești-Mâglași, Stoiceni, Bărbătești, citeva sute de tineri au 
organizat, pentru stringerea și expedierea imediată a fructelor spre 
piețele de desfacere și fabricile de conserve, „Decada tînărului în 
agricultură", inițiativă în urma căreia au fost recoltate citeva mii 
de tone de fructe. Pînă acum, la baza de recepție a I.L.F. Rm. 
Vilcea au sosit peste 7 500 tone fructe, din care 1 335 tone mere. 
2 766 tone prune, 341 tone pere, peste 20 tone struguri, toate strinse 
și înmagazinate de tinerii uteciști din județ.

N. MILITARU
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CALVARUL UNEI FEMEI : 

București (orele 8,30; 10,45; 13;
16; 18,15; 20,30), Favorit (orele 8,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina București (ora 19,15), Stadio
nul Dinamo (ora 19,30), "
Steaua (ora 19).

DRUMURI ALBE : 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
20,15).

A FOST ODATA UN 
WOOD : Luceafărul (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20.15).

elixirul tinereții : 
toi (orele 9,30; 11,45; 14; 16;
20.30) , Excelsior (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Scala 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 
Grădina Capitol (ora 19).

DELICT DIN- DRAGOSTE : Casa 
Filmului (orele 9; 11: 13,15), la 
ora 20 Gala filmului din R. P. 
Polonă — PAMINTUL FĂGĂ
DUINȚEI) ; Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15: 20.45), Flo- 
reasca (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,15; 20,15), Grădina Festival (ora
19.30) .

Stadionul

Timpuri 
15,45; 18;

HOLLY-

Capi- 
18,15; 
11,15;
(orele 
20,30),

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
Feroviar, (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 
20), Grădina Modern (ora 19).

EMIGRANTUL : Central (orele 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomls (orele 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Grădina Tomis (ora 
19).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19).

LANȚURI : Lira (orele 15,30; 18), 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30), Grădina Lira
(ora 20).

CU MÎINILE CURATE S 
(orele 16; 18).

OMUL DIN LARAMIE : 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30).

CARTEA JUNGLEI : Doina (o- 
rele 9,30; 11,30; 13.30; 15,45; 18; 
20.15).

AȚI CHEMAT 
Drumul Sării (orele 16; 18;

TOAMNA BOBOCILOR : 
Iești (orele 15,30; 18; 20,15), 
rul (orele 15,30; 18; 20).

SOȚIA LUI JEAN : Miorița 
(orele 12,30: 18: 20,15). Gloria
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30).

Bucegi

Gri vița
18,15;

DOCTORUL 7 : 
20).

Glu-
Viito-

ACTORUL SĂLBATICII 1
Miorița (orele 9; 15).

EVADAREA : cotrocenl (orele 
10; 12: 14; 16; 18; 20).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ : Volga 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Grădina 
Titan (ora 19).

NU FILMĂM SĂ NE-AMU- 
ZĂM: Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

SCUFUNDARE LA MARE ADlN- 
CIME : 
13.30: 
(orele
20.15) .

ALO.
15,30; 18), Pacea 
20).

NU TE voi IUBI : Rahova (ore
le 16; 18).

STRĂLUCIREA SOARELUI : Da
cia (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) .

OMUL DIN LONDRA : Popular 
(orele 15.30; 18; 20,15).

PIAF : Unirea (orele 16; 18), Gră
dina Unirea (ora 19.45).

COMEDIE FANTASTICĂ : Crîn- 
gași (ora 17).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Vitan (orele 15.30; 18).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ ; Flacăra (orele 15,30; 18; 
20.15).

CAVALERII TEUTONI : Arta 
'(orele 15,30; 18).

PRO GRAMUL 1

Aurora 
15,45; 18;

9; 11,15;

TAXI !

(orele 9; 11,15;
20,15), Flamura 
13,30; 15,45; 18;

: Moșilor (orele 
(orele 15,30; 18;

9,00 Teleșcoală. 10,00 Arta pe în
țelesul tuturor. 10.20 Film artis
tic: Cinematograful de altădată. 
11,50 Telex. 11,55 închiderea pro
gramului. 16,30 ~----- ■’ -----
Telex. 17,05 Film 
Scena. Emisiune 
critică teatrală. 
18.15 Lecții TV 
din agricultură. ___
Imagini mexicane. 19,20 1001 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Anche
ta socială TV: „Pămîntul — avu
ție națională" (II). 20,30 Seară de 
teatru. Autoportret Ion Finteș- 
teanu. 21.50 O întîlnire muzicală 
cu Sanndy Duncan. Ann Geor
ges, Jack Jones, Rod Mckvel. 
22,10 24 de ore. 22.30 închiderea 
programului.

Teleșcoală. 17,00 
documentar. 17,25 
de actualitate șl 

17.45 Hai la joc. 
pentru lucrătorii 

19,00 Teleglob. 
— *—1 de

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial : „Calea cea lun

gă". 20.45 Tezaur de cîntec româ
nesc. 21,10 Telex. 21.15 Ce știm 
și ce . nu știm desure... 21,43 Din 
filmoteca TV. 22,30 închiderea 
programului.
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Statelor Unite Mexicane, 
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, următoarea telegramă :Sărbătorirea celei de-a 165-a aniversări a proclamării independenței Statelor Unite Mexicane îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, cele mai vii și călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de noi succese pe calea progresului și prosperității poporului mexican prieten.îmi amintesc cu multă satisfacție de recenta vizită pe care am făcut-o în frumoasa dumneavoastră țară și îmi exprim ferma convingere că discuțiile prietenești și rodnice pe care le-am purtat, precum și înțelegerile convenite cu acest prilej, vor contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare pe multiple planuri în folosul popoarelor român și mexican, al făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale, în interesul păcii și înțelegerii în lume.

Ceremonia inmlnării documentelor 
finale ale Conferinței pentru Securitate 

și Cooperare in Europa

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat guvernatorului general al statului Papua- 
Noua-Guinee, JOHN GUISE, următoarea telegramă :Proclamarea independenței țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej ca, în numele guvernului, al poporului român și al meu personal, să vă transmit călduroase felicitări, precum și dorința Republicii Socialiste România de a stabili relații de prietenie și colaborare cu noul stat independent Papua-Noua-Guinee.Totodată, cu ocazia investirii dumneavoastră în funcția de guvernator general, doresc să vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de progres și prosperitate pentru poporul din Papua-Noua-Guinee pe noua sa cale de dezvoltare și afirmare națională.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, tovarășul George Macovescu, a primit, luni după amiază, pe ambasadorul Finlandei la București, Pentti Suomela, care, în numele guvernului finlandez, a transmis Guvernului Republicii Socialiste România copia oficială a Actului Final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare in Europa, semnat la Helsinki de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și de ceilalți șefi de state și de guverne ai țărilor participante la această conferință.La ceremonia înmînării documentului au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, funcționari superiori din acest minister.Cu acest prilej, ambasadorul finlandez a rostit o scurtă alocuțiune, subliniind importanta

Actului Final al Conferinței de la Helsinki.La rîndul său, ministrul afacerilor externe al României a evidențiat importanța acordată de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de partidul și guvernul țării noastre Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, contribuția activă a României la încheierea cu succes a lucrărilor acestei conferințe, care a marcat un moment de însemnătate istorică în viața politică pe continentul european. El a reafirmat hotârîrea Republicii Socialiste România de a acționa cu toate forțele pentru ca Actul Final adoptat la conferință să fie transpus in viață, pentru promovarea în continuare a cauzei securității, cooperării și păcii in Europa, pentru instaurarea unei păci trainice în întreaga lume. (Agerpres)
Primul ministru al guvernului, MANEA MANESCU, a adresat 

primului ministru al statului Papua-Noua-Guinee, MICHEL T. SO
MARE, următoarea telegramă :Cu ocazia numirii dumneavoastră în funcția de prim ministru al Guvernului din Papua-Noua-Guinee, am deosebita plăcere să vă adresez cele mai cordiale felicitări și urări de fericire personală și multe succese în activitatea dumneavoastră.îmi exprim convingerea că. după proclamarea independenței țării dumneavoastră, se vor stabili și dezvolta bune relații de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Papua- Noua-Guinee, precum și între guvernele și popoarele noastre.

Plecarea delegației

Săptămîna trecută înregistrează un bogat registru de activități de muncă patriotică in sprijinul producției, întreprinse în cinstea apropiatului forum al tineretului. în Capitală, prin cele peste 70 de acțiuni de acest gen, la care au participat circa 15 000 tineri, s-a realizat o însemnată producție globală suplimentară. Și de astă dată s-au evidențiat organizațiile UT.C. de la întreprinderile „23 August", „Vulcan", „Electromagnetica", „Electronica". „Republic a", „Electroaparataj". „Semănătoarea", „Institutul de studii și proiectări energetice" și altele.o Valoarea producției realizată prin acțiuni de muncă patriotică a uteciștilor din unitățile hunedorene „Victoria" Călan, Combinatul siderurgic, Exploatarea minieră „Vulcan". întreprinderea de material rulant Si- meria, întreprinderea minieră Barza, și altele se ridică la cir-
Partidukii Dreptății din TurciaDelegația Partidului din Turcia, condusă

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a primit din partea președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, STANKO TO
DOROV, următoarea telegramă :•t Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România in drum spre R. S. Cehoslovacă, folosesc prilejul pentru a vă transmite dumneavoastră, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului frate român salutul și urările noastre cele mai cordiale de noi succese in edificarea socialismului în patria dumneavoastră, in lupta pentru statornicirea unei păci trainice Și colaborării reciproc avantajoase între popoarele din Europa și din întreaga lume.

Cu ocazia zilei naționale a Statelor Unite Mexicane, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste
România, a transmis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe al acestei țări, Emilio O. Rabasa.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis un mesaj de felicitare ministru
lui afacerilor externe al statului Papua-Noua-Guinee, Sir Albert Maoro Kiki, cu ocazia numirii sale în această funcție.

Dreptății de Sabit Osman Avei, vicepreședinte al Partidului Dreptății, deputat de Artvin. care a făcut o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al 'Frontului U- nității Socialiste, a părăsit, luni după-amiază, Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni. oaspeții au fost salutați de Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., Ion Circei, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al F.U.S., Ion Mârgineanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., secretar al Comisiei pentru politică externă și cooperarea economică internațională a M.A.N., membru al Consiliului Național al F.U.S.Au fost prezenți Osman De- rinsu, ambasadorul Turciei la București, și membri ai ambasadei.
WJCilw Mi—X__ ■__________

SOSIRILuni a sosit in Capitală o delegație de activiști ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de V.I. Gladișev, adjunct al șefului Secției Organe administrative a C.C. al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost salutată de general-maior Constantin Oltea- nu, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față, de asemenea. V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București, membri ai ambasadei.
★Luni a sosit în Capitală Charles Ferdinand Nothomb. președintele Partidului Social-Creș- . tin (Valon) din Belgia, îm- >. "^ună cu soția, care face p vi- zit_- în țara noastră, Ia invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Corneliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., Octavian Pa- ler, membru al Consiliului Național al F.U.S.. de activiști ai Frontului Unității Socialiste.
★în aceeași zi, Charles Ferdinand Nothomb, împreună cu soția, a fost primit la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, unde a avut o convorbire cu tovarășul Corneliu Mănescu, vicepreședinte.Au fost prezenți Octavian Paler, membru al Consiliului Național al F.U.S., și Jacques Gra- effe, ambasadorul Belgiei la București.Oaspeții au vizitat unele cartiere noi de locuințe din București.

VIZITALa invitația Asociației de prietenie româno-mongole și a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, o delegație a Asociației de prietenie mongolo-române, condusă de G. Miegombo, președintele asociației, prorector al Universității din Ulan Bator, a făcut 
o vizită în țara noastră.Cu acest prilej a fost semnat 
de către președinții celor două

asociații planul de colaborare pe anii 1976—1977 între Asociația de prietenie româno-mongolă și Asociația de prietenie mongolo- română.în timpul șederii în România oaspeții au vizitat obiective economice și social-culturale din București și județele Brașov, Constanța și Ilfov.La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni, oaspeții au fost conduși de membri ai conducerii Asociației de prietenie româno-mongole și I.R.R.C.S.A fost prezent tovarășul Giam- byn Niamaa, ambasadorul Republicii Populare Mongole la București.
VERNISAJLa Casa arhitectului din Capitală a avut loc, luni la amiază, vernisajul expoziției „Arhitectura ungară*1, organizată în cadrul înțelegerilor de colaborare dintre Uniunea arhitecților din Republica Socialistă România și Uniunea arhitecților din Republica Populară Ungară. Expoziția prezintă — cu ajutorul a numeroase panouri fotografice — monumente istorice și arhitecturale, noi construcții din țara prietenă.La vernisaj au participat prof, dr. arh. Cezar Lăzărescu, președintele Uniunii arhitecților, rectorul Institutului de arhitectură „Ion Mincu“, repțezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, arhitecți, oameni de cultură, un numeros public.Au fost prezenți dr. Gydrgy Biczo, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de conf. dr. arh. Romeo Belea, membru în Biroul Uniunii arhitecților, președintele Fondului de arhitectură.
MEDALIEIndustria noastră constructoare de mașini a obținut un nou succes de prestigiu la expoziția internațională de la Ceske Bu- dejovice — R.S. Cehoslovacă, unde a fost confruntată cu produsele realizate de firme din mai multe țări ale lumii. „Pentru performanțe tehnico-econo- mice ridicate și finisaje supe- rioare“, mașina de rindeluire fină,' de tip „Royal-Fx“. fabricată la întreprinderea mecanică din Roman, a fost medaliată cu aur, întrunind sufragiile tuturor specialiștilor aflați la Ceske Bu- dejovice.

★La încheierea vizitei în țara noastră, conducătorul delegației Partidului Dreptății din Turcia, Sabit Osman Avei, a declarat redactorului Agerpres, Stelian Floricel :Aș dori mai întîi să exprim sentimentele de satisfacție și gratitudine pe care le-am încercat, atit eu personal, cit și membrii delegației, cu prilejul primirii noastre de către președintele țării dumneavoastră. Excelența Sa domnul Nicolae Ceaușescu. Am avut cu președintele Nicolae Ceaușescu, care ne-a rezervat o parte însemnată din timpul său atit de prețios, un rodnic schimb de opinii cu privire Ia o serie de probleme ale relațiilor româno-turce și internaționale. Rezultatul convorbirilor, ca și al schimbului de opinii, îl apreciez ca fiind deosebit de util. Am avut prilejul să constatăm în mod direct importanța pe care România o a- cordă documentelor semnate cu ocazia recentei lui ministru al man Demirel, depun pentru viață, în cel mai scurt timp, a prevederilor lor. Aș vrea să subliniez faptul că și Turcia este a- nimată de aceleași năzuințe, de aceeași sinceritate. Considerăm că pentru continua dezvoltare a relațiilor româno-turce pe multiple planuri este absolut necesar să facem tot ce ne stă în putință în direcția aplicării întocmai a prevederilor acestor documente. Noi vom depune toate eforturile pentru realizarea acestui scop.Menționind că se află pentru a doua oară in România, Sabit Osman. Avei a spus : Am avut prilejul să constat dezvoltarea generală a României, stadiul la care a ajuns țara dumneavoastră intr-un interval scurt de timp, rezultatele excepționale pe care le-a obținut în domeniul industriei, agriculturii, construcțiilor de locuințe, al creșterii nivelului 
de viață al poporului român. Am

constatat că toate eforturile pe drumul dezvoltării sale în diferite domenii au fost încununate de succes. Sintem convinși că vom avea reciproc mari avantaje prin colaborarea economică ro- mâno-turcă în domeniul industrial și tehnologic, al instalațiilor petroliere, industriei de tractoare și in alte domenii. Socotim că și experiența țării noastre în diferite ramuri de activitate va fi folositoare României.Apreciem, de asemenea, că, în lumina rezultatelor Conferinței de la Helsinki, statele din regiunea noastră trebuie să depună eforturi mai mari în direcția dezvoltării și diversificării relațiilor bilaterale și multilaterale. Astăzi apare ca o necesitate imperioasă, și este posibilă, dezvoltarea relațiilor bilaterale între state cu orînduiri social-po- litice diferite. în acest sens, relațiile româno-turce constituie un exemplu semnificativ.Referindu-se la problema cipriotă, oaspetele turc a arătat că aceasta poate și trebuie să fie rezolvată pe cale pașnică, prin tratative, la baza cărora să stea principiile respectării independenței naționale, integrității teritoriale, a neutralității Ciprului, al garantării drepturilor celor două comunități de pe insulă.

ca 400 000 lei.• Pînă la Congresul al X-lea al U.T.C. tinerii de la Exploatarea minieră „Muncel" au declarat joia fiecărei săptămîni — zi record în producție.• însemnate economii de materiale s-au angajat să realizeze uteciștii de la întreprinderea „Solidaritatea". Cooperativa „încălțămintea" și alte unități bi- horene.« Angajamentul minerilor ute- cisti de la Exploatarea minieră Motru prevede o producție suplimentară. pînă la finele anului. de 50 000 tone cărbune.
• „Lucrăm pentru Congres" este deviza sub care sînt mobilizați tinerii de la întreprinderea ..Rulmentul" din Bîrlad.în săptămîna record. încheiată recent, ei au realizat o producție suplimentară evaluată la 21 000 lei.

X-lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R., este Casa de cultură a sectorului respectiv. După deschiderea festivă de ieri, cu spectacolul „Dans și cîntec ti
neresc", realizat de ansamblul, folcloric „Balada" și dezbaterea cu fetele din sectorul 6 privind problemele lor de muncă și de viață, ziua de astăzi este rezervată științei și tehnicii. Ea va fi punctată de simpozionul cu 
tema „Tineretul în fața sarcini
lor cineina'ului revoluției teh- 
nico-științifiee", precum și de vernisajul unei expoziții de ino
vații și raționalizări aparținind tinerilor sectorului. în zilele următoare, vor continua dezbaterile despre literatură și artă, despre familie, despre aportul tinerilor la crearea și menținerea unui climat de muncă în spiritul eticii și echității socialiste. Nu vor lipsi programele și dialogurile muzicale, manifestări ce vor culmina cu Festi- 
valul-concurs de muzică ușoară 
„Lebăda de argint", de simbătă seara. Ultima zi, duminică, încununează această săptămină prin amplele activități grupate sub genericul „Tinerețe, ani de 
avînt, de muncă și de cînt". Acum se vor confrunta în etalarea cunoștințelor politice cele 5 echipe ale organizațiilor U.T.C. din sector.

găsite o risnită circulară din piatră, amfore, oale dacice, o vatră înconjurată cu țigle. Chirpiciul ars al zidurilor duce la concluzia că distrugerea locuinței s-a făcut prin incendiu.
După prezentarea umanistului, vor urma, in ordine, temele : „Românii în opera istorici a lui Nicolae Olahus" (17 septembrie), „Primul poet român de limbă latină" (24 septembrie), „Diplomatul, omul politic, pedagogul, istoricul" (1 octombrie).

„Săptămîna tinerilor" 
din sectorul 6întreagă această săptămină este dedicată de către tinerii din sectorul 6 al Capitalei acțiunilor cultural-educative și artistice. Sediul amplelor manifestări, închinate Congresului al

Descoperirile 
de la Bărboșiîn cursul cercetărilor care se desfășoară în prezent la Bărboși. județul Galați, sub conducerea cercetătorului științific Silviu Sanie, de la Institutul de istorie si arheologie al Universității A.I. Cuza din Iași, și Ion T. Dragomir. directorul Muzeului județean de istorie Galati, a fost descoperită, pe teritoriul importantului cas- tru roman transdanubian deaici, o nouă locuință dacică, a 5-a de acest fel,dată la iveală aici in decursul mai multor ani de. cercetări.Descoperirile de la Bărboși au o importanță deosebită pentru istoria poporului român, deoarece nun în lumină continuitatea lotuirii dacice pe teritoriul importantului castru roman, continuitate evidențiată pregnant de materialele arheologice descoperite. în cuprinsul acestei locuințe, datată de cercetători la granița secolelor 2—3 era noastră, au fost

Cursuri pentru tineret 
la Universitatea 

Popularăîn noul an de studiu, Universitatea populară din Capitală iși deschide porțile cu un mare număr de cursuri ce se adresează în mod special tineretului. Astfel, ținînd seama de solicitările tinerilor din unitățile economice, in deplin acord cu Comitetul municipal U.T.C., s-au organizat peste 20 asemenea cursuri cu cea mai diversă tematică. Colaboratori ai Universității — activiști de partid și U.T.C., cadre universitare, economiști, ziariști, juriști, medici — vor merge în asemenea unități adueîndu-și aportul la popularizarea cunoștințelor științei și tehnicii, la aprofundarea cunoașterii politicii partidului și statului în diverse domenii ale vieții economico-sociale. a legislației socialiste și dreptului internațional, medicină, cultură și civilizație, etică profesională etc.
Arta de a vindeca prin artă. Așa se intitulează ciclul de expuneri pe care medicul Constantin Bogdan. director al Spitalului Berceni. îl inaugurează astăzi, orele 18.30, la Universitatea .Populară din Capitală. Tema inaugurală va sublinia relațiile dintre medicină și artele plastice. Următoarele prelegeri se vor referi la „Terapia prin artă" (18 septembrie). „Umanizarea spitalelor — exigența medicinei contemporane" (25 septembrie) și la raportul „Artă — psihopatologie" (30 (septembrie). începînd cu septembrie. in fiecare lună. Universitatea Populară consacră cite un ciclu de manifestări unei personalități române intrată în patrimoniul universal. în această lună, la Muzeul de istorie a Municipiului București, Corneliu Albu, istoricul care s-a ocupat îndelung cu cercetarea vieții și operei umanistului Nicolae Ola- hus, va susține mai multe prelegeri referitoare la această mare personalitate a renașterii.

• Peste 800 de tineri din județul Bistrița-Năsăud au fast coautori ai unei serbări populare la Cetatea Ciceului. • „Ziua forestierului" a prilejuit, la Valea Zînelor. ample manifestări cultural-artistice, un moment de bilanț si schimb de experiență pentru tinerii participant! din județul Coivasna. • în comunele județului Sălaj au fost inaugurate întrecerile sportive din cadrul „Cupei agriculturii sălăjene". 9 La Clubul tineretului din Medias sînt programate interesante dezbateri, precum : „Contradicția dintre știință și religie", „Realizarea angajamentului — cuvînt de ordine al fiecărui tinăr". • La început de an școlar, cunoscutul ansamblu folcloric al Liceului din Miercurea (Sibiu) a susținut, pe scena căminului cultural din localitate, un spectacol omagial dedicat Congresului al X-lea al U.T.C.
Temperatura 

în ușoară creștere în următoarele două zile — ne comunică meteorologul Virginia Necula — vremea se menține frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin în jumătatea de est a țării. Spre sfîrșitul intervalului, cerul se va înnora treptat în regiunea din vestul țării, unde, izolat, va ploua. Vîntul va sufla în general slab, iar în sud-vestul țării va prezenta intensificări locale. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, mai coborîte în estul Transilvaniei, iar cele maxime vor oscila între 18 și 28 grade, local mai ridicate în sudul țării. La munte și pe Litoral vremea va fi frumoasă, cu cer variabil, mai mult senin seara și dimineața. Temperatura în ușoară creștere.
Grupaj realizat de 

VASILE RĂVESCU

Pregătirile naționalei
de fotbal

vizite a primu- Turciei. Suley- eforturile ce se traducerea în
Lotul național este convocat astăzi, la orele 10,30, la Federația română de fotbal. Bineînțeles, jucătorii care nu sînt angrenați, cu echipele lor de club, in meciurile de miercuri, „cupele europene". Dar mai întîi, lista jucătorilor : portari — Iorgulescu, Răducanu, 

Moraru ; fundași — C'neran, 
Sătmăreanu II, Sandu Gabriel, 
Sameș, Marin Florin, Anghelini, 
Purima ; mijlocași — Dinu, Du
mitru, D. Georgescu, Bbloni, 
Bălăci ; atacanți — Fazekaș, S. 
Mircea, Dobrin, Lucescu, Iordă- 
nescu.Pregătirea în vederea meciului de miercuri, 25 septembrie, de la Salonic, cu_ echipa Greciei, din cadrul balcarjic se va Snagov. Jucătorii la meciurile din . . pene" și care joacă acasă sînt convocați la lot pentru joi, iar dinamoviștii, care joacă la Madrid, pentru vineri.în cele 6 zile de pregătiri comune — după cum ne-a informat antrenorul Valentin Stănes-

din iată,

Campionatului desfășura la care participă „cupele euro-

cu — programul prevede refacerea totală a jucătorilor, repunerea în capacitatea corespunzătoare de efort, omogenizarea echipei în ideea de proprie este în noastră goluriBucurești). Se are în vedere, de asemenea, orientarea tactică, pentru ca jocul cu Grecia să fie abordat cu multă încredere în forțele proprii, în victorie, acest scop sînt prevăzute loacele și formele pentru o gătire morală individuală echipei pentru a spori capacitatea conștientă de ambiție, dăruire și combativitate.susține, în două jocuri-școală, primul 18 septembrie, la Brăila, cu vizionara B — F.C. Brăila și tul, duminică 21 septembrie, o echipă de divizia B sau luni dimineața urmînd jucători — titularii de facă deplasarea la

joc ținînd cont că meciul deplasare și că naționala are un avantaj de două (3—1 in partida de la
în mij- pre- și aLotul va această perioadă, joi, di- al- cu C, 18 săca cei lot —Salonic.

C. V.

® MERIDIAN
• CAMPIONATELE mondia

le de lupte libere au început 
ieri la Minsk reunind peste 150 
de sportivi din 23 de țări. Din
tre luptătorii români, in primul 
tur au obtinut victorii Ion Ara- 
pu (categ. 52 kg). Gheorghe 
Condrat (categ 57 kg). Petre 
Conran (categ. 62 kg) și Stelian 
Morcov (categ. 90 kg). La ca
tegoria super-grea, Ladislau Si
mon a pierdut în fata lui S. 
Andiev (U.R.S.S.).

• LA PALATUL sporturilor 
din Moscova au început ieri 
campionatele mondiale și euro
pene de haltere, Ia care parti
cipă peste 200 de concurenți din 
33 de țări. în limitele categoriei 
muscă, stilul smuls, pc primul 
loc s-a situat polonezul Zygmunt 
Smalezerz cu 105 kg. Halterofi
lul român Ion Hortopan, cu 
92,500 kg a ocupat locul 7 în 
clasamentul european și locul 10 
in cel mondial. într-o încercare 
suplimentară, japonezul Takeugi 
Masamoto, care se clasase pe 
locul doi, a stabilit un nou re
cord mondial cu performanța de 
108 kg.

• TURNEUL internațional de 
tenis de la Charlotte (Carolina 
de Nord) a fost ciștigat de jucă
torul Jndian Vijay Amritraj, 
care l-a întrecut In finală cu 
3—6, 7—5, 6—4 pe românul Ilie 
Năși ase. Reamintim că în semi-
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finale, Vijay Amritraj l-a eli
minat cu 6—2, 6—2 pe campio
nul suedez Bjom Borg.

• TURNEUL internațional de 
șah de la Milano s-a încheiat cu 
victoria campionului mondial 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.). care 
a ciștigat premiul de 12 000 de 
dolari oferit de organizatori. în 
finala turneului, disputată in
tr-un meci de șase partide, A-

natoli Karpov l-a întrecut cu 
3,5—2,5 puncte pe Lajos Portișch 
(Ungaria), ultimele două partide 
dintre cei doi mari maeștri în- 
cheindu-se remiză.

Pe locul trei, Ia egalitate, s-au 
clasat fostul campion mondial 
Tigran Petrosian (U.R.S.S.) și 
marele maestru iugoslav Liubo- 
mir Liubojevicl, al căror meci 
s-a terminat nedecis ; 3—3
puncte.

ACTUALITATEA LA BOX
• AZI ÎNCEP ÎNTRECERILE ZO
NALE ALE CAMPIONATULUI 

NAȚIONAL DE SENIORICea mai importantă competiție pugilistică a sezonului de toamnă, Campionatul național de seniori, ediția 1975, se apropie de actul final. începînd de astăzi, în patru localități din țară se vor desfășura întrecerile din penultima etapă, faza zonală. La Cluj-Napoca. Constanta, Timișoara și Iași vor evolua, în cadrul celor 11 categorii de greutate, peste 400 de boxeri, clasați pe primele locuri in etapa județeană. Meciurile decisive pentru desemnarea finaliștilor campionatului sînt programate simbătă 20 septembrie. Ultima etapă a „republicanelor" de box se va desfășura în Capitală, intre 20 și 26 octombrie.

• UN LOT DE îl PUGILIȘTI 
EVOLUEAZĂ LA PRIMA EDIȚIE 
A BALCANIADEI DE JUNIORIMîine, miercuri 17 septembrie, în localitatea' Bursa, din Turcia, se va inaugura prima ediție a Campionatelor balcanice de box pentru juniori, reunind tinere speranțe ale pugilatului din cinci țări. Această competiție va constitui și criteriul de verificare in vederea Campionatelor europene de tineret din 1976.La întrecerile din Turcia, programate între 17 si 20 septembrie participă un lot de 11 pugi- liști : Dumitru Cipere. T. Stan- ciu, I. Lungu, George Traian, Gh. Oțelea, V. Vrînceanu. Vasile Cicu, Al. Podgoreanu. Andrei Pleșa, N. Vișan și Francisc Luxemburg, îndrumați de antrenorul Eugen Furesz.

M. L.REȚINEȚI! „TÎRGUL DE TOAMNĂ"
începînd de astăzi - Î5 septembrie — în cadrul „Tîrgului 

de toamnă", numeroase unități comerciale din țară și din 
Capitală organizează expoziții cu vînzare și demonstrajii 
practice.

Cumpărători, nu uitați : magazinele comerțului de stat vă 
oferă un larg sortiment de mărfuri: aparate de radio și 
televizoare, corpuri de iluminat articole electrocasnice 
destinate ușurării muncii gospodinelor, articole de sticlărie, 
aparate de gătit și încălzit, articole chimice de uz casnic, 
articole de sport-turism și camping, materiale de construcții.

DANTELE ÎNGUSTE- 
o garnitură modernă 

și spumoasă pentru rochii 
și lenjerie!

ÎN ZILELE DE 22, 23. 24, 25, 26 SEPTEMBRIE, VA AVEA LOC, 
ÎN PRIMA SA EDIȚIE,

Festivalul de toamnă 
„FLACĂRA 1975“

Spectacolele se vor desfă
șura, în fiecare seară, în sala 
Teatrului „Ion Creangă" — 
teatru al tinerei generații — 
cu sediul în Piața Amzei, in- 
cepind de la ora 19,30, după 
cum urmează:• Luni, 22 septembrie — 
recitaluri Dumitru Fărcaș,

Radu Gheorghe, Doru 
Stănculescu.• Marți, 23 septembrie — 

recitaluri Valeriu Sterian,
Adriana Auseh, George 

Mihăiță, Tudor Gheorghe.• Miercuri, 24 septembrie —

recitaluri Ionela Copaciu, Eu
gen Cristea, Dan Tufaru, 

Mircea Vintilă.e Joi, 25 septembrie — re
citaluri Ionela Prodan, Dan 
Chebac, Evandro Rossetti, 
Adrian Ivanițchi, Geiu Nițu.• Vineri, 26 septembrie — 
recitaluri Romeo Ghiur, Flo
rian Pittiș, Nicu Alifantis, 

Anda Călugăreanu, Mihai 
Stan.

Biletele pentru fiecare sea
ră de spectacol se pot procu
ra de la casele de bilete ale 
Teatrului „Ion Creangă" din 
Piața Amzei.

Ultimele zile
pentru procurarea 

biletelor
Autoturisme, excursii la Jocurile Olimpice din 

1976, cîștiguri în bani I

RECOM

Dantelele sînt realizate din fire sintetice albe, 
în modele cu desen atractiv, sînt practice și 
ușor de întreținut. Prețul unui metru variază 
între 4,50—5,80 lei, în funcție de lățimea dan
telei.

Dantelele înguste se găsesc de vînzare în toate 
magazinele Ministerului Comerțului Interior 
care desfac articole de mercerie-pasmanterie.
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UNIT AL MARII BRITANII SI IRLANDEI
DE NORD, HAROLD WILSON

Astăzi sosește la București primul ministru al Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Harold Wilson, care, la 
invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român, Manea 
Mănescu, face o vizită oficială în țara noastră.Harold Wilson s-a născut la 11 martie 1916 la Hudersfield, mic centru industrial din comitatul Yorkshire. După absolvirea școlii secundare a frecventat, ca bursier, cursurile Universității din Oxford, studiind filozofia și economia politică. După terminarea studiilor este numit lector în probleme economice la New College — Oxford.în 1939. la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, Harold Wilson se înrolează voluntar în armata britanică. In anii 1943—1944 îndeplinește funcția de director pentru problemele statistice și economice în Ministerul Energiei și Carburanților. în perioada de la sfîrșitul războiului intră în viața politică, activînd în rînduriie Partidului Laburist, aflat pe a- tunci în opoziție. La începutul anului 1945 publică lucrarea „New Deal for Coal" în care conturează politica laburistă în direcția naționalizării industriei carbonifere, unul din sectoarele vitale ale economiei britanice.- în alegerile generale din iulie 1945 — cîștigate de Partidul Laburist — Harold Wilson este ales membru al Camerei Comunelor, păstrîndu-și neîntrerupt mandatul pînă în prezent.în timpul guvernării laburiste (1945—1950) îndeplinește pe rînd funcțiile de secretar parlamentar la Ministerul Muncii, secretar de stat pentru comerțul exterior, apoi președinte al Consiliului britanic pentru dezvoltarea comerțului internațional, în 1952 este ales membru al conducerii Partidului Laburist, a- vînd un rol important în reorganizarea partidului și formularea liniilor directoare ale politicii sale. între anii 1953—1963 este responsabil pentru politica financiară și economică a Partidului Laburist, iar apoi pentru politica externă a partidului.în februarie 1963 este ales lider al Partidului Laburist. Sub conducerea sa, laburiștii revin

la putere în urma alegerilor din octombrie 1964. De la această dată și pînă în iunie 1970, Harold -Wilson îndeplinește funcția de prim-ministru al Marii Britanii, promovînd o politică de întărire și modernizare a economiei țării și de încurajare a exporturilor. Pe plan extern, el a desfășurat o intensă activitate

pe linia dezvoltării relațiilor politice și economice cu toate țările lumii. A făcut numeroase călătorii în diferite țări din toate continentele.în iunie 1972 a vizitat România în calitate de lider al Partidului Laburist și a avut convorbiri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.în urma alegerilor anticipate din februarie 1974, Harold Wilson revine în fruntea guvernului britanic.Vizita primului ministru britanic în țara noastră are loc sub auspiciile favorabile ale e- voluției pozitive a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Marea Britanie, sub semnul preocupării celor două

țări pentru amplificarea și diversificarea acestor raporturi, între cele două țări s-au stabilit și s-au dezvoltat relații strîn- se de colaborare în domeniile e- conomic, cultural și tehnico-ști- ințific, bazate pe deplină egalitate, respect și avantaj reciproc. O confirmare a dezvoltării continue a raporturilor ro- mâno-britanice de colaborare și cooperare o constituie și faptul că de mai mulți ani Marea Britanie ocupă unul din primele locuri în comerțul și cooperarea economică a României cu țările occidentale.Un moment important în dezvoltarea legăturilor pe multiple planuri dintre România și Marea Britanie l-a constituit vizita făcută la Londra in iunie anul acesta de președintele Nicolae Ceaușescu și convorbirile avute cu primul ministru Harold Wilson. De asemenea, intilnirea președintelui Nicolae Ceaușescu cu reprezentanți ai cercurilor economice de afaceri din capitala Angliei a oferit un nou pșilej de examinare a stadiului relațiilor comerciale și de cooperare bilaterală, de identificare a unor noi domenii și forme de colaborare, inclusiv crearea de , întreprinderi mixte româno-britanice.Vizita primului ministru britanic se înscrie, totodată, în spiritul documentelor semnate la Conferința de Ia Helsinki, care deschid perspective noi tuturor statelor, tuturor popoarelor de pe continentul nostru în direcția edificării, prin eforturi comune, a unei securități durabile și promovării unei colaborări tot mai largi intre statele europene.Nutrind sentimente de sinceră prietenie față de poporul britanic, poporul român urează primului ministru Harold Wilson un cordial „Bun venit" în țara noastră și. își exprimă încrederea că vizita sa și convorbirile româno-britanice la nivel înalt ce vor avea loc cu acest prilej vor stimula puternic colaborarea reciproc avantajoasă dintre cele două țări, vor contribui la instaurarea pe continentul nostru a unui climat de cooperare și securitate, la cauza generală a destinderii, înțelegerii și păcii in lume.

Președintele Republicii Coasta de Fildeș, Felix Houphouet- Boigny, l-a primit pe ambasadorul țării noastre la Abidjan, Ion Dumitru, care i-a transmis un cordial mesaj de salut, urări de sănătate și fericire personală, din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Șeful statului ivorian a mulțumit călduros, rugind să fie transmise sentimentele sale de

Delegația Comitetului de Stat al Planificării, condusă de tovarășul Mihai Marinescu, viceprim- ministru al guvernului, președintele C.S.P. a sosit luni la Belgrad, intr-o vizită oficială în R.S.F. Iugoslavia, la invitația Consiliului Executiv Federal.La gara „Dunav" delegația a fost întîmpinată de Milorad Bi- rovliev, membru al Consiliului Executiv Federal, președinte al Comitetului Federal pentru planificare socială, de reprezentanți

REVENDICATIVE AIE
CADRELOR DIDACTICE

SOSIREA LA BELGRAD A UNEI DELEGAȚII

S.U.A.: ACȚIUNI

ambasadei.București, în fost prezenți ministrul e-

simpatie și cele mai bune urări de sănătate și succes președintelui Nicolae Ceaușescu.în cadrul întrevederii, au fost abordate aspecte ale relațiilor dintre cele două țări, evocîn- du-se cu plăcere întilnirea de la Rabat dintre cei doi șefi de stat și a fost exprimată dorința de a se continua eforturile pentru'extinderea colaborării și cooperării bilaterale pe multiple planuri.

ai secretariatului Federal tru Afacerile Externe și alte persoane oficiale iugoslave.Au fost prezenți ambasadorul României la Belgrad, Virgil Ca- zacu, și membri ai
★La plecarea din Gara de Nord au Nicolae Mănescu, nergiei electrice, membri ai conducerii Comitetului de Stat al Planificării, alte persoane oficiale. R. P. CHINEZA - în districtul Pingcheang, provincia^ Chansi, se 

construiește un drum într-o zonă muntoasă.

Imperativul major al eliminării decalajelor,
economice din lumea contemporană

PE SCURT• PE SCURT» PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT

e CI TEN-KUEI, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a primit delegația de activiști ai P.C.R. condusa de Laurean Tu- lai, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R., care face o vizită de prietenie în R. P. Chineză.
• REUNIUNEA DE LA LUSAKA• ÎN CAPITALA Zambiei au luat sfîrșit lucrările reuniunii la nivel înalt consacrată. în principal, examinării situației din Angola și analizării mijloacelor susceptibile să ducă la reglementarea acesteia — se a- rată într-o declarație dată publicității la Lusaka. Cei patru ■șefi de stat si premierul R.P. Congo, prezenți la lucrări, au hotărit să trimită trei misiuni — la Kinshasa, Luanda și Lisabona, în. încercarea de a restabili pacea în Angola, a cărei independentă urmează să fie proclamată, conform acordurilor intervenite între părțile interesate. la 11 noiembrie a.c.• EDVARD KARDELI, membru al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia și al Prezidiului C.C. al U.C.I., însoțit de Dușan Drago-Executiv al C.C. al U.C.

Croația, a vizitat pavilionul românesc din cadrul Tîrgului internațional de toamnă de la Zagreb.
• FESTIVALUL ZIARULUI 
„L’UNITA"

secretar al Comitetului din

• SEMĂNĂTOAREA 
„SPC-8", realizată de colec
tivul întreprinderii „Mecani- 
ca-Ceahlău“ din Piatra Neamț 
a fost distinsă cu medalia 
de aur la cea de-a XVII-a 
ediție a Tîrgului internațio
nal de mașini de la Brno. 
Juriul, alcătuit din reputate 
personalități ale tehnicii din 
numeroase țări ale lumii, a 
luat în considerare șl a a- 
preeiat parametrii tehnici și 
funcționali de nivel mondial 
la care a fost conceput 
realizat acest nou 
industriei noastre 
toare de mașini.

Și 
produs al 
construc-

O LA FLORENȚA au luat sfîrșit. duminică seară, manifestările organizate cu prilejul marii sărbători a presei comuniste italiene — Festivalul național al ziarului „L’Unita".La festival au fost prezente delegații ale unor partide comuniste și muncitorești din diferite țări, precum și ale unor mișcări de eliberare națională. Din țara noastră a participat o delegație a Partidului Comunist Român și a ziarului „Scînteia", condusă de tovarășul Alexandru Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scînteia".

La New York se deschid, 
marți, lucrările celei de-a 
XXX-a Sesiuni ordinare a 
Adunării Generale a O.N.U., 
eveniment politic de mare 
însemnătate în viața 
națională.Printre cele peste puncte de pe agenda figurează probleme majore vieții internaționale, cum cele ale întăririi păcii, securității și legalității internaționale, dezarmarea, dezvoltarea și ameliorarea, în acest scop, a cooperării economice dintre state, lichidarea rămășițelor colonialismului și a discriminărilor rasiale, sporirea eficienței și rolului O.N.U. în vederea atingerii o- biectivelor pentru care a fost creat în urmă cu trei decenii ă- cest important for internațional. Participarea activă, și la sesiunea din acest an, a țării noastre — care aniversează, la 14 decembrie, două decenii de la intrarea în O.N.U. — este ilustrată, între altele, de faptul că dintre punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale un număr de patru au fost inițiate de România. Acestea se referă la domenii de interes general și de mare actualitate, cum sint creșterea rolului O.N.U. și consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor, iar două puncte tratează problematica majoră a educației și responsabilităților tineretului în lumea contemporană.

inter-120 de sesiunii ale sint

• Tailanda iși va 
pele din cadrul așa 
O.N.U. din Coreea

retrage tru- 
ziselor forțe 
de Sud, la 

sfîrșitul actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. — a a- 
nunțat, luni, ministrul de externe 
tailandez, Chatichai Choonha- 
van. El a arătat că guvernul ță
rii sale a luat această hotărîre, 
deoarece „Tailanda dorește real
mente să fie o tară neutră și să 
aibă relații de prietenie cu 
R.P.D. Coreeană".

Ministrul apărării naționale al României a sosit in Mexicîn Mexic

New York continuă 
greva celor 65 000 cadre di
dactice de Ia școlile publice, 
declanșată în urmă eu o săp- 
tămină. Negocierile dintre 
cele două părți nu au permis 
realizarea vreunui progres, 
ca urmare in primul rind a 
situației financiare a muni
cipalității, care nu dispune 
de fonduri pentru satisface
rea revendicărilor greviști
lor. în afara ameliorării con
dițiilor de viață, cadrele di
dactice reclamă asigurarea 
locurilor de muncă, printre 
măsurile luate de autorități 
pentru lichidarea deficitului 
bugetar figurînd, după cum 
s-a anunțat, și reducerea cu 
12 000 a posturilor din invă- 
țămint.

Alte acțiuni revendicative 
ale profesorilor au fost sem
nalate la Chicago și in di
verse districte școlare din 
statele California, Montana, 
Ohio, Delaware, Pennsylva
nia, Rhode Island și Massa
chusetts.
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Duminică, a sosit la Ciudad de Mexico general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, care, la invitația generalului de divizie gildo Cuenca Diaz, mexican al apărării face o vizită oficială Unite Mexicane, cu ocazia celei de-a 165-a aniversări a independenței Mexicului.Primit cu onoruri militare la aeroportul internațional din Ciu-

Hermene- ministrul naționale, în Statele

dad de Mexico, ministrul român . al apărării naționale a fost în- tîmpinat de generalul de divizie Leopoldo Garduno Canizal, secretar general în Ministerul A- părării Naționale, de general de brigadă Manuel Diaz Escobar, ți de ofițeri superiori din Statul Major al Ministerului Apărării. Au fost prezenți, de asemenea, Dumitru C. Mihail, ambasadorul României în Mexic, și colonel Gheorghe Albu, atașat militar aero și naval.

După cum se știe, timp de două săptămîni, înaintea sesiunii ordinare s-au desfășurat lucrările celei de-a Vil-a sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U., consacrate problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale.Prin cele 108 discursuri rostite în cele 22 de ședințe plenare, șefii delegațiilor statelor membre au expus punctul de vedere al guvernelor lor cu privire la problemele majore ale cooperării economice internaționale. A- ceste puncte de vedere sint conținute în documentele de lucru înaintate Comitetului ad-hoc al reuniunii, care a elaborat proiectul documentului final al sesiunii. ce urmează să fie adoptat în cadrul ultimei ședințe, programată pentru marți dimineața, ora 1,00 (G.M.T.).Proiectul documentului final al sesiunii, prezentat de grupul celor 77, la pregătirea și elaborarea căruia România a luat nemijlocit parte, subliniază, din capul locului, hotărîrea Adunării Generale de a face să dispară nedreptatea și inegalitatea cărora le-au căzut victime importante zone ale lumii și de a accelera progresul economic al țărilor în curs de dezvoltare. Se reafirmă însemnătatea Declarației și Programului de acțiune privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale și Cartei drepturilor și obligațiilor economice ale statelor în edificarea noilor orînduieli, precum și imperativul major al Eliminării decalajelor economice din lumea contemporană.în vederea realizării obiective, se avansează de măsuri de întreprins menii distincte ale vieții și relațiilor economice internaționale : comerțul internațional, transferul de resurse reale pentru finanțarea dezvoltării țărilor in curs de dezvoltare și reforma sistemului monetar internațional, știința și tehnica, industrializarea, alimentația și agricultura, restructurarea sectoarelor e- conomice. și sociale ale sistemului Națiunilor Unite, extinderea raporturilor economice dintre statele în curs de dezvoltare.

acestor o serie în do-

• CEAS SOLAR. O firmă americană a construit un ceas elec
tronic de mină, care se alimentează de la baterii solare încorpo
rate. Pentru reîncărcarea bateriilor este suficient ca ceasul să fie 
ținut zilnic la soare timp de 10—15 minute. De obicei, însă, este 
suficientă și lumina zilei difuză sau lumina artificială care cade 
asupra bateriilor, cînd ceasul nu este acoperit de mîneca cămășii 
sau a hainei. Calendarul automat încorporat in ceasornic indică 
data, ziua și luna. El ține seama de numărul de zile dintr-o lună 
și „ține minte" cînd în februarie sint 28 sau 29 de zile • VA FI 
POSIBILA POPULAREA SPAȚIULUI COSMIC ? Tema este stu
diată in prezent de N.A.S.A. Dr. Robert McElroy de la Ames 
Research Center al Agenției Spațiale Americane, este de părere 
că în cîțiva zeci de ani anumite alge care utilizează biosinteză 
ar putea crea pe Marte, de exemplu, o atmosferă respirabilă. 
Pentru aceasta ar fi suficient, afirmă savantul american, să se 
utilizeze apa despre care se crede că ar exista în subsolul Pla
netei Roșii • ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU OILE DIN AUSTRA
LIA. Oile din Australia vor trăi în viitor în „mantouri" din fibre 
sintetice țesute, deoarece s-a constatat că în acest fel vor putea 
produce o calitate mal bună de lină. în prezent se efectuează 
experiențe în acest sens cu turme de oi în sudul Australiei. Oile 
care poartă noile „mantouri" pot paște și în anotimpul rece. De 
asemenea, lîna lor este protejată de murdărie și precipitații. Di
ficultatea a constat în găsirea unui material care să se întindă 
odată cu creșterea linii • HARTĂ PENTRU CONDUCTE SUB
TERANE. In Budapesta conductele și canalizările din lucrările 
publice au o lungime de 10 000 km. întreținerea lor este dificilă 
datorită insuficientei cunoașteri a rețelei subterane. Acest lucru 
a condus Ia ideea realizării unei hărți a conductelor de gaze, 
canalelor și canalizărilor de încălzire urbană. Harta celor 2 500 km 
de conducte de gaze este deja realizată, iar lucrările sint în 
curs pentru celelalte două servicii publice • TELEFON UNI
VERSAL. Este produs de centrala industrială cehoslovacă 
„Tesla". Se prezintă de două ori mai mare decît telefonul obiș
nuit, însă prin funcțiile sale poate fi considerat drept o mini- 
centrală telefonică. Cu ajutorul unui astfel de aparat conducă
torul unei întreprinderi are posibilitatea să vorbească simultan 
cu mai mulți abonați ai unei centrale automate urbane, să în
registreze convorbirea pe bandă de magnetofon, să țină confe
rințe telefonice, să dirijeze dictafonul, sâ audieze înregistrările 
de pe bandă de magnetofon sau dictafon, să cheme la el pe co
laboratori, să cupleze în sala de așteptare panourile „intră" sau 
„nu intra" • UN „REMBRANDT" — VICTIMA A VANDALIS
MULUI. Un dezechilibrat mintal s-a strecurat în după-amiaza 
zilei de duminică în sala specială a muzeului „Rijksmuseum" din 
Amsterdam, unde era expusă pînza celebră „Rondul de noapte" 
a lui Rembrandt, lovind-o in 13 reprize cu un cuțit de bucătărie 
și sfîșîind-o pe o porțiune de 80 cm. Nu este prima dată cînd 
tabloul suferă de pe urma unor acte de vandalism : în 1815 di
mensiunile sale au fost reduse, iar în 1905, un alt dezechilibrat 
mintal l-a atacat. Pînza, încă de proporții monumentale (4,25 m 
pe 3,60 m) este considerată cel mal mare și mai frumos portret 
de grup executat de pictorul olandez în 1642 în ciuda stricăciu
nilor provocate, tabloul ar putea fi complet restaurat — a de
clarat directorul adjunct al muzeului olandez • ETNA ERUPE 
DIN NOU. Un important val de lavă care a atins o lungime de 600 m 
progresează pe flancurile de nord-est ale vulcanului, în zona în 
care anul trecut o violentă explozie a destupat un crater secun
dar care timp de trei ani fusese inactiv. Vulcanologii apreciază 
că valul de lavă nu prezintă nici un pericol pentru populația 
care trăiește la poalele muntelui.

*
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Sărbătoarea Mexicului
La 16 septembrie, poporul 

mexican sărbătorește îm
plinirea a 165 de ani de cînd 
Miguel Hidalgo y Costilla a 
dat, în localitatea Dolores, 
semnalul luptei împotriva 
dominației coloniale spanio
le. La 6 noiembrie 1813, trei 
ani mai tîrziu, la capătul 
unor lupte îndîrjite, era pro
clamată independența de 
stat a Mexicului.

Vatră a unor străvechi civili
zații, Mexicul s-a angajat cu de
cenii in urmă pe calea făuririi 
unei economii capabile să valo
rifice însemnatele sale bogății 
naturale, potențialul uman. în 
pofida unor asemenea eforturi, o 
îndelungată perioadă, predomi
nante pentru economia acestei 
țări erau unele produse agricole 
— între care bumbacul — și o 
serie de minereuri ce luau dru
mul exportului fără nici o pre
lucrare prealabilă. Abia în anii 
postbelici, succese de prestigiu 
dobindite în amplificarea poten
țialului economic încep a se re
leva, situind în prezent Mexicul 
pe unul din primele locuri in 
statisticile continentului de Ia 
sud de Rio Grande. O sumară 
trecere în revistă a citorva do
menii este elocventă pentru ni
velul actual de dezvoltare pe 
care l-a atins această țară prie
tenă. în cursul anului 1974 eco
nomia mexicană a reușit să-și 
mențină un ritm ridicat de creș
tere : 6.3 la sută. Siderurgia și 
petrochimia au consemnat cele 
mai mari sporuri. Dintr-o țară 
lipsită de „metalurgia neagră“, 
Mexicul a ajuns ca anul trecut 
să producă 5,2 milioane tone

oțel, situîndu-se pe 
în America Latină 
lia. Complexul siderurgic 
Los Truchas urmează să produ
că în etapa finală 10 milioane 
tone laminate pe an. între ma
rile obiective ale industriei 
mexicane se află uzina de ma- 
șini-unelte de la San Luis Po
tosi, combinatul cuprifer de la 
Sonora, 
miniere, 
extragerea, tratarea și pomparea 
apei, ce vor funcționa cu ajuto
rul energiei solare. Actuala ad
ministrație a pregătit un amplu 
și ambițios program desfășurat 
pe următorii șase ani, avind ca 
obiective majore accelerarea 
ritmului de dezvoltare economi
că, creșterea venitului mediu pe 
cap de locuitor, crearea unor 
noi locuri de muncă, o reparti
zare mai judicioasă a venituri
lor. Spre exemplu, la nivelul 
național se preconizează ca din 
totalul investițiilor 20,4 Ia sută 
să fie destinate agriculturii — 
trei cincimi din populație o for
mează țărănimea — 19,7 la sută 
industriei și 32,4 la sută trans
porturilor și telecomunicațiilor. 
Alte măsuri adoptate de guver
nul președintelui Luis Echeve
rria își propun extinderea con
trolului național in acele sec
toare în care mai este prezent 
capitalul monopolist străin, im
pulsionarea procesului 
versificare industrială, 
struirea unor obiective 
nomice în zonele rurale, vizînd 
diminuarea fluxului populației 
agricole spre marile aglomerări 
urbane și reducerea decalajelor 
de dezvoltare economico-socială 
dintre diferitele regiuni ale țării. 
La Ciudad de Mexico se consi
deră că realizările din ultimele

locul secund 
după Brazi- 

din

numeroase exploatări 
întreprinderi pentru

de di- 
con- 
eco-

decenii se datoresc stabilității 
politice și faptului că statul con
trolează importante ramuri de 
bâză cum sint industria petrolu
lui, a energiei și transporturile.

Pentru a realiza obiectivele 
economice propuse, Mexicul 
apreciază că o importanță deo
sebită au colaborarea și coope
rarea cu alte state, în baza prin
cipiilor cuprinse în Carta drep
turilor și obligațiilor economice 
ale statelor, document inițiat de 
președintele Echeverria și adop
tat de Adunarea Generală a 
O.N.U., în decembrie anul tre
cut. Esența acestei inițiative 
constă în realizarea imperativu
lui promovării in viața interna
țională a principiilor respectării 
independenței, suveranității și 
integrității naționale, a egalită
ții în drepturi, a neamestecului 
în treburile interne și avantaju
lui reciproc, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și po
litice mondiale. Promotor con
secvent al unor asemenea ce
rințe, de largă audiență, Mexi
cul și-a ciștigat un meritat pres
tigiu internațional.

In acest context, al unei largi 
conlucrări, România și Mexicul 
s-au intîlnit adesea in eforturile 
comune pentru intensificarea și 
extinderea colaborării bilaterale, 
în interesul popoarelor noastre, 
al păcii și progresului in în
treaga lume. Recenta vizită în
treprinsă in Mexic de •’tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de tovarășa 
Elena Ceaușescu — remarcabilă 
contribuție la adîncirea priete
niei și colaborării româno-mexi- 
cane — a deschis noi și largi 
perspective pentru stringerea 
legăturilor pe planuri multiple, 
între țările și popoarele noastre.

I. TIMOFTE

în primul capitol se vizează reglementarea pieței materiilor prime și produselor de bază printr-o metodă integrată, indexarea prețurilor exporturilor de produse de bază și de materii prime ale țărilor în curs de dezvoltare la prețurile importurilor provenind din țările industrializate, precum și accesul materiilor prime, al produselor de bază și al articolelor manufacturate și semimanufacturate ale țărilor în curs de dezvoltare pe piețele țărilor dezvoltate. Se evidențiază necesitatea menținerii unui raport just și echitabil între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale, încurajarea prelucrării materiilor - prime în țările în curs de dezvoltare, eliminarea barierelor tarifare și netarifare din calea liberalizării comerțului, îmbunătățirea sistemului de preferințe generalizate și transformarea sa intr-un element permanent al relațiilor comerciale internaționale.în ce privește transferul de resurse, documentul subliniază, între altele, că trebuie creat un fond special în folosul tuturor țărilor în curs de dezvoltare, finanțat prin intermediul Fondului Monetar Internațional, trebuie sporite valoarea și volumul ajutorului acordat acestor țări și trebuie să li se acorde un acces mai larg pe piețele de capital ale țărilor dezvoltate în condiții favorabile.Problemei reformării sistemului monetar internațional i se acordă o însemnătate specială, insistîndu-se asupra sporirii considerabile a participării țărilor în curs de dezvoltare la procesul adoptării de hotărîri, precum și asupra luării în considerație a nevoilor speciale ale a- cestei categorii de state care au fost cel mai puternic lovite de inechitățile actualului sistem, de inflație și recesiune.în capitolul „Știință și tehnică" se remarcă inițiativa românească privind convocarea unei Conferințe a Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie în slujba dezvoltării, precum și propunerile României vizînd accesul liber și complet al țărilor în curs de dezvoltare la tehnicile al căror transfer nu este supus unei hotărîri private, întreprinderea de proiecte în domeniul informaticii, ajutorului tehnic și pregătirii cadrelor în folosul țărilor în curs de dezvoltare, cooperarea dintre statele industrializate și neindustrializate pentru crearea, consolidarea și dezvoltarea, în acestea din urmă, a infrastructurii științifice și tehnice.în problema industrializării, documentul final subliniază că toate guvernele trebuie să ia măsurile și hotăririle necesare pentru a pune în aplicare prevederile Declarației, și planului de acțiune de la Lima, privind dezvoltarea și cooperarea industrială, documente care prevăd măsuri concrete în acest sens și pun un accent deosebit pe nevoile speciale ale țărilor cel mai puțin dezvoltate și grupul statelor in curs de dezvoltare.Problemele crizei alimentare, care afectează zone imense ale globului, trebuie să-și găsească soluționarea — după cum apreciază în document —principal prin creșterea rapidă a producției alimentare a țărilor în curs de dezvoltare, obiectiv ce trebuie să se realizeze prin asistență tehnică, financiară și alimentară acordată acestor țări, prin folosirea resurselor proprii, precum și prin promovarea de către țările industrializate a unei politici de prețuri care să asigure o aprovizionare regulată și în cantități suficiente cu îngrășăminte și alte mijloace de producție a țărilor beneficiare.Pentru îndeplinirea prevederilor documentului se preconizează. intre altele, sporirea eficacității și eficienței organismelor sociale și economice ale Națiunilor Unite, propunere inserată din inițiativa României vizind creșterea rolului O.N.U. în viață internațională.Ultimul capitol al documentului, privind extinderea raporturilor economice și comerciale dintre statele în curs de dezvoltare consolidează bazele politicii dezvoltării lor.

se în

independentun nou stat

Papua—Noua Guinee

na de cupru in exploc
50 milioane tone (din care

Astăzi, Papua-Noua 
Guinee devine inde
pendentă după aprocr 
pe 100 ani de regim 
colonial și jumătate de 
secol de tutelă austra
liană.

Compusă dintr-un mozaic 
de triburi (700) și sate repar
tizate pe un teritoriu intins 
cit Italia (461 691 kmp.), cu 
munți și văi inaccesibile și 
insule numeroase (600, inclu
siv arhipelagurile Bismark și 
Louisiade și insulele Bou
gainville și Buka), Papua- 
Noua Guinee ocupă ju
mătatea de est a insulei 
Noua Guinee sau Irian, 
a doua ca mărime de pe glob

(sud) și Germania (nord) ; co
lonia britanică, Papua, este 
cedată în 1906 Australiei, iar 
fosta colonie germană, Noua 
Guinee, este ocupată în 1914 
de trupe australiene și de
vine în 1919 teritoriu sub 
mandat al Ligii Națiunilor 
(din 1946 sub tutela O.N.U.), 
administrat de Australia.

Papua-Noua Guinee dis
pune de importante resurse 
mineraliere, printre care aur, 
argint, cupru, mangan, minele 
sale de cupru fiind printre 
cele mai mari și mai produc
tive din lume. Prospecțiuni 
recente au scos la iveală ză
căminte importante de zinc, 
bauxită, petrol și gaze natu
rale. Exploatarea acestor bo
gății a atras marile compa
nii multinaționale care au 
deschis mine de cupru și au 
ridicat fabrici de aluminiu pe 
coastă. Investițiile de capital

Mină de cupru în exploatare la zi, cu o producție anuală de 
se obțin 180 000 tone cupru)

după Groenlanda. Tinărul 
stat independent este situat 
în vestul Oceanului Pacific, 
la 150 km nord de Australia. 
Lanțurile muntoase au vîr- 
furi foarte înalte ca Mus
grave (4 200 m) și Albert E- 
duard (3 993 m), urme de
glaciațiuni și vulcani activi 
(Bosavi-2895 m, Lamington- 
1793 m) ; sudul țării este do
minat de cîmpii mlăștinoase 
drenate de fluviile Fly, Di
gul, Purari.

Insula a fost descoperită în 
1512 de călătorul portughez 
Antonio d’ Abreu și numită 
în 1526 de compatriotul său, 
Jorge de Meneses, „Ilhas dos 
Papuas". în 1545, spaniolul 
Ortiz de Retes acostează în 
nordul insulei și o denu
mește Ia rindui său- „Nueva 
Guinea". Sub numele de Iri- 
anul de Vest, partea occiden
tală este transformată in 1828 
în colonie olandeză și revine 
în 1962 Indoneziei. Partea ră
săriteană a fost împărțită în 
1884 între Marea Britanie

străin — american, britanic, 
japonez și australian — au a- 
dus profituri însemnate fir
melor respective, dar nu au 
modificat cu nimic viața celor 
2,5 milioane locuitori, dintre 
care 90 la sută trăiesc din a- 
gricultură și meșteșuguri. Un 
procentaj foarte ridicat din 
rindui populației îl constituie 
analfabeții. Abia în 196S s-a 
deschis prima universitate, 
frecventată de 500 studenti.

Țara are din 1972 un guvern 
propriu, condus de Michael 
Tom Somare, care devine, as
tăzi, primul prim ministru al 
noului stat independent.

Guvernul Somare este decis 
să dezvolte treptat întinsele 
plantații de cauciuc, cafea și 
ceai, să dezvolte rețeaua șco
lară în vederea lichidării a- 
nalfabetismului, să organi
zeze alegeri în 1976 pentru 
crearea noului parlament, să 
asigure un regim de stabili
tate și de unitate întregii 
țări.

D. T.

Fotosinteza plantelor și furtunileFotosinteza plantelor, fenomen de a cărui intensitate depinde în mare măsură nivelul recoltelor, se intensifică în perioada furtunilor din Biologii care au observat studiat această particularitate a fenomenului, explică intensificarea procesului de foțosinteză în perioada de furtună prin creșterea potențialului cimpului e- lectric înaintea unei ploi torențiale.Influența cimpului electric asupra creșterii și dezvoltării lumii vegetale a fost studiată într-o serie

atmosferă, sovietici, $i

- ide laboratoare din Uniunea Sovietică. S-a demonstrat cu acest prilej că toate plantele reacționează, în mod diferențiat, la fluctuațiile cîmpului electric : are loc o intensificare a schimbului de substanțe, considerabil mul de îngrășăminte minerale extrase din sol și, ceea ce este mai important, se observă o creștere sensibilă a consumului de bioxid de carbon din atmosferă, acest fenomen continuînd să se manifeste și în cursul nopții.

crește consu-

Specialiștii intenționează să utilizeze capacitatea plantelor de a reacționa Ia schimbările electrice care au loc în natură pentru a obține recolte mai mari la culturile agricole. Unul din aceste mijloace constă în a crea pentru plante condiții apropiate celor semnalate în atmosferă înaintea furtunilor. Experiențele efectuate pînă în prezent au demonstrat că chiar stimulările de scurtă durată, pe această cale, duc la sporirea considerabilă a coltelor agricole. reia culturile
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