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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU LA TÎRGU MUREȘ

Exprimînd cu deosebită căldură sentimentele lor de profundă dragoste, stimă 
și recunoștință, locuitorii acestor meleaguri au raportat secretarului general 
al partidului îndeplinirea cu succes a prevederilor actualului plan cincinal

T
ovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secre
tar general al 
Partidului Co

munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 

mânia, a făcut, in 
1 zilei de 29 septem- 
o vizită de lucru la 

,u Mureș, s-a întîlnit 
..u oamenii muncii din 
acest important centru 
economic și cultural al 
tării, pentru a examina 
împreună cu ei, Ia fața 
locului, felul cum se în
făptuiesc sarcinile tra
sate de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, 
cum se desfășoară'pregă
tirile pentru cincinalul 
viitor.

în această zi, oamenii 
muncii din județul Mureș 
— români, maghiari, ger
mani — în frunte cu co
muniștii, au avut deose
bita cinste de a raporta 
secretarului general al 
partidului că activitatea 
lor, plină de abnegație, a 
fost încununată de un 
succes deosebit — înde
plinirea prevederilor ac
tualului cincinal la pro
ducția globală.

Reintilnindu-se cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cei ce trăiesc și muncesc 
pe aceste meleaguri i-au 
exprimat direct și cald 
sentimentele lor de dra
goste, stimă și recu
noștință pentru grija și 
sprijinul permanent acor
dat dezvoltării economice 
și sociale a județului lor. 
pentru activitatea neobo
sită consacrată progresu
lui multilateral al pa
triei, creșterii continue a 
prestigiului României în 
lume.

...Este ora 9. Elicopterul 
prezidențial aterizează pe un 
platou clin preajma Combina
tului chimic, in aplauzele și 
uralele miilor do cetățeni.

In numele tuturor locuito
rilor județului Mureș, tova
rășul Joan Florea. prim-se- 
cretar 'al Comitetului jude
țean de partid, a urât tova
rășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros bun sosit.

Se aclamă, se scandează cu 
nsuOețire ..Ceaușescu — 
■C.R.. Ceaușescu și poporul". 
O gardă militară prezintă 

jnorul. Se intonează Imnul de
(Continuare in pag. a Iha)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea populară de la Tîrgu Mureș
Dragi tovarăși,

Este o deosebită plăcere pen
tru mine să mă reîntilnesc cu 
dumneavoastră, locuitorii muni
cipiului Tg. Mureș și județului 
Mureș, cu activul de partid și 
membrii partidului și să vă 
adresez.. cu acest prilej, un sa
lut călduros din partea Comi
tetului Central al partidului, a 
Consiliului'de .Stat, a guvernu
lui. precum și din. partea mea 
personal. (Aplauze și urate în
delungate; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Vizita în județul Mureș se în
scrie în .preocuparea conducerii 
partidului nostru de â se con- 
sfătui permanent cu activul, cu 
comitetele de partid, cu ipembrii 
partidului, cu conducerile între
prinderilor și instituțiilor, ale 
unităților agricole de stat și co-, 
operatiste, cu cei care lucrează 
în domeniul învățămîntului și 
științei — într-un cuvînt cu toți 
oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate.- ,. Convingerea 
noastră este că numai astfel ho- 
tărîrile și măsurile adoptate de 
partid și guvern corespund in 

cea mai mare măsură preocu
părilor maselor largi populare 
de a asigura dezvoltarea conti
nuă a patriei noastre,. ridicarea 
bqnăstării și, fericirii întregului 
popor. (Aplauze, urale îndelun
gate).

în mod fericit, vizita la Tg. 
Mureș, precum și această mare 
adunare populară coincid cu un 
important eveniment in viața 
municipiului și județului dum- 

• neavoastră: împlinirea ^prevede
rilor actualului cincinal, în do- 

■ meniul producției industriale, cu 
3 luni înainte de termen. (Aplau
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ze puternice: urale). Aș dori să 
vă adresez calde felicitări dum
neavoastră, tuturor colectivelor 
din întreprinderi, inginerilor, 
tehnicienilor, muncitorilor, -tu
turor acelora care și-au adus, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mipă, contribuția la această în
semnată victorie pe calea con
strucției societății socialiste.' Vă 
felicit din toată inima și vă urez 
noi și tot mai mari succese ! 
(Aplauze, urale îndelungate; se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul").

După cum cunoașteți,'; există 
un însemnat număr de județe 
— între care și Capitala patriei
noastre socialiste — care au rea
lizat cincinalul' în patru ani și 
șase luni, iar altele, cu cinci 
luni, cu patru luni sau trei luni 
înainte de termen. Aceasta în
seamnă că țara noastră Va ob
ține o importantă producție su
plimentară, ceea ce va contri
bui la dezvoltarea generală mai 
rapidă a României socialiste, la 
creșterea bunăstării și fericirii 
întregului popor, la ridicarea 
gradului său de civilizație. 
(Aplauze, urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Realizările obținute în dome
niul industriei demonstrează, 
încă o dată, justețea orientării 
generale a partidului nostru, a 
hotărîrilor Congreselor și Comi
tetului Central, de a dezvolta 
în ritm intens industria socialis
tă, pe baza tehnicii celei mai 
avansate, ca o garanție sigură a 
progresului general al societă
ții, a întăririi forței, indepen
dentei și suveranității patriei. 
(Aplauze puternice: urale).

S-au obținut, de asemenea, o 
serie de rezultate pozitive în 
dezvoltarea producției agricole. 
Cu toate că am avut ani nu 
prea -buni — așa cum a fost și 
anul acesta — în ansamblu, pro
ducția agricolă a crescut cu 
aproape 30 la sută. Dealtfel, 
dacă nu mă înșel, și județul 
dumneavoastră realizează în 
agricultură, în acest cincinal, o 
creștere a producției de circa 
30 la sută. In raport cu dinami-

(Continuare în pag. a Ill-a)

Tovarășul Nicolae Ce*»
pe președintele Partioui». 
de Centru-Noile Forțe din L,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primii, luni 
la amiază, in orașul Tîrgu Mu
reș, pe președintele Partidului 
Uniunea de Centru — Noile 
Forțe din Grecia, Gheorghios 
Mavros, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită in țara 
noastră.

La primire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu un cald 
salut din partea premierului 
Constantin Karamanlis și cele 
mai bune urări de succes.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită primului 
ministru al Greciei un cald sa
lut.

Gheorghios Mavros a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
profunda satisfacție pe care o 
încearcă cu prilejul acestei în
trevederi. â adresat vii mulțu
miri pentru posibilitatea oferită 
de a vizita România, pentru os
pitalitatea ce i-a fost rezervată, 
semn al prieteniei statornicite 
între țările și popoarele noastre. 
Oaspetele a subliniat că parti
dul său, care susține dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Gre
cia, a salutat vizita premierului 
elen, rezultatele convorbirilor 
avute cu acest prilej la Bucu
rești. Gheorghios Mavros a ți
nut, totodată, ,să releve caracte
rul fructuos ăl vizitei sale și a 
împărtășit impresia deosebită 
pe care i-a produs-o contactul 
nemijlocit cu realizările obținute 
de România pe calea propășirii 
economice și sociale, a bunăstă
rii, în cei 13 ani care au trecut 
de la ultima sa vizită în țara 
noastră.

Salutînd călduros pe oaspete, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că vizita «a( în Româ
nia constituie o mărturie grăi
toare a dorinței comune de a 
extinde și adînci relațiile de 
stimă și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Uniunea de Centru — 
Noile Forțe din Grecia, dintre 
cele două țări și popoare prie
tene.

In această ambianță cordială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Gheorghios Mavros au avut un 
schimb de vederi în legătură cu 
probleme — bilaterale și inter
naționale — de interes reciproc.

în cursul întrevederii a fost 
apreciată pozitiv inițierea ra
porturilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Uniu
nea de Centru — Noile Forțe 
din Grecia și s-a manifestat ho- 
tărîrea de a se acționa pentru 
intensificarea contactelor, a con
lucrării dintre cele două par
tide. cu convingerea că acestea 
servesc intereselor ambelor na
țiuni, dezvoltării relațiilor ro- 
mâno-elene. cauzei păcii, coope
rării și înțelegerii în Balcani, în 
Europa și în lume.

De ambele părți a fost reafir
mată voința de a contribui la 
întărirea și diversificarea conti
nuă a colaborării româno-elene 
— pe plan politic, economic,

TINERII ÎNTÎMPINA CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C.
Șl CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.

ÎNCEPE UN NOU AN DE STUDIU ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC U.T.C.

Studierea și însușirea de către toți tinerii 
a documentelor Congresului al XI-lea 
al partidului — obiectiv fundamental 

al activității organizațiilor II. î. C.
Noul an de studiu în învă- 

țămînțul politico-ideologic U.T.C. 
începe sub semnul unor intense 
eforturi ale tinerei generații a 
patriei, al strădaniilor organiza
ției sale revoluționare de a în- 
tîmpinâ Congresul al X-dea al 
U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R. cu mari realizări în 
producție, la învățătură, în mun
ca obștească. Activitatea concre
tă de pregătire a forumului ute- 
ciștilor, în care este antrenat 
practic întregul nostru tineret, 
contribuie in cel mai înalt grad 
la perfecționarea muncii organi
zațiilor U.T.C. și a asociațiilor 
studenților comuniști, conferă 
noi dimensiuni. superioare, 
participării tinerilor la înfăp
tuirea hotărîrilor celui de al 
XI-lea Congres al partidului. 
Organizația revoluționară a ti
neretului ișî intensifică tot mai 
mult eforturile pentru așezarea 
temeinică a tuturor acțiunilor 
politico-educative pe obiectivele 
actuale, izvorîte nemijlocit din 
practica edificării noii orinduiri, 
din realitățile întreprinderilor 
industriale, șantierelor, institu
telor de cercetări și proiectări, 
unităților agricole, școlilor, fa

tehnico-științific. cultural —. la 
promovarea legăturilor dintre 
organizațiile politice din Româ
nia și. Grecia. în deplin con
sens, s-a apreciat că dezvolta
rea multilaterală a relațiilor 
dintre România și Republica 
Elenă are o deosebită însem
nătate pentru afirmarea rapor
turilor de bună vecinătate, co
laborare și pace în Balcani.

în contextul aspectelor actu
ale ale vieții internaționale, a- 
bordate cu prilejul întrevederii, 
s-a evidențiat necesitatea de a 
se acționa cu fermitate pentru 
traducerea în viață a documen
telor adoptate la Conferința 
general-europeană, pentru in
staurarea unei securități reale și 
a unei cooperări rodnice pe con
tinentul nostru, pentru afirma
rea dreptului fiecărui popor do 
a-și hotărî în mod independent 
destinele, ceea ce impune cu 
atît mai mult o conlucrare mai 
strînsă între statele europene, 
între forțele politice, deci și în
tre România și Grecia, între or
ganizațiile politice din cele două 
țări. •

De comun acord s-a subliniat 
că omenirea contemporană este 
confruntată de numeroase pro
bleme care se cer soluționate în 
spiritul păcii și justiției. în a- 
cest sens s-a subliniat necesi
tatea așezării relațiilor inter
statale pe baze noi, în spiritul 
respectului independenței și su
veranității. ^egalității în drep
turi. neamestecului" în treburile 
interne, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu folosirea 
ei. a rezolvării problemelor in- 

■ ternaționale în interesul tuturor 
națiunilor. Totodată, se impune 
soluționarea pe o bază nouă a 
problemelor economice interna
ționale care să asigure lichida
rea subdezvoltării, progresul e- 
conomic al tuturor popoarelor 
și. în mod deosebit, al țărilor în 
curs de dezvoltare ; în context 
s-a relevat rolul important 
care -revine-..,Aeesw. state în«'în
făptuirea unor relații economico 
internaționale echitabile, a unei 
lumi mai drepte și mai bune.

în cadrul convorbirii a fost 
subliniată necesitatea rezolvării 
grabnice pe cale politică a situa
ției din Cipru, care să asigure 
conviețuirea și conlucrarea paș
nică a celor două comunități, cu 
respectarea independenței, su
veranității și integrității țării.

In cursul convorbirii s-a rele
vat importanța intensificării ,și 
conjugării — pe plan național și 
internațional — a acțiunilor 
unite ale forțelor democratice, 
progresiste, ale opiniei publice, 
în vederea aprofundării și conso
lidării cursului spre destindere, 
securitate și cooperare, a demo
cratizării relațiilor interstatale 
și edificării unei lumi in care 
toate națiunile să-și poată or
ganiza viața în mod liber și su
veran. potrivit aspirațiilor și in
tereselor lor legitime.

★
După întrevedere. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a reținut pe 
oaspete la dejun.

Au participat tovarășii Ștefan 
Andrei. Teodor Coman. ministru, 
loan Florea, prim-secretar al 
Comitetului județean Mureș al 

cultăților. Acesta este spiritul in 
care acționează organizațiile de 
tineret și în ceea ce privește or
ganizarea învățămîntului politi
co-ideologic, activitatea de for
mare a unor tineri cu o bogată 
cultură politică, cu o gindire 
înaintată, care să' înțeleagă cu 
exactitate comandamentele so- 
cial-politice actuale și de pers
pectivă, precum și importanța 
profesiei lor. a muncii lor în ca
drul societății.

Ca și în anul precedent, te
matica învățămîntului politico- 
ideologic U.T.C. are la bază 
Programul partidului, celelalte 
documente adoptate de Con
gresul al XI-lea, hotăririle de 
partid și de stat, operele secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. In (Continuare în pag. a ^\-a)

CURSURILE PE PROBLEME POLITICO- 
IDEOLOGICE ÎN CADRUL CICLULUI 
1975-1979 DE PREGĂTIRE POLITIC/ 

A TINERILOR Șl TEMATICA ACESTOR CU

P;C.R., Vasile Șandru, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai vieții economice 
și culturale din județul Mureș.

A luat parte Lascaris Lascari- 
dis. deputat in Parlamentul elen.

în timpul dejunului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și Gheor
ghios Mavros au rostit scurte 
toasturi.

In toastul său. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Doresc să exprim bucuria 
noastră pentru vizita pe care o 
faceți în România, să mențio
nez, cu satisfacție, cursul ascen
dent al relațiilor dintre Româ
nia și Grecia și să-mi exprim, 
totodată, speranța că și dumnea
voastră, partidul dumneavoastră, 
vor exercita o influență activă 
în dezvoltarea acestor raporturi.

In ce privește problemele in
ternaționale pe care le-am 
discutat astăzi, singurul lucru 
pe care aș vrea să-1 menționez 
este dorința noastră ca ele sâ 
fie soluționate cit mai rapid pe 
calea tratativelor pașnice, să a- 
sistăm la o consolidare a relații
lor între țările balcanice, la a- 
firmarea unui Cipru indepen
dent în care cele două comu
nități să conviețuiască in mod 
pașnic, la o Europă în care po
poarele să se dezvolte cores
punzător voinței lor, sa ne ft- 
ducem contribuția la realizarea 
unei noi ordini economice pe 
plan mondial, a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Vreau să ridic paharul în să
nătatea dumneavoastră, pentru o 
bună colaborare între România 
și Grecia.

Răspunzînd. GHEORGHIOS 
MAVROS. a spus :

Simt o deosebită cinste pentru 
faptul că președintele statului 
român m-a invitat la această in- 
tilnire, unde s-a făcut o trecere 
în revistă a problemelor inter
naționale mai importante și. cu 
acest prilej, am participat și la 
această masă prietenească.

Prietenia dintre cele diTua Țări 
este de nezdruncinat. Cele două 
țări nu s-au aflat niciodată fată 
in față ca adversare ; prietenia 
lor este, intr-adevăr, adincă pen- 
iru că se sprijină pe popoare, nu 
numai pe guverne. Grecia este 
o țară pașnică ; ea nu amenință 
pe nimeni și este gata să cola
boreze, să facă tot ce poate pen
tru a crea această nouă stare 
de lucruri despre care a vorbit 
domnul președinte.

Omenirea este, de multă vre
me, încercată de suferințe pe 
planeta noastră.

Din fericire există conducători 
politici luminați care văd inte
resul nu numai al propriilor lor 
țări, ci și interesul general al 
omenirii.

Unul dintre aceștia, recunoscut 
pe plan internațional, care luptă 
pentru libertatea și indepen
dența popoarelor, este președin
tele Ceaușescu, în sănătatea că
ruia îmi veți permite să ridic 
paharul, precum și pentru dez
voltarea relațiilor eleno-române, 
pentru fericirea și bunăstarea 
poporului român.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate și prietenie.

dicațiile Comitetului Central al 
U.T.C. referitoare la1 organi
zarea și desfășurarea activității 
în anul de studiu 1975—1976, mă
surile adoptate recent în scopul 
perfecționării pregătirii politico- 
ideblogice a tineretului vizează 
importante îmbunătățiri do con
ținut și metodologice, in con
sens cu obiectivele stabilite de 
partid pentru actuala etapă și cu 
sarcinile specifice care revin 
Uniunii Tineretului Comunist.

Pornindu-se de la necesitatea 
asigurării continuității pregătirii 
tinerilor în perspectiva unei pe
rioade mai mari, învățămîntul 
politico-ideologic a fost integrat

ADRIAN VASI1LESCU
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a.îTA DE LUCRU A TOVARAȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU LA TlRGU MUREȘ

(Urmară din pag. I)
■tat al Republicii Socialiste 
România.

După ceremonia sosirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre primul obiectiv al 
vizitei de lucru — Combinatul 
de Îngrășăminte chimice „Azo- 
mureș*4. cea mai mare unitate 
industrială a județului.

Chimiștii de pe marea platfor
mă „Azomureș*4 primesc cu de
osebit entuziasm pe secretarul 
general al partidului.

Aici are loc o cuprinzătoare 
analiză a modului în care se în
făptuiesc indicațiile trasate chi- 
miștilor mureșeni de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
ultimei vizite de lucru, precum 
și a sarcinilor ce revin acestei 
reprezentative unități industria
le in viitorul cincinal, a perspec
tivelor sale de dezvoltare.

Inginerul Dorel Popa, direc
torul general al combinatului, 
raportează că detașamentul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la „Azomureș*4, in frunte cu 
comuniștii, printr-o concentrare 
a eforturilor, o mai bună orga
nizare a muncii, au reușit să ob
țină succese de seamă în acti
vitatea lor. De la vizita pre
cedentă a secretarului general 
al partidului — în octombrie 
1973 — combinatul s-a îmbogă
țit cu o nouă unitate de îngră
șăminte azotoase, o fabrică de- 
amoniac de mare randament și 
tehnicitate, care lucrează la 
parametrii planificați, iar în pre
zent se află în probe tehnologi
ce o instalație de îngrășăminte 
complexe, prima de acest gen 
din tară. Directorul combinatu
lui relevă cu satisfacție faptul 
că indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vizînd valo
rificarea intr-un grad mai înalt 
a gazului metan, găsirea de noi 
"rezerve pentru creșterea produc
tivității muncii, reducerea in 

* continuare a consumului de e- 
nergie electrică și combustibil 
au fost traduse în viață. Gazde
le prezintă date și fapte semni
ficative privind creșterea pro
ductivității muncii, aplicarea de 
noi tehnologii în fabricarea a- 
moniacului, îmbunătățirea ca
lității produselor. Bilanțul pri
melor trei trimestre aie anului 
v* fi încheiat cu o depășire a 
producției globale în valoare de 
peste 77 milioane lei, materiali
zată între altele in azotat de a- 
moniu și uree — îngrășăminte 
suficiente pentru fertilizarea a 
circa 300 000 hectare teren, agri
col. și un beneficiu suplimentar 
care va întregi suma de trei mi
lioane lei. Se subliniază că in 
centrul preocupărilor colecti
vului combinatului, alături
de sporirea și diversificarea pro
ducției de îngrășăminte în 
scopul satisfacerii nevoilor agri
culturii și a cerințelor la ex
port, stau probleme care privesc 
valorificarea superioară a mate
riilor prime, precum și a unor 
produse secundare. Anual vor 
fi recuperate, între altele, circa 
300 000 tone carbonat de calciu,' 
importante cantități de fluor. In 
colaborare cu specialiști ai In
stitutului de cercetări chimice
I.C.E.C.H.I.M.,  sînt în curs de 

’ realizare studii menite să asigu
re diversificarea producției de 
mic tonaj, perfecționarea unor 
tehnologii.

Se vizitează apoi noua instala
ție de îngrășăminte complexe 
(azot, fosfor, potasiu), produse 
de mare importanță pentru agri
cultură. Secretarului general al 
partidului îi este înfățișată teh
nologia modernă folosită aici, pe 
baza căreia se pot obține atit 
o valorificare a materiilor pri
me de peste 99 la sută, cît și 
produse de bună calitate și o 
înaltă eficiență economică. Așa, 
de pildă, s-a constatat că prin 
administrarea unei singure tone 

de asemenea îngrășăminte se 
poate obține un spor de circa 
opt tone cereale. La cultura car
tofului creșterile de producție 
la hectar, prin folosirea acelo
rași îngrășăminte complexe, pot 
ajunge pină la 80 la sută, iar la 
floarea-soarelui la mai mult 
de 20 la sută. Iustin Ro
goz, adjunct al ministrului 
industriei chimice, prezent Ia 
discuția de lucru, informează 
pc tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că prin. realizarea acestei uni
tăți și a altor 3 instalații simila
re in cadrul combinatelor de la 
Arad. Craiova și Tur nu Măgu
rele, aflate in construcție, chi- 
miștii înfăptuiesc una din sar
cinile trasate de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului — 
diversificarea producției de în
grășăminte complexe.

Conducerea combinatului ara
tă că cei care deservesc noua 
instalație sînt hotărîți ca în cel 
mult o lună de zile să asigure 
intrarea ei în producție la ca
pacitatea prevăzută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere specialiștilor, ministerului 
de resort, să urgenteze progra
mul privind utilizarea in agri
cultură a îngrășămintelor li
chide.

Secretarul general al partidu
lui recomandă, de asemenea, ca 
la amplasarea noilor capacități 
prevăzute a se ridica pe plat
forma „Azomureș44, în viitorul 
cincinal să se aibă în vedere o 
concentrare a acestora. o utili
zare judicioasă a terenului.

în numele tuturor chimiștilor 
de aici, directorul general al 
combinatului asigură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu că in
dicațiile date vor fi îndeplinite 
întocmai.

Cea de-a doua etapă a vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în municipiul, de reședință *1 
județului Mureș este consacrată 
examinării problemelor privind 
realizarea, în zona de vest a o- 
rașului, a unei puternice plat
forme a industriei j^șpare, ra
mură importantă a economiei 

In secțiile de producție ale Întreprinderii de piele și mănuși , Se analizează aspecte legate de sistematizarea în continuare a orașului

mureșene, care a cunoscut în 
ultimul deceniu o amplă dezvol
tare.

Semnificativă în acest sens 
este însăși evoluția întreprin
derii de piele și mănuși unde se 
desfășoară dialogul de lucru al 
secretarului general al partidu
lui. Relevind că unitatea pro; 
duce in prezent de zece ori mai 
mult decit în urmă cu douăzeci 
și cinci de ani, ing. Iuliu Fe- 
renez. directorul întreprinderii, 
raportează cu mîndrie că oame
nii muncii de aici au realizat 
sarcinile actualului cincinal, 
atît la indicatorul. producției 
globale, cit și la cel al livrări
lor pentru export. încă din luna 
iulie.

Acest succes va permite co
lectivului să înscrie în bilanțul 
final al perioadei 1971—1975 o 
producție suplimentară în _ va
loare de aproape 180 milioane 
lei.

în timpul vizitării unor secții, 
precum și a expoziției ce înmă
nunchează principalele produse 
ale unității, gazdele arată că, 
urmînd recomandările secreta
rului general al partidului, s-au 
aplicat o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice care au con
dus la creșterea considerabilă a 
eficienței activității industriale 
și la modernizarea structurii 
sortimentale a producției. S-a 
trecut, astfel, în condițiile di
versificării mai accentuate a 
gamei de confecții din piele e- 
xecutate la comanda beneficia
rilor din tară și de peste hotare, 
la folosirea largă a materiilor 
prime de proveniență indigenă, 
la utilizarea în mai mare mă
sură a deșeurilor, la valorifica
rea superioară a pieilor. Tot 
în vederea înlăturării unor im
porturi costisitoare, specialiștii 
de aici au organizat executarea, 
prin autoutilare, a pieselor de 
schimb necesare reparării și în
treținerii mașinilor aflate în do
tarea unității. Se folosește, de 
asemenea, cu bune rezultate, 
munca la domiciliu a femeilor 
din localitățile Județului, formă 

de activitate.care a fost mult 
extinsă, .dovedindu-și din plin 
utilitatea. Toate acestea își gă
sesc reflectarea. în dublarea pro
ductivității muncii în cursul ac
tualului cincinal, reducerea co
respunzătoare a costurilor de 
producție, valorificarea sune-. 
rioară a materiei primeai spo
rirea substanțiala a livrărilor la 
export.

Apreciind realizările dobîndite 
de acest ' harnic colectiv pe linia 
sporirii și îmbunătățirii calita
tive a .. producției. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îi adresează 

'călduroase, felicitări și urări de 
noi succese în activitatea vii
toare.

în fața unor grafice și mache
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
analizează, apoi, împreună cu 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid și cu repre
zentanți ai conducerii Ministe
rului Industriei Ușoare, ampla
samentele propuse de specialiști 
pentru principalele obiective ale 
platformei industriale ce se va 
înalta în imediata vecinătate a 
întreprinderii de piele și mă
nuși. Este vorba de o fabrică 
de tricotaje, o țeșatorie de lină 
combinată cu o filatură, unâ de 
bumbac și una de mătase, pre
cum și o unitate de preindus- 
trializare a materiei prime. 
Noile unități vor permite angre
narea în muncea unui mare 
număr de femdi-din localitățile 
județului.

în cursul dialogului care are 
loc, se subliniază că planurile 
inițiale au-fost revizuite in spi
ritul indicațiilor secretarului ge
neral al partidului privind gru
parea unităților în platforme 
compacte, în vederea asigurării 
unor fluxuri de producție rațio
nale și evitării risipei de teren. 
Așa cum se prezintă însă situa
ția concretă, constatată la fața 
locului de secretarul general al 
partidului, sînt condiții pentru 
realizarea unui mai ridicat grad 
de ocupare a suprafeței desti
nate noii platforme prin folosi

rea judicioasă a terenului, dez
voltarea dotărilor anexe exis
tente, astfel îneît șă poată de
servi toate celelalte' unități ce 
vor lua ființă aici.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului a conti
nuat la întreprinderea Metald- 
tehnica, unitate importantă pro
filată pe fabricația de mașini și 
utilaje de confecții și tricotaje. 

’ Dialogul de lucru, la . care au 
luat parte Ion Bazac( ad
junct al ministrului industriei 
ușoare, Mircea Popeanoș, direc
tor general al centralei de re
sort, Adalbert Kiss, directorul 
întreprinderii, numeroși specia
liști, s-a axat și aici pe aspec
tele esențiale ale creșterii și per
fecționării producției, sporirii 
eficienței economice, îmbunătă
țirii calității produselor, ale dez
voltării viitoare a unității.

Cu acest prilej, gazdele au 
arătat că de la precedenta vizi
tă a secretarului general' al 
partidului — din 1970 — pro
ducția întreprinderii s-a extins 
și modernizat, etapa actuală ca- 
racterizîndu-se prin asimilarea 
și introducerea în fabricație a 
unor utilaje și mașini complexe 
de concepție proprie. De altfel, 
cincinalul 1971—1975, care â fost 
realizat aici încă de la 19 apri
lie anul acesta, a însemnat o 
triplare a producției, iar In pla
nul diversificării fabricarea 
unui mare număr de tipodimen- 
siuni și repere pentru piese de 
schimb.

Studiind planurile de dezvol
tare a uzinei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca noile 
capacități să fie construite în 
perimetrul actual al întreprin
derii, să se gospodărească cu 
atenție spațiile existente.

Sînt analizate, apoi, rezulta
tele activității de cercetare, ma
terializate în 14 brevete de in
venții, dar, mai ales, în crea
rea unor produse de o ridicată 
tehnicitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază eforturile și realiză
rile specialiștilor întreprinderii 
și cere ca activitatea de cerce
tare să fie intensificată pentru 
a se putea crea o adevărată fa
milie de mașini și utilaje de tri
cotat, atît pentru necesitățile in
terne, cît și pentru export. Se 
subliniază că numai prin fabri
carea de serie a mașinii de tri
cotat reCtiliniu cu comenzi elec
tronice, se va realiza o impor
tantă economie de valută.,

La noua turnătorie, proiectată 
și realizată de specialiștii -uzi
nei, secretarul general al parti
dului recomandă ca ea să pro
ducă atît pentru nevoile între
prinderii. cit și pentru ale tu
turor unităților centralei și mi
nisterului.

Tot aici, secretarul general al 
partidului remarcă buna dotare 
a turnătorioi, ca și a altor sec
toare productive, și cere să 
fie extinsă activitatea de 
autodotare astfel îneît uzina 
să-și poată asigura singură ne
cesarul de mașini-unelte. De a- 
semenea. se indică studierea po
sibilității de a se furniza și al
tor beneficiari asemenea mașini 
și utilaje.

în cursul discuției se abor
dează și problema producerii 
pieselor de schimb pentru în
treaga sistemă de mașini a in
dustriei ușoare. Apreciind și 
aici rezultatele obținute, tovară
șul Nicolae Ceaușescu remarcă 
faptul că diversificarea este prea 
mare, impunîndu-se o tipizare, 
o uniformizare a dotării cu piese 
de schimb pentru a se reduce 
cheltuielile în acest domeniu.

Dialogul cuprinde, în același 
cadru, și problema specializării 
uzinei pe toată gama mașinilor 
de cusut.

în această ordine de idei se 
recomandă să se studieze posi
bilitatea trecerii fabricației a- 
cestui produs de la Uzina din 
Cugir, la întreprinderea mure- 

șană — fapt care va contribui 
la sporirea eficienței activității 
în acest domeniu.

Vizitîndu-se unele laboratoare 
de cercetare și' încercare a rezis
tenței pieselor, secretarul gene
ral al partidului, după, ce apre
ciază preocupările în acest sens, 
subliniază necesitatea de a se 
continua, la standuri de probă, 
verificarea'tuturor mașinilor in 
stare de montaj, astfel ca nici 
un produs să nu părăsească u- 
zina fără certificatul de calitate.

în altă secție de fabricație dis
cuția se referă la modul în care 
se valorifică în întreaga uzină 
materia primă, și în special me
talul. Reținîndu-se faptul că aici 
gradul de prelucrare este extrem 
de înalt — la tona de metal sînt 
obținute produse în valoare de 
aproape 1 milion lei —. tovară
șul Nicolae Ceaușescu reco
mandă colectivului întreprinde
rii, specialiștilor centralei și mi
nisterului. să acționeze perma
nent pentru valorificarea supe
rioară a metalului. Se relevă, 
totodată. însemnătatea creșterii 
calificării muncitorilor, a pregă
tirii cadrelor necesare unității.

încheindu-și vizita, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită pe 
gazde pentru rezultatele obți
nute și le urează noi succese în 
activitate. „Aveți o uzină bună, 
a arătat secretarul general al 
partidului, căreia trebuie să-l 
măriți capacitatea pentru a 
contribui din plin la satisfacerea 
nevoilor interne și ale expor
tului “.

Pe traseul străbătut prin mu
nicipiul Tg. Mureș, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a abordat, 
cu primul secretar al Comitetu
lui județean de partid, aspecte 
legate de sistematizarea în con
tinuare a orașului. Apreciind 
modul cum a fost conceput și 
realizat centrul municipiului, se
cretarul general al partidului a 
cerut edililor ca aici să fie ridi
cate noi construcții, moderne, 
într-o linie arhitectonică fru

moasă, inspirată. din tradițiile 
locale. Totodată s-a indicat spor 
rirea densității construcțiilor de 
locuințe în perimetrul actual al 
orașului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat, de asemenea, să 
fie analizate temeinic spatiile 
din incinta fiecărei întreprin
deri în vederea folosirii judi
cioase, cu simț de răspundere a 
terenurilor.

La intrarea. în sediul Comite
tului 'județean de partid, tova
rășul loan Florea a prezentat 
secretarului general al partidu
lui programul de lucrări elabo
rat de organele locale în lumina 
indicațiilor trasate de condu
cerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, 
pentru evitarea inundațiilor 
care, după cum se știe, au afec
tat mai multe' zone din această 
parte a țării. în acest context, 
sînt prezentate .lucrările de regu
larizare și- amenajare a riului 
Mureș, în zbna orașelor Tg. 
Mureș și Reghin, a Tirnavei 
Mari, la Sighișoara, a Tîmavei 
Mici, la Tîrnăveni, în vederea 
protejării de inundații a acestor 
localități, precum și a unor te
renuri agricole:

Au fost înfățișate, de asemenea, 
studiul elaborat de organele ju
dețene cu privire la sistemati
zarea zonelor industriale din 
municipiul Tg. Mureș, în
tocmit potrivit recentelor indi
cații trasate de conducerea de 
partid, precum și unele variante 
de dezvoltare a x zonei industri
ale a orașului Reghin.

în cursul după-amiezii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a pără
sit municipiul Tîrgu Mureș. ’ 
și mii de cetățeni au țim 
salute la plecare pe seci 
general al partidului, ovație 
îndelung „Ceaușescu-P.C.K 
„Ceaușescu și poporul“.

Secretarul general al partidu
lui își ia rămas bun de la cetă
țenii orașului Tîrgu Mureș, urîn- 
du-le noi și noi succese, multă 
sănătate și fericire.

ADUNAREA POPULARĂ

La Întreprinderea. „Metaloteh,nica'‘ se relevă noi perspective pentru 
dezvoltarea și diversificarea producției

După rodnica vizită de lucru 
întreprinsă în cîteva unități e- 
copomice din municipiul Tîrgu 
Mureș, în piața centrală a'orașu
lui a avut, loc o adunare popu
lară, la care au participat cu 
însuflețire mii și mii de cetățeni.

Deschizind adunarea, tovară
șul loan Florea, prim-secretar 
al Comitetului județean Mureș 
al P.C.R., în numele celor peste 
74 000 de comuniști, al tuturor 
oamenilor muncii de pe melea
gurile mureșene, români, ma
ghiari, germani, a spus ; Noi, 
locuitorii acestui județ, avem 
din nou minunatul prilej de a 
vă împărtăși, tovarășe secretar 
general, sentimentele noastre de 
inaltă apreciere pentru activita
tea dumneavoastră neobosită, e- 
xemplară și prodigioasă, con
sacrată înfloririi patriei și feri
cirii poporului.

Urmînd cu convingere neabă
tută exemplul dumneavoastră, 
răspunzînd cu entuziasm și pro
funde simțăminte patriotice che
mării adresate de partid între
gului popor de a realiza cinci
nalul înainte de termen, oame
nii muncii din județul nostru, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, au pus în 
slujba îndeplinirii sarcinilor eco- 
nomico-sociale toată puterea de 
muncă, capacitatea creatoare, 
devotamentul și pasiunea.

Vă rog să-mi permiteți, sti
mate tovarășe secretar general, 
să vă raportez că astăzi, 29 sep
tembrie, în județul Mureș, pre
vederile actualului plan cincinal 
la producția globală industrială 
au fost îndeplinite.

Astfel, pînă la finele a- 
nului, în județul nostru se va 

obține un spor de producție în 
valoare de peste 4 miliarde lei.

Vorbitorul s-a referit, apoi, 
la schimbările profunde petre
cute, în ultimii ani, în viața ju
dețului, pe harta căruia au a- 
părut noi obiective industriale, 
agricole, social-culturale și edi- 
litar-gospodărești.

Primul secretar al Comitetului 
județean de partid a arătat, în 
continuare : Oamenii muncii din 
industria și agricultura județu
lui nostru își consacră, în pre
zent, întreaga energie și capa
citate de muncă realizării inte
grale a sarcinilor de plan pe 
acest an și pregătirii judicioase 
a condițiilor pentru desfășurarea 
normală a activității în viitorul 
cincinal.

în tot ceea ce am înfăptuit’ și 
înfăptuim, noi vedem permanent 
sprijinul neprecupețit acordat 
de conducerea partidului, de 
dumneavoastră personal, tova
rășe secretar general, precum și 
materializarea consecventă a 
indicațiilor și orientărilor pe 
care ni le-ați dat în repetate 
rinduri, cu prilejul vizitelor de 
lucru întreprinse, în ultimii am. 
in numeroase unități economice 
și social-culturale din județul 
nostru.

Animați de marile sarcini ce 
revin județului nostru în cinci
nalul revoluției tehnico-științi- 
fice, ferm hotărîți să traducă 
în viață istoricele hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al parti
dului, comuniștii, toți oamenii 
muncii, acționează pentru a 
spori eficiența economică, ran
damentul activității lor, în sco
pul recuperării grabnice a tu
turor restanțelor cauzate de ca
lamitățile naturale din iulie, pen

tru realizarea integrală a sarci
nilor de plan și a angajamente
lor asumate.

Cunoaștem, la. nivel județean 
și al fiecărei unități economice, 
sarcinile pe ansamblul cincina
lului viitor, și îndeosebi pe 1976. 
Știm că înfăptuirea lor necesită 
intensificarea activității politico- 
educative pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste și creșterea 
combativității revoluționare, 
pentru promovarea consecventă 
a principiilor eticii și echității 
socialiste.

Sintem preocupați, de aseme
nea, de perfecționarea activității 
organizațiilor de partid, de îm
bunătățirea stilului lor de mun
că, pentru afirmarea tot mai pu
ternică a rolului lor conducător.

Nu pot să nu folosesc și a- 
cest prilej spre a exprima ade
ziunea noastră fierbinte la în
treaga politică internă și exter
nă a partidului și a statului, ja
lonată atit de magistral în Pro
gramul partidului. în același 
timp, oamenii muncii de pe a- 
ceste străbune meleaguri ale 
patriei, ca de altfel întregul nos
tru popor, dau o înaltă apreciere 
activității neobosite a conducerii 
partidului și statului nostru, a 
dumneavoastră personal, stima
te tovatășe secretar general, 
pentru dezvoltarea relațiilor in
ternaționale ale României, pen
tru creșterea contribuției sale 
la cauza colaborării, a statorni
cirii unei noi ordini economice 
și politice internaționale, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

împărtășind gîndurile și sen
timentele care animă în aceste 
momente deosebite pe muncito
rii, tehnicienii și inginerii de pe 

platforma Combinatului de în
grășăminte chimice, directorul 
combinatului, Dorel Popa, a 
spus : Este vie în mintea noas
tră vizita pe care ați făcut-o în 
combinat acum doi ani, prilej 
cu care ați întreprins atunci, ca 
și astăzi, o analiză profundă a 
întregii noastre activități, anali
ză care a permis obținerea unor 
rezultate frumoase în produc
ție, în întreaga viață a întreprin
derii. Vă raportăm că indicațiile 
pe care ni le-ați dat pentru gă
sirea de noi rezerve de creș
tere a productivității mun
cii, pentru recuperarea rămine- 
rilor in urmă a lucrărilor 
de investiții, precum și urmă
rirea executării de cea mai bună 
calitate a lucrărilor au fost în
făptuite. Am reușit să punem 
în funcțiune unitatea de îngră
șăminte azotoase, Fabrica de 
amoniac de mare randament și 
tehnicitate, iar unitatea de în
grășăminte complexe a intrat în 
probe tehnologice. De aseme
nea, vă informăm că angaja
mentul nostru pentru acest an
— de a da peste plan produse 
in valoare de 160 milioane lei
— îl vom onora în întregime.

Asigurăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general, că har
nicul colectiv al combinatului 
nostru, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, va 
acționa și în viitor, neobosit, 
pentru aplicarea în viață a tu
turor sarcinilor ce ne revin din 
documentele de însemnătate is
torică ale Congresului al XI-lea 
al partidului, a indicațiilor pe 
care ni le-ați dat cu prilejul vi
zitei de astăzi, pentru punerea 

în funcțiune la parametrii pro
iectați. a noi și importante in
stalații și capacități de produc
ție. Avind sarcini importante de 
export, întreprinderea noastră va 
face totul ca prin calitatea pro
duselor sale să ridice prestigiul 
industriei românești, să contri
buie la intensificarea participă
rii țării noastre la schimburile 
mondiale de valori.

Luînd cuvîntul, Aurel Mîndru, 
secretarul Comitetului de partid 
de la întreprinderea de prelu
crare a lemnului ,,23 August14, a 
spus: Dorim să vă raportăm mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că îndemnul 
dumneavoastră comunist adresat 
națiunii de a realiza cincinalul 
înainte de termen, oamenii mun
cii din întreprinderea noastră 
l-au transformat în faptă cu 
peste 8 luni mai devreme și sin
tem hotărîți să realizăm pîrfă la 
sfîrșityl anului o producție su- 
Flimentară de 300 milioane lei. 
n același timp, pe baza reco

mandărilor dumneavoastră, am 
trecut la o amplă activitate de 
creație, de diversificare și reîn
noire a producției, de realizare 
a unor tipuri de mobilă, care 
valorifică superior lemnul și mă
iestria colectivului, inteligența 
proprie. Vă informăm că prin 
acest efort creator producem as
tăzi 500 de sortimente de mobi
lă. asigurînd în acest fel mi
nunate condiții pentru cuceri
rea a noi piețe, pentru trecerea 
la îndeplinirea exemplară a cin
cinalului 1976—1980.

în calitate de secretar al unei 
puternice organizații de partid, 
permiteți-mi să vă raportez că 
în întreaga noastră activitate 
am aplicat cu fermitate hotărî-
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ca dezvoltării industriei, crește
rea în agricultură este desigur 
mai mică, dar in comparație cu 
ritmul general al agriculturii pe 
plan internațional, sporul de 30 
la sută — deși nu se realizează 
în întregime prevederile din cin
cinal — constituie un rezultat 

un.; aceasta ne-a permis să 
'.igurăm în condițiuni bune 

...provizionarea populației,’.șa li
vrăm fondul pieței cu aproa
pe 40 la sută mai multe produ
se decît în 1970.

Mai avem multe de făcut in 
agricultură pentru a asigura o 
aprovizionare și mai ,bună : 
dar succesele obținute pînă 
acum, calea pe care mer
gem ne dau garanția că, oda
tă cu dezvoltarea industriei, va 
progresa în continuare și agri
cultura, și ca urmare va creș
te continuu niveltfl de trai, ma
terial și spiritual, al întregului 
nostru popor. (Aplauze puternice, 
urale).

în județul dumneavoastră se 
realizează in acest an o»produc- 
ție industrială globală dc circa 
15 miliarde lei, față de aproa
pe 6 miliarde în 1965 și circa 
10 miliarde în 1970. Este o creș
tere importantă; ea marchează 
și intrarea în cîmpul muncii a 
unui important contingent de noi 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
creșterea clasei muncitoare cu 
peste 60 de" mii de oameni. Pe 
această cale, județul Mureș a 
suferit o transformare calitativă 
foarte importantă. S-a obținut, 
de asemenea, creșterea produc
ției agricole cu aproape 500—600 
de milioane lei, față de 1970. 
Au sporit și efectivele de ani
male. Am putea spune deci că 
în domeniul producției materiale 
județul Mureș — la fel ca și 
celelalte județe, ca întreaga ța
ră — se dezvoltă într-un ritm 
Intens.

Am. vizitat astăzi Combinatul 
nimic, una din marile între- 
rinderi chimice ale țării. Tre

mie să menționez — cred că 
tovarășii de la combinat nu vor 
vedea în această apreciere un 
motiv să se-preocupe mai puțin 
de bunul mers, al activității în 
viitor — că acest combinat se 
numără printre întreprinderile 
de îngrășăminte chimice cu bune 
rezultate, aș putea spune frun
tașe ; nu știu dacă nu ocupă 
chiar primul loc in acest do
meniu. Doresc să adresez co
lectivului de oameni ai muncii 
de la combinat, conducerii a- 
cestuia, comuniștilor, calde 
felicitări și să le urez rezultate 
tot mai bune în viitor, astfel 
ca, în continuare, combinatul 
să se situeze pe un loc de 
frunte. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Am vizitat, de asemenea, fa
brica de confecții din piele și 
mănuși, care rhi-a produs, de 
asemenea, o impresie bună. Do
resc să adresez și acestui colec
tiv calde felicitări și să-i urez 
succese tot mai mari în activi
tatea viitoare. (Aplauze puter
nice, prelungite).

A treia "eprindere pe care 
am vizitat-o astăzi este între
prinderea de mașini textile. O 
unitate cu rezultate bune și cu 
perspective de dezvoltare foarte 
mari, ținînd seama de necesită
țile viitoare ale țării în acest 
sector de activitate. Doresc să 
felicit colectivul acestei între
prinderi pentru ceea ce a rea
lizat și, totodată, să-i urez să 
acționeze cu mai multă fermi
tate pentru ridicarea uzinei la 
nivelul cerințelor tehnicii moder
ne, al exigențelor partidului și 
guvernului. îi doresc succes pe 
această cale ! (Aplauze, urale, 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !").

în cursul cincinalului în ju
dețul dumneavoastră ș-au reali
zat investiții de aproape 15 mi
liarde lei. S-au dezvoltat orașul 
Tg. Mureș și celelalte centre in
dustriale din județ. In urmă
torul cincinal va continua — 
după cum cunoașteți din hotărî- 
rile Congresului al XI-lea — 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre in ritm înalt. In acest 
cadru, județul Mureș și muni
cipiul Tg. Mureș vor cunoaște 
în continuare o dezvoltare pu
ternică. Se vor realiza investiții 
de aproape 17 miliarde și jumăta
te, se vor dezvolta noi capacități 
de producție, se vor moderniza 
cele existente. In concordanță 
cu Directivele Congresului al 
XI-lea vom orienta investițiile 
mai cu seamă spre dotarea cu 
mașini și utilaje de înaltă teh
nicitate. Pe această bază, în con
formitate cu prevederile planu
lui, producția industrială urmea
ză șă ajungă la peste 23 miliar
de Iei ; eu sînt însă convins că 
ea va depăși cu mult 25 de mi
liarde lei și doresc să vă urez 
tuturor oamenilor muncii din 
Tg. Mureș și din județ succes 
deplin in realizarea acestor mă
rețe sarcini ale cincinalului vii
tor. (Aplauze puternice, urale).

Fără îndoială că îndeplinirea 
obiectivelor stabilite in indus
trie cere eforturi susținute : este 
vorba în primul rînd de ridica
rea nivelului conducerii, de în
tărirea disciplinei în toate co
lectivele. Problemele complexe 
legate de revoluția tehnico-știin- 
țifică — care trebuie să se afir
me cu putere in cincinalul vii
tor — impun colectivelor de 

conducere, organizațiilor de 
partid, tuturor oamenilor mun
cii măsuri energice pentru trans
formarea întreprinderilor din 
întregul județ in mari unități, 
organizate pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii moderne, care să livreze 
produse de o calitate și un ni
vel tehnic tot mai înalte. co
respunzător atit cerințelor in
terne, cit și exigențelor pieței 
internaționale. Cunosc bine în
treprinderile din județul dum
neavoastră ; de aceea, sînt con
vins că și în județul dumnea
voastră sarcinile trasate de Con
gresul al XI-lea vor fi îndeplini
te cu succes în domeniul ridi
cării nivelului tehnic, al calită
ții, al afirmării cuceririlor re
voluției tehnico-științifice. (A- 
plauze puternice, urale).

Se prevăd, de asemenea, mă
suri pentru sporirea substanția
lă a producției agricole, pentru 
realizarea unei creșteri mult 
mai mari decit în actualul cin
cinal. Și în județul Mureș sînt 
posibilități de a obține o pro
ducție superioară în agricultu
ră. cu mult peste ceea ce se 
realizează in prezent. Aceasta 
cere o mai bună organizare a 
muncii în fiecare unitate. în fie
care comună, măsuri hotărîte 
pentru ca mijloacele de care 
dispunem — îngrășămintele și 
substanțele chimice, semințele de 
înaltă productivitate, baza teh- 
nico-materială, cadrele de spe
cialiști și, mal eu seamă, forța 
minunată a țărănimii, a tutuțor 
celor care lucrează în agricultu
ră — să fie folosite cu maximum 
de randament. Trebuie să rea
lizăm o producție agricolă su
perioară în toate sectoarele, a- 
sigurînd astfel o cantitate mai 
mare de produse agroalimen- 
tare pentru aprovizionarea în 
condiții superioare a oamenilor 
muncii. (Urale puternice : șe 
scandează : „Ceaușescu și po
porul").

Cunosc multe comune, multe 
unități agricole din județ și am 
convingerea că țărănimea din 
Mureș, lucrătorii din agricultu
ră vor face totul pentru a-și în
deplini cu cinste aceste sarcini 
de seamă. Le urez tuturor suc
cese tot mai mari în activitatea 
viitoare! (Aplauze puternice, 
urale).

Municipiul Tg. Mureș este și 
un centru universitar care dis
pune de trei unități de învăță- 
mînt superior cu rezultate bune 
în desfășurarea procesului in- 
structiv-educativ. In general se 
desfășoară cu succes și activi
tatea de cercetare. In întreprin
derile pe care le-am vizitat azi, 
am constatat cu satisfacție preo
cuparea conducerilor întreprin
derilor pentru dezvoltarea cer
cetării. Știu că și în instituțiile 

de invățămînt se desfășoară o 
activitate de cercetare susținu
tă. Consider că cei ce lucrează 
in învățămînt și în cercetarea 
științifică în Tg. Mureș au adus 
o contribuție importantă la suc
cesele obținute de județ în rea
lizarea cincinalului înainte de 
termen. întreaga intelectualita
te joacă un rol tot mai impor
tant în dezvoltarea României so
cialiste. în ridicarea nivelului de 
civilizație al patriei. (Aplauze 
puternice). Doresc să adresez și 
lucrătorilor din domeniul învă
țământului și științei, întregii 
noastre intelectualități din Tg. 
Mureș și din județul Mureș, 
odată cu felicitările pentru rea
lizările > dobîndite pînă acum, 
urarea fierbinte de a obține noi 
și noi succese în dezvoltarea în
vățământului, în legarea lui mai 
strinsă de producție, de viață și 
de cercetare. în ridicarea gene
rală a nivelului de cultură al 
locuitorilor acestor meleaguri. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Tot ceea ce realizăm în dez
voltarea forțelor de producție, a 
științei și culturii este destinat 
creșterii necontenite a nivelului 
de trai material și spiritual al 
poporului. în conformitate cu 
hotărârile Congresului al XI-lea, 
retribuția reală în cincinalul pe 
care îl încheiem în curând va fi 
cu peste 22 la sută mai mare 
față de 1970. deoășindu-se și în 
acest domeniu Directivele stabi
lite de Congresul al X-lea al 
partidului.

S-a dezvoltat puternic sectorul 
construcțiilor de locuințe. In 
Tg. Mureș, ca și în celelate o- 
rașe din județ, se poate constata 
creșterea impetuoasă a con
strucțiilor de. locuințe ; în ac
tualul cincinal au fost constru
ite în județ peste 12 000 de a- 
partamente. Dealtfel. în Tg. 
Mureș oricine poate constata — 
cum se spune, pe viu — în
făptuirea programului partidu
lui în domeniul construcțiilor 
social-culturale.

Privitor la felul cum s-a con
struit ar fi. desigur, lucruri 
multe de spus — unele bune, 
pentru că s-au obținut rezultate 
pozitive, dar și critici cu privire 
la risipa mare de teren. Am dis
cutat recent schița de sistema
tizare a orașului Tg. Mureș și 
a altor orașe : am stabilit mă
suri pentru a șe construi mai 
frumos. în cadrul unei sistema
tizări care să respecte actualul 
sistem stradal, astfel incit cele 
peste 17 000 de locuințe ce vor 
fi ridicate în județul dumnea
voastră să asigure o înfățișare 
tot mai modernă, tot mai fru
moasă orașului dumneavoastră, 
tuturor localităților din județ. 
Știu că dispuneți de forțe în a- 
cest sector și am convingerea că 

organizațiile de partid, comite
tele orășenești, consiliile popu
lare, comitetul județean vor lua 
măsuri pentru realizarea in bune 
condițiuni a construcțiilor de lo
cuințe și a celorlalte construcții 
social-culturale, contribuind și 
pe această cale la ridicarea ni
velului de trai, a gradului de 
civilizație al tuturor celor ce 
muncesc. (Aplauze puternice).

Am mai vorbit aici, la Tg. 
Mureș, despre justețea politicii 
naționale a partidului și statului 
nostru socialist, despre realizarea 
in practică, in cele mai bune 
condițiuni, a adevăratei egali
tăți în drepturi între toți cetățe
nii României socialiste, fără 
deosebire de naționalitate. Dez
voltarea industriei, agriculturii, 
științei. învățământului, culturii, 
a construcțiilor de locuințe și a 
construcțiilor social-culturale 
demonstrează elocvent felul în 
care partidul nostru înfăptuiește 
neabătut principiile marxist-lc; 
ni’niste, asigurând deplina egali
tate in drepturi în primul rînd 
în domeniul hotărîtor. al condi
țiilor de muncă și .viață ale ce
tățenilor patriei noastre. (A- 
plauze, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu-P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“). Aceas
tă egalitate se manifestă în toate 
domeniile. în posibilitatea fie
cărui cetățean de a participa 
activ la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate. în diferite 
forme și organisme, înpepînd cu 
adunările generate- ©omiliile de: 
conducere ale oamenilor rniin- 
cii. consiliile populare comunale, 
orășenești si județene, institu
țiile de învățămînt și — nu mai 
vorbesc — în conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid 
și obștești. Există condițiuni re
ale, ca fiecare cetățean, fără 
deosebire de naționalitate, ro- 

-mân, maghiar, german sau de 
alte naționalități, să-și pună cu
noștințele, priceperea, entuzias
mul, în slujba făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării ferme a ''patriei 
noastre spre comunism. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Tot ceea ce realizăm este re
zultatul politicii juste, revoluțio
nare. marxist-leniniste, a parti
dului nostru care se călăuzește 
neabătut de concepția științifică 
a materialismului dialectic -și 
istoric, aplică în mod creator 
adevărurile generale la condiții
le concrete ale României, unește 
într-o singură direcție forța mi
nunată a poporului, închegi nd 
unitatea și solidaritatea tutu
ror cetățenilor de la orașe și 
sate, fără deosebire de naționa
litate. Aceasta constituie garan
ția realizării cu succes a Pro
gramului elaborat de Congresul

al XI-lea al partidului ! (A-
plauze și urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Viața, realitățile adeveresc cu 
putere că partidul nostru comu
nist, fiecare organizație a sa — 
și in acest cadru și comitetul ju
dețean, comitetele orășenești și 
comunale, organizațiile de partid 
din județul dumneavoastră — 
își îndeplinesc cu cinste misiu
nea și rolul de forță politică 
conducătoare în societatea noas
tră. unind toate colectivele de 
oameni ai muncii în lupta pen
tru înfăptuirea neabătută a pro
gramului de dezvoltare multila
terală a patriei. Tocmai datori
tă creșterii și îndeplinirii în ce
le mai bune condițiuni a rolu
lui politic, de forță conducătoare 
în societate, al partidului nos
tru, am reușit să obținem toate 
succesele de pînă acum. în a- 
ceasta constă garanția înfăp
tuirii. neabătute a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de îna
intare spre comunism ! (Aplauze 
puternice ; urale).

Prebcupîndu-ne de dezvoltarea 
socialistă a patriei noastre a- 
cordăm. totodată, o atenție spo
rită activității pe plan interna
țional. Pornim constant de la ne
cesitatea întăririi prieteniei, co
laborării și solidarității cu toate 
țările socialiste, promovăm larg 
colaborarea cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire șo- 
bîală. Sîntem 'Conștit’riți că dezJ 
voltarc^ în continuare a patriei 
noastr.e, ridicarea ei la un nivel 
țot mai înalt de civilizație sînt 
strâns legate de întărirea cola
borării internaționale., de reali
zarea unei politici de pace șj co
operare pe plan mondial. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Evenimentele demonstrează 
justețea, orientărilor stabilite de 
congresele partidului nostru, a 
activității practice desfășurate 
de Comitetul Central, de gu- 
vernul țării pe plan internațio
nal. intr-adevăr,- s-au obținut 
succese- importante în desfășura
rea conferinței general-europe- 
n.e de la Helsinki. Aceasta mar
chează .un moment important și 
deschide, totodată, o etapă nouă 
în lupta pentru realizarea în 
viață a, securității pe continentul 
nostru și în întreaga lume. S-au 
obținut, de asemenea, succese 
mari în lupta popoarelor pentru 
lichidarea dominației imperia-, 
liste, colonialiste și neocolonia- 
liste ; zeci și zeci de state în 
curs de dezvoltare, de țări mici 
și mijlocii își afirmă cu tot 
mai mare hotărîre voința de a 
fi stăpîne pe bogățiile naționale, 
pe destinele proprii, de a-și or
ganiza viața așa cum doresc, 
fără nici un amestec din afară. 

(Aplauze puternice). Se afirmă 
cu putere in lume principiile de
plinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne, re
nunțării la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile inter
naționale. Astăzi este tot mai 
evident că numai pe baza res
pectării stricte a acestor prin
cipii este posibilă asigurarea 
păcii, se poate prevedea un vi
itor de destindere și colaborare 
între toate națiunile lumii. Nu 
uităm că mai sînt forțe reac
ționare, că mai există conflicte 
care pot pune în orice moment 
în primejdie pacea internaționa
lă. De aceea. Partidul Comunist 
Român. România socialistă con
sideră că trebuie intensificate e- 
forturile pentru unirea tuturor 
forțelor progresiste, în scopul 
unui și mai puternic avînt al 
luptei pentru lichidarea deplină 
a vechii politici de inechitate, 
pentru realizarea unor relații 
noi, democratice pe plan interna
țional. Avem în vedere în pri
mul rînd necesitatea de a se pu
ne bazele unei dezvoltări mai 
accelerate a statelor slab dez
voltate. pentru realizarea unei 
noi ordini economice interna
ționale, care să deschidă calea 
accesului tuturor națiunilor la 
cuceririle științei și tehnicii con
temporane, să asigure o dezvol
tare mai echilibrată a economiei 
mondiale și, pe această bază, 
creșterea bunăstării tuturor na- 
țiuriilon Numai aCeăstă Câh*- 
se poate asigura cu adevărât 
destinderea și pacea pe plan in
ternațional ! (Aplauze puternice, 
urale).

Ținînd seama de toate acestea, 
și , de alte probleme complexe 
ale vieții internaționale, parti
dul nostru acționează și va ac
ționa și în viitor, cu toată forța, 
pentru a contribui. împreună cu 
celelalte popoare ale lumii, cu 
forțele progresiste. antiimpe- 
rialiște de pretutindeni, la re
zolvarea lor intr-un spirit nou, 
democratic. Considerăm nece
sară participarea tuturor statelor 
— indiferent de mărimea lor — 
și în primul rînd participarea 
activă a țărilor mici și mijlocii. 
Ia soluționarea problemelor in
ternaționale. Avem ferma con
vingere că acționind unite și cu 
toată fermitatea, popoarele, for
țele progresiste pot impune pa
cea, pot asigura o dezvoltare 
democratică, liberă a fiecărei na
țiuni. (Aplauze ; urale îndelun
gate).

Dragi tovarăși,
Am menționat de la început 

că am dorit să avem un schimb 
de păreri asupra problemelor 
dezvoltării județului dumnea

voastră. Ați obținut succese de 
scamă. Dealtfel, ne-am mai in- 
tîlnit, de cîteva ori, în acest 
cincinal. Astăzi, anunțîndu-se 
realizarea cincinalului înainte de 
termen, am fost tentat să vor
besc mai mult despre realizările 
pozitive din județul dumnea
voastră. In convorbirile pe care 
le-am avut cu colectivele din în
treprinderile vizitate, cu tova
rășii din conducerea județului, 
am vorbit mai mult despre lu
crurile bune, trecînd peste o 
serie de lipsuri și greutăți ma
nifestate in această perioadă. 
Sper însă că tovarășii cu care 
ara discutat, dumneavoastră toți, 
veți înțelege că dacă nu am e- 
mis critici, aceasta nu înseamnă 
că totul merge așa cum ar tre
bui ; mai sînt încă lipsuri, mai 
șînt greutăți. Sper că fiecare 
colectiv, fiecare membru de 
partid, fiecare cetățean la locul 
său de muncă va ști să tragă 
învățăminte atit din ceea ce a 
fost bun, cît și din lipsuri, pen
tru a acționa în vederea lichi
dării lor și a asigura realizarea 
următorului cincinal cu rezultate 
mult mai bune, cu mai puține 
lipsuri decit în acest cincinal. 
Pină la începerea cincinalului vii
tor mai sînt trei luni ; trebuie 
să fie luate de pe acum măsurile 
necesare pentru ca cincinalul 
viitor să se realizeze în confor
mitate cu prevederile stabilite 
de Congresul al XI-lea.

Cunoașteți cu toții — !n în
tregul județ și în fiecare unitate 
do; nroduețle ssitr institirțle de 
învățămînt — ce aveți de făcut. 
Principalul este acum buna or
ganizare, unirea tuturor forțelor 
pentru a asigura un început bun 
noului cincinal. Să începeți, cum 
se spune, „cu dreptul" pentru ca 
și în 1980 să vă prezentați cu 
realizarea în bune condițiuni — 
și dacă e posibil chiar înainte 
de termen — a planului cincinal, 
în toate domeniile de activitate. 
Am ferma convingere că. veți 
trage toate învățămintele 
din ceea ce e bun, pre
cum și din lipsuri. că 
veți munci cu toată hotărîrea 
pentru îndeplinirea cu cinste a 
sarcinilor cincinalului viitor ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cu această convingere, vă urez 
succese tot mai mari în toate 
domeniile de activitate, multă 
sănătate și multă fericire ! (A- 
plauze puternice, prelungite, u- 
rale ; cei prezenți la marea a- 
dunare populară scandează mi
nute în șir: „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". Se ova
ționează puternic pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Co
mitetul Central, pentru secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

DE LA TÎRGU MUREȘ
rile partidului nostru, indicații- 
le dumneavoastră privind creș
terea rolului organizațiilor de 
bază în educarea colectivului in 
spiritul exigenței și răspunderii 
comuniste față de îndeplinirea 
sarcinilor. în lumina principiilor 
eticii și echității socialiste. In 
fața dumneavoastră, mult iubi
te și stimate secretar general al 
partidului, ne exprimăm hotă
rîrea nestrămutată de a munci 
cu abnegație și dăruire pentru 
îndeplinirea exemplară a tutu
ror sarcinilor ce ne revin în 
etapa calitativ nouă in care in
trăm.

Cetățeni cu drepturi egale și 
depline, fii ai României socialis
te. noi, tinerii din județul Mu
reș. în frățească conviețuire, 
români, maghiari și germani, 
sintem deopotrivă antrenați în 
rodnica întrecere cu timpul — 
a subliniat în cuvîntul său Eva 
Szekely, muncitoare la între
prinderea de pielărie și mănuși, 
întreprinderea unde lucrez a cu
noscut o frumoasă dezvoltare și 
în anii actualului cincinal. Majo
ritatea celor ce muncesc în uni
tatea noastră sînt femei a căror 
măiestrie este apreciată nu nu
mai la noi, ci și în cele 17 țări 
unde se exportă produsele fa
bricii. îndeplinirea cincinalului 
încă în luna iulie ne permite ca 
pînă la sfîrșitul anului să rea
lizăm o producție, suplimentară 
în valoare de 178 milioane lei, 
zestre cu care ne îndreptăm spre 
viitorul cincinal.

Cu adîncă emoție folosesc pri
lejul acesta fericit pentru a va 
transmite. încă o dată, stimate 
tovarășe secretar general, cele 
mai calde mulțumiri ale oame
nilor muncii de naționalitate 

maghiară și ale celor de alte na
ționalități din județ — tineri și 
virstnici — pentru înalta grijă 
cu care Partidul Comunist Ro
mân transpune in viață politica 
sa marxist-leninistă în soluțio
narea problemei naționale.

Pentru tot ceea ce s-a înfăp
tuit, pentru minunatele perspec
tive ce ni se deschid sub con
ducerea dumneavoastră clarvă
zătoare, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne exprimăm și acum 
recunoștința și profunda noas
tră angajare, dorindu-vă din 
toată inima multă sănătate și 
putere de muncă spre fericirea 
întregului nostru popor, spre 
gloria scumpei noastre patrii.

în cuvîntul său, Gheorghe 
Puskâs, rectorul Institutului 
medico-farmaceutic, a spus: în 
ambianța dezvoltării multilate
rale a țării pe făgașul socialis
mului și noi, intelectualii, sîn
tem chemați să ne aducerii o 
Contribuție pe măsură la forma
rea, pe toate planurile, a omu
lui de tip nou, în care trebuie 
să se amplifice mereu valorile 
profesionale și moral-politice re
voluționare, comuniste.

Permiteți-mi să arăt că pen
tru înfăptuirea operei minunate 
fără precedent în istoria țării, 
de modelare comunistă a oame
nilor, de dezvoltare a culturii 
românești socialiste unitare și 
indivizibile, și in județul nostru 
se desfășoară o susținută și con
secventă activitate. Aici pulsea
ză o tot mai vie și mai amplă 
viață științifică, cultural-artisti- 
că, împletită cu ritmurile tre
pidante ale industrializării so
cialiste, ale activității construc
tive pe toate planurile.

Rezultatele obținute reflectă 
politica științifică a partidului 

nostru, care aplică în mod crea
tor adevărurile generale ale re
voluției socialiste la condițiile 
concrete ale României. Aceste 
succese sint, de asemenea, încă 
o dovadă elocventă și confirma
re strălucită a justeței politicii 
marxist-leniniste a partidului în 
problema națională.

Recunoștința noastră fără mar
gini față de partid și popor, față 
de dumneavoastră, o reafirmăm 
azi prin angajamentul de a ne 
aduce contribuția la înfăptuirea 
Programului partidului, care este 
programul nostru, al tuturor ce
tățenilor patriei, indiferent de 
naționalitate. A face din fiecare 
student, așa cum ați indicat 
dumneavoastră, un specialist de 
înaltă clasă, educat în spiritul 
patriotismului socialist, cu o mo
ralitate a muncii și a compor
tării cu adevărat nouă, comu
nistă, apt și hotărît să răspundă 
cu competență și abnegație sar
cinilor pe care țara le va pune, 
iată obiectivul prioritar care po
larizează toate eforturile noastre, 
ale cadrelor didactice — români, 
maghiari, germani, care, într-o 
strinsă unitate și frăție, mun
cesc cu abnegație pentru a-și în
deplini înalta lor misiune.

Consătenii mei în frunte cu 
comuniștii — a spus Simion 
Mureșan. președintele Coopera
tivei agricole de producție Bai
da — m-au trimis aici să vă asi
gur că la noi, ca și în întregul 
județ, există o preocupare per
manentă pentru aplicarea în 
viață a hotărîrilor partidului, a 
indicațiilor dumneavoastră. in 
care am găsit întotdeauna în
vățăminte minunate și călăuză 
sigură pe drumul binelui și fe
ricirii. Astfel, gospodărind cu 
grijă fiecare palmă de pămint. 

folosind chibzuit celelalte mij
loace de producție, la care s-a 
adăugat hărnicia cooperatorilor 
noștri, am obținut an de an pro
ducții sporite. In aceste zile, cu 
mic cu mare, sub conducerea co
mandamentului comunal, lucrăm 
din zori și pină în noapte la 
strinsul roadelor acestei toam
ne, care la noi este bogată, cu 
producții medii la hectar de 8 
mii kg de porumb boabe, 45 mii 
kg sfeclă de zahăr, în condiții de 
neirigare, avînd posibilități să 
depășim substanțial vânzările la 
fondul de stat. în privința pla
nului pe întregul cincinal, vă 
raportăm cu mîndrie că ne în
scriem și noi între unitățile care 
l-au îndeplinit încă în luna iulie 
anul acesta.

Preocupările noastre sînt în
dreptate acum și spre asigura
rea plinii anului viitor. Avem 
însămînțată pînă astăzi 50 la 
sută din suprafața planificată cu 
grîu. lucrările fiind de calitate 
foarte bună și vă promitem că 
tot așa le vom face și în con
tinuare.

Convinși că putem face și mai 
multe, ne angajăm în fața dum
neavoastră, tovarășe secretar ge
neral. că vom munci în conti
nuare mai bine, că vom pune 
mult preț pe întărirea ordinii și 
disciplinei, vom perfecționa oj- 
ga irizarea muncii în echipe, do
vedind că și noi țăranii coope
ratori ne putem încadra într-o 
muncă asemănătoare celei din 
fabrici si uzine.

încredințîndu-vă încă o dată 
de hotărîrea noastră de a munci 
fără răgaz pentru înfăptuirea 
programului partidului, vă rog 
să-mi îngăduiți să vă urez și 
eu din partea mea și a coope
ratorilor pe care-i reprezint, 

multă sănătate, fericire și viață 
îndelungată, spre binele nostru, 
al tuturor și al țării.

In aclamațiile și ovațiile pu
ternice ale miilor de participanți 
la adunarea populară, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
cu deosebit interes și satisfac
ție și subliniată în numeroase 
rânduri de puternice aplauze și 
aclamații.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în încheie
rea adunării, tovarășul Ioan Ko
rea a spus:

Păstrînd în inimi cuvintele 
dumneavoastră însuflețitoare. vă 
asigurăm că orientările prețioa
se, indicațiile, sarcinile pe care 
ni le-ați dat vor jalona întrea
ga noastră activitate și că nu 
va exista pentru noi nimic mai 
de preț decit a ne consacra în
treaga putere și capacitate de 
muncă, tot elanul nostru revo
luționar traducerii în viață a po
liticii interne și externe a parti
dului și statului.

Vom munci cu dăruire și pa
siune pentru a traduce în viață 
neabătut istoricele hotărîri ale 
Congresului al XI-lea, adueîn- 
du-ne astfel întreaga contribu
ție la continua înflorire și bu
năstare a națiunii noastre so
cialiste, la marea operă de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism a scumpei noas
tre patrii.

Adunarea populară ia sfîrșit 
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. Răsună aclamații și 
urale. Mulțimea scandează cu în
flăcărare „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". Cuvintele secretarului general al partidului sint urmărit? cu viu interes, 

cu o deosebită satisfacție
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Învățămîntul politico-ideologic U.T.C.
(Urmare din pag. I)

intr-un program de activitate 
conceput pentru patru ani. Un 
program unitar al cărui scop 
este cunoașterea temeinică și 
însușirea de către întregul tine
ret a programului P.C.R. privind 
accelerarea progresului econo- 
mico-social al patriei, făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism ; aprofun
darea ideilor comunismului, a 
concepțiilor politice, filozofice, 
ideologice, estetice marxist-le- 
niniste ale partidului nostru, 
promovarea moralei revoluțio
nare, modelarea întregului com
portament al tinerilor în spiri
tul Codului comunist de muncă 
și de viață. Retine atenția fap
tul că preparativele pentru des
chiderea noului an de studiu au 
un caracter specific, în sensul 
că încă înainte de organizarea 
primei dezbateri fiecare organi
zație U.T.C. trebuie să stabileas
că conținutul activității pe care 
tinerii o vor desfășura în cadrul 
învățămintului politico-ideologic 
de-a lungul întregului ciclu 
de patru ani. Este o răspun

dere deosebit de mare, cu
largi implicații în ceea ce pri
vește cunoașterea temeinică a 
caracteristicilor activității pe
care tinerii o desfășoară in co
lectivele lor de muncă, a cerin
țelor pregătirii lor multilaterale, 
a obiectivelor pe care trebuie să 
le îndeplinească în perspectiva 
mai multor ani.

începind cu actualul an de 
studiu învățămîntul politico-i
deologic U.T.C. are ca formă or
ganizatorică de bază cursul pe 
probleme politico-ideologice. In 
cadrul unei organizații. în raport 
de cerințele muncii concrete și 
de preferințele tinerilor, pot fi 
organizate mai multe cursuri. De 
asemenea, dacă pentru un curs 
optează un mare număr de ti
neri. se recomandă împărțirea 
lui în două sau mai multe grupe 
de studiu, de cite 30—40 cursanti 
fiecare. Din cele 7 cursuri pe 
problemele politico-ideologice 
programate pentru tinerii înca
drați în unitățile economice din 
industrie, agricultură, comerț și 
cooperație, la care se adaugă un 
curs a cărui tematică izvorăște 
din specificul activității ce se 
desfășoară in școli si facultăți. 

organele și organizațiile U.T.C., 
pe baza consultării tinerilor și 
cu acordul organelor de partid, 
vor stabili, înainte de deschide
rea actualului an de studiu, 
cursurile pe care le vor urma 
tinerii în toți cei patru ani ai 
actualului ciclu, precum și succe
siunea acestor cursuri pentru pe
rioada respectivă. La baza ale
gerii trebuie să stea specificul 
activității profesionale pe care o 
desfășoară tinerii, necesitățile 
muncii politico-ideologice. cerin
țele asigurării cunoașterii și în
sușirii temeinice a Programului 
partidului, a politicii interne și 
externe a partidului și statului, 
însușirii unor cunoștințe de bază 
din domeniul activității econo
mice, filozofiei, socialismului ști
ințific. istoriei.

Prin tematică și prin formele 
specifice de pregătire, organiza
țiile U.T.C. trebuie să asigure 
racordarea învățămintului poli
tico-ideologic la actualitate, la 
problemele concrete ale fiecărui 
colectiv. Tineretul muncitoresc, 
concentrat în unități industria
le. pe șantiere. în institute de 
proiectări, să fie sprijinit să se 
integreze rapid în ritmul dina

mic al dezvoltării economiei 
noastre naționale, să abordeze 
în spirit creator problemei" 
complexe care privesc intensifi
carea creșterii economice, să se 
angajeze cu înaltă responsabili
tate comunistă la îndeplinirea 
sarcinilor profesionale si obștești. 
Tinerii satelor să-și însușească 
ideea necesității unei bune orga
nizări și desfășurări a muncii în 
agricultură pe baza unei disci
pline riguroase, a spiritului 
muncitoresc, să lupte pentru 
creșterea eficienței muncii. în 
școli și facultăți să se intensifice 
activitatea politică a elevilor și 
studenților, să crească răspunde
rea tineretului studios pentru o 
temeinică pregătire profesională, 
să sporească preocupările pri
vind pregătirea lui în spiritul 
pasiunii și respectului fată de 
muncă. în organizațiile U.T.C. 
din uniunile de creație să spo
rească preocupările privind cu
noașterea și însușirea tezelor 
partidului nostru referitoare la 
activitatea de formare a conști
inței socialiste, a omului nou. 
creșterea rolului tinerilor crea
tori în îmbogățirea patrimoniu
lui culturii noastre socialiste cu 

noi lucrări inspirate din realiză
rile poporului român, sub con
ducerea partidului, participarea 
lor activă la făurirea unei arte 
și literaturi militante, profund 
umaniste, de înaltă valoare ar
tistică. Noua formă organizato
rică în care se desfășoară acum 
învățămîntul politico-ideologic 
U.T.C. asigură condiții optime 
pentru îndeplinirea acestor ce
rințe majore ale activității edu
cative în rîndurile tineretului. 
Pentru fiecare curs sînt stabilite 
teme obligatorii, în scopul în
sușirii de către toți tinerii a 
principalelor probleme pe care 
le cuprinde tematica cursului 
respectiv. In același timp sînt 
recomandate teme la alegere, cu 
caracter orientativ, care pot fi 
reformulate Sau înlocuite dacă 
•cerințele muncii educative din- 
tr-o organizație U.T.C. cer acest 
lucru.

Noul an de studiu, primul din 
ciclul de pregătire 1975—1979, 
va fi deschis imediat după în
cheierea conferințelor organiza
țiilor județene ale U.T.C. de 
dare de seamă și alegeri. La 
sate, unde tinerii sînt cuprinși 
in campania de recoltare, inau

gurarea învățămintului politico- 
ideologic se va face după 1 no
iembrie. Este însă necesar ca în 
toate organizațiile U.T.C. să se 
treacă de urgența la alegerea 
cursurilor, l.a selecționarea pro
pagandiștilor pentru fiecare 
curs, la pregătirea primei dez
bateri. Instruirea propagandiș
tilor. care va fi organizată de 
către comitetele județene ale 
U.T.C. pentru fiecare curs ta 
parte, trebuie să asigure pregă
tirea lor temeinică, astfel îneît 
să fie puși în situația de a con
tribui efectiv la promovarea u- 
nor forme superioare de pregă
tire a tinerilor, a dialogului po
litic, a confruntării de idei. De 
asemenea, în fiecare organiza
ție ’U.T.C. trebuie să fie asigu
rate condiții optime pentru des
chiderea la timp a fiecărui 
curs, pentru o bună frecvență a 
tinerilor înscriși, precum și 
pentru un nivel înalt al dezba
terilor.

Tot în această perioadă, pe 
baza opțiunilor acelor tineri ca
re dovedesc interes pentru a- 
profundarea anumitor probleme 
de politică internă și externă, 
de filozofie, etică, estetică, este 

necesar să fie organizate. în a- 
fara învățămintului U.T.C., 
cercuri de dezbateri politico- 
ideologice.

Problematica actualei etape, 
obiectivele ei, la realizarea că
rora tineretul este chemat să-și 
aducă o contribuție substanția
lă, oferă prețioase jaloane pri
vind adecvarea tematicii învăță
mântului politico-ideologic Ia 
condițiile concrete ale fiecărui 
loc de muncă, din fiecare orga
nizație U.T.C. Pentru că este 
imperios necesar ca activitatea 
de pregătire politică, care se va 
desfășura de regulă sub formă 
de dezbateri, să fie în consens 
cu dinamica vi-eții econom ion- 
sociale, să asigure o cunoaștere 
exactă a tuturor problemelor 

ÎN NUMERELE VIITOARE ALE ZIARULUI NOSTRU VOM PU
BLICA DETALII PRIVIND MODUL ÎN CARE SE VA DESFĂȘURĂ 
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politice, economice, sociale care 
apar atît la nivelul întregii so
cietăți cît și în fiecare unitate, 
să contribuie la înarmarea ti
nerilor cu criterii înaintate în 
temeiul cărora să înțeleagă și să 
îndeplinească sarcinile profesio
nale și obștești care le revin în 
colectivele lor de muncă. Dez
baterile, celelalte forme de pre
gătire politică să poarte am
prenta actualității, să cuprindă 
marea bogăție de idei din docu
mentele parti-dului nostru, din 
cuvântările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să vizeze problemele 
majore cu care se confruntă în 
prezent societatea noastră, să 
exprime spiritul revoluționar în 
care este format tineretul pen
tru muncă și viață.

Cursul : POLITICA ECONO
MICA A P.C.R., SARCINILE 
U.T.C. și U.A.S.C.R. ÎN DEZ
VOLTAREA ECONOMICO-SO- 
CIALA A PATRIEI

Teme obligatorii pentru tinerii 
muncitori și țărani :

1. Principiile politicii econo
mice științifice a Partidului 
Comunist Român ; Congresul al 
XI-lea al P.C.R. despre direc
țiile dezvoltării economico-so- 
ciale a României în cincinalul 
1976—1980 și pînă în 1990 ; Par
ticiparea R.S.R. la diviziunea 
internațională a muncii ; Sarci
nile Uniunii Tineretului Comu
nist, ale tineretului în transpu
nerea in viață a obiectivelor 
economice ale Programului 
partidului.

2. Politica P.C.R. privind crea
rea și repartizarea venitului 
national, utilizarea eficientă a 
fondului național de dezvoltare 
economico-socială. în concor
danță cu prevederile creșterii 
în ritm susținut a întregii eco
nomii, în scopul ridicării conti
nue a nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor 
muncii : Creșterea eficienței 
economice, reducerea cheltuie
lilor materiale de producție.

3. Programul Partidului Co
munist Român de perfecționare 
continuă a sistemului relațiilor 
socialiste de producție, de dez
voltare cît mai deplină a con
cordanței între forțele de pro
ducție și relațiile de producție, 
de întărire a orînduirii noastre 
socialiste, a unității și coeziunii 
întregii societăți : Dezvoltarea 
și adincirea democrației eco
nomice.

a. Teme orientative, specifice 
pentru cursanții din industrie :

4. Direcțiile principale ale 
dezvoltării industriale a Româ
niei în perioada 1976—1980 și 
perspectivă, pînă în 1990 : Răs
punderile organizațiilor U.T.C. 
din unitățile industriale în an
trenarea în activitatea produc
tivă, educarea în spirit munci
toresc, revoluționar, a tinere
tului.

5. Prevederile Programului 
P.C.R. de asigurare și pregă
tire a forței de muncă în in
dustrie, formarea și perfecțio
narea tehnico-profesională a ti
neretului, a întregului personaj 
în lumina cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la 'Plenara 
comună a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Româ
niei din 21—22 iulie 197o. Atri
buțiile organizațiilor U.T.C. cU 
privire la recrutarea și pregă
tirea forței de muncă.

6. Documentele Congresului 
al XI-lea al P.C.R. despre con
tinuarea procesului de concen
trare și specializare a produc
ției îh vederea utilizării inten
sive a tuturor capacităților de 
producție, pentru progresul ra
pid al industriei noastre. For
me de cooperare economică și 
tehnico-științifică internațio
nală în domeniul industriei.

7. Productivitatea muncii în 
industrie și căile creșterii ei. 
Sarcinile trasate de Congresul 
al XI-lea întreprinderilor și or
ganizațiilor de partid, organi
zațiilor U.T.C. pentru mobiliza
rea oamenilor muncii, a tine
retului la îndeplinirea prevede
rilor cincinalului’ 1976—1980 pri
vind creșterea productivității 
muncii ; Productivitatea muncii 
șl calitatea produselor.

8. Cincinalul 1976-1980, cinci
nalul revoluției tehnico-științi- 
fice ; Aplicarea in producție â 
rezultatelor cercetării științifi
ce ; Introducerea pe scară lar
gă a progresului tehnic ; Sarci
nile organizațiilor U.T.C., ale 
tinerilor specialiști din produc
ție, chrcetare și prbiectâre pen
tru stimularea și sprijinirea 
mișcării de masă a tineretului 
în domeniul creației tehnico- 
științiîice ; antrenarea tinerilor 
la realizarea unor obiective din 
planurile tematice de ihvenții, 
ihovații și âutoțitilâfe âlfe între
prinderilor, reducerea importu
lui de materii prime, tehnolo
gii și utilaje.

b. Teme orientative, specifice 
pentru Cursanții din agrifeul- 
tufă :

4. Agricultura — ramură de 
baZă a econoțpifei naționale : 
Programul P.C.R. privind nece
sitatea realizării pe ba Za celor 
mâi noi cuceriri âle științei, a 
unei agriculturi moderne, in
tensive, de înaltă productivita
te ; Sarcinile organizațiilor 
U.T.C., âle tinerilor cooperatori 
în creșterea producției globale 
și consolidarea eoondmicb-orga- 
nizatorică a tuturor unităților 
agricole și transformarea lor in 
puternice centre de producție 
organizate pe baze moderne.

5. Folosirea rațională a pft- 
mîntuîlii — principalul mijloc 
de producție din unitățile agri
cole : Răspunderile organizații
lor tJ.T.C. din agricultură, ale 
fiecărui tînăr cooperator pentru 
înfăptuirea programului de iri
gații. desecări. îmbunătățiri fun
ciare și fertilizări. pentru con
solidarea digurilor și terasa- 
mentelor și regularizarea cursu
rilor de ape. în vederea sporirii 
suprafeței agricole Și arabile a 
țării.

6. Rolul organizațiilor de 
partid unice din agricultură în 
unirea eforturilor tuturor cetă
țenilor de la sate de înfăptuire 
a politicii agrare a P.C.R. ; Sar
cinile organizațiilor U.T.C. din 
unitățile agricole în calificarea 
profesională și integrarea în 
muncă a tinerilor, asigurarea 
stabilității lor la sate, dezvolta
rea, la fiecare tînăr, a senti
mentului de apartenență la co
munitatea natală, în cultivarea 
dragostei față de muncă și în
tărirea răspunderii tuturor tine
rilor pentru înfăptuirea preve
derilor politicii agrare a parti
dului.

7. Dezvoltarea proprietății ob
ștești — factor de bază al pro
gresului continuu al agriculturii, 
garanție a creșterii nivelului de 
trai al cooperatorilor. Păstrarea 
și apărarea proprietății coope
ratiste. îndatorire socială a fie
cărui tînăr.

8. Creșterea producției de 
cereale, dezvoltarea zootehniei, 
â legumiculturii. pomiculturii și 
viticulturii — obiective esenția
le ale cincinalului 1976—1980. 
Răspunderile tinerilor lucrători 
din agricultură ; Perfecționarea 
sistemului de organizare și re
tribuire a muncii în unitățile 
din agricultură.

c. Teme orientative, specifice 
pentru cursanții din unitățile de 
construcții

4. Direcțiile și obiectivele po
liticii P.C.R.'in domeniul con
strucțiilor, în perioada 1976— 
1980.

5. Sarcinile stabilite de Con
gresul al XI-lea și Plenara co
mună a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Româ
niei din 21—22 iulie 1975, în ve
derea creșterii eficienței in do
meniul investițiilor ; Răspun
derile ce revin organelor și or
ganizațiilor U.T.C. din construc
ții pentru creșterea eficienței 
economice și sociale a investi
țiilor.

6. Respectarea termenelor de 
dare in folosință a noilor ca
pacități și asigurarea atingerii 
in timp util a parametrilor pro
iectați ; Sarcinile unităților de 
construcții, ale organizațiilor de 
partid, ale organizațiilor U.T.C., 
privind mobilizarea tinerilor la 
respectarea graficelor de execu
ție a lucrărilor de construcții și 
de montare a utilajelor ; Redu
cerea cheltuielilor materiale de 
producție în construcții-montaj.

7. Răspunderile ce revin or
ganizațiilor U.T.C. din construc
ții în îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al XI-lea 
al P.C.R. privind atragerea ti
nerilor la activitatea de con
strucții, pregătirea și îmbună
tățirea folosirii forței de mun
că ; extinderea acordului global 
în construcții-montaj. Indus
trializarea și tipizarea Construc
țiilor.

8. Sarcinile ce revin organi
zațiilor U.T.C., tinerilor din 
construcții privind calitatea lu
crărilor de construcții-montaj, 
perfecțibharfea tehnologiei con
strucțiilor ; aplicarea tehnolo
giilor avansate, a rezultatelor 
cercetării științifice. Respecta
rea proiectelor și executarea co
rectă a fiecărei faze de lucru. 
Creșterea gradului de confort 
al locuințelor.

d. Teme orientative, specifice 
pentru cursanții din unitățile de 
transporturi și telecomunicații

4. Principalele direcții âlO 
dezvoltării transporturilor și 
telecomunicațiilor în cincinalul 
1976—1980 ; Contribuția organi
zațiilor U.T.C., a tinerilor din 
transporturi îh realizarea unui 
sistem unitar de transporturi de 
mărfuri și pfersoănfe, feroviar, 
nâval, aerian și auto.

5. Planificarea și organizarea 
muncii în transporturi și tele
comunicații : Perfecționarea or
ganizării sistemului de trans
porturi și telecomunicații. Răs
punderile ce revin organizațiilor 
U.T.C. în ântrhnarea tinerilor 
la asigurarea unei eficifențe- ma
xime a transporturilor.

6. Sarcinile ce decurg din do
cumentele Congresului al XI-lea 
al P.C.R. pentru organizațiile 
U.T.C., pehtru tinerii din trans
porturi. privind îmbunătățirea 
calitativă a transporturilor, 
creșterea capacităților și extin
derea proceselor moderne in a- 
ceastă ramură.

7. Direcțiile stabilite de dd- 
cumehtele Congresului al XI-lea 
âl P.C.R. pentru intensificarea 
preocupărilor tuturor oameni
lor tnuncii, âle tineretului din * 1 2 3 4 5 6 7 8 
unitățile de transporturi și tele
comunicații. pentru gospodări
rea rațională a resurselor mate
riale a mijloacelor, instalațiilor 
și utilajelor : îndatoririle orga
nizațiilor U.T.C. pentru pregă
tirea și perfecționarea profesio
nală a tinerilor. întărirea ordi
nii și disciplinai în muncă.

8. Congresul al XI-lea al 
P.C.R. despre hebesitâteâ și 
căile creșterii productivității 
muncii în transporturi și tele
comunicații ; Mecanizarea și 
Automatizarea producției : Con
tribuția organizațiilor U.T.C.. a 
tinCrilof la introducerea cuce
ririlor științâi tehnicii în 
transporturi și telecomunicații.

Teme obligatorii
1. Școala — principal factor de

cultură și civilizație ; direcțiile 
principale ale dezvoltării învă- 
țămîntului în R.S.R. în perioada 
următorului cincinal 1976—1980 ; 
generalizarea și perfecționarea 
primei trepte a liceului și crea
rea condițiilor ca, pînă în anii 
1990, să se treacă treptat la gene
ralizarea celei de-a doua trep
te a liceului ; cuprinderea în
tregului tineret în învățăminte 
de 12 ani. K

2. Documentele Congresului e 
XI-lea al P.C.R. privind legar^ 
tot mai strînsă a școlii de to&^e 
gradele cu producția, cu ceri» 
tele vieții economice și socia
le ; răspunderile organizațiilor 
U.T.C. din școli în realizarea a- 
tît a pregătirii științifice și de 
cultură generală, cît și a pre
gătirii profesionale, de Speciali
tate a elevilor.

Teme orientative
3. Documentele Congresului al 

XI-lea al P.C.R. privind orien
tarea școlară și profesională, in 
contextul perfecționării gene
rale a învățămintului. Organiza
ția U.T.C. — participant activ, 
alături de ceilalți factori edu
caționali — la procesul orientă
rii școlare $1 profesionale, al in
tegrării profesionale.

4. Prevederile Programului 
partidului privind importanță, 
în cadrul învățămintului nostru, 
a pregătirii în școli profesiona
le a cadrelor muncitorești, cali
ficate. însemnătatea formelor 
de calificare la lo-cul de muncă 
a mun-citorildr și organizarea 
învățămintului profesional se
ral. Necesitatea ca fiecare școa
lă Să devină $î o unitate de pro
ducție, asigurîhd elevilor pre
gătirea practică corespunzătoa
re, educarea lor în spirit mun
citoresc.

5. Programul partidului pri
vind dezvoltarea învățămintului 
postliceal ; asigurarea satisface
rii depline â necesităților de 
cadre pehtru toâte sectoarele 
activității eConomibo-sociate. 
Necesitatea îmbinării strînSe â 
îhtregului învățămînt postliceal 
cu activitatea productivă și 
științifică ; facultățile, puterni
ce ofentre de învățămînt, cerce
tare și producție.

6. Sarcinile organizațiilor 
U.T.C. din școli pentru perfec
ționarea continuă a întregului 
proces de învățămînt, pentru 
creșterea răspunderilor elevilor 
fată de pregătirea profesională, 
pentru educarea în spiritul 
concepției materialist-dialecti; 
ce despre lume și viață ; foi> 
mărea întregului tineret școlari 
ca detașament dă nădejde în 
opera dfe dezvoltare economico- 
socială a patriei.

Cursul : STATUTUL UNIU
NII TINERETULUI COMU
NIST. PRINCIPIILE ORGANI
ZĂRII ȘI ACTIVITĂȚII U.T.C.

Temele 1, 2 și 7, obligatorii 
pentru tinerii muncitori, țărani;

Temele 1 și 2, obligatorii pen
tru elevi ;

Celelalte teme au caracter 
orientativ.

1. P.C.R. — conducătorul și 
îndrumătorul tineretului, al or
ganizației sale revoluționare. 
Educarea comunistă, formarea 
multilaterală a tineretului — 
Sarcini de înaltă răspundere ale 
partidului, alb întregii noastre 
societăți. U.T.C. în sistemul e- 
ducației comuniste a tineretu
lui.

2. Statutul — lege fundamen
tală a Uniunii Tineretului Co
munist. Importanța modificărilor 
aduse statutului de Congresul 
al X-lba al U.T.C. îmbunătăți
rea structurii organizațiilor 
U.T.C.

3. Uniunea Tineretului Conn£ 
nist — organizație politică, re
voluționară a tineretului din 
R.S.R. Rolul și sarcinile U.T.C. 
în lumina Programului partidu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

4. Caracterul unic al organi
zației revoluționare de tineret 
din Republica Socialistă- Româ
nia. Unitatea tinerei generații 
în activitatea de transpunere în 
viață a Programului partidului.

5. Centralismul democratic — 
principiu fundamental al struc
turii organizatorice și activității 
partidului. Aplicarea principiu
lui Centralismului democratic 
în organizarea și activitatea 
Uniunii Tineretului Comunist; 
participarea tuturor uteciștilor 
la elaborarea, dezvoltarea și a- 
plicarea hotărîrilor — trăsătură 
esențială a organizației revolu
ționare de tineret.

6. Calitatea de membru al 
U.T.C. îndatoririle și drepturile 
de utecist. Creșterea continuă a 
exigenței organizației U.T.C. 
față de îndeplinirea angajamen
tului solemn de utecist. a tu
turor sarcinilor ce revin uteciș
tilor. tinerilor.

7. Organele centrale și locale 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist. Rolul și atribuțiile consi
liilor pe categorii de tineri și a 
comisiilor pe domenii de acti
vitate.

8. Adunarea generală a U.T.C. 
— scoală de educație revoluțio
nară a tineretului : atribuțiile

•adunării generale a U.T.C.

e. Teme orientative, specifice 
pentru cursanții din domeniul 
circulației mărfurilor

4. Congresul al XI-lea al 
P.C.R. despre necesitatea dez
voltării și perfecționării activi
tăților comerciale, de prestări 
de servicii și turism ; Sarcinile 
organizațiilor U.T.C., ale tineri
lor care lucrează în domeniul 
circulației mărfurilor în privin
ța extinderii formelor și mij
loacelor moderne de organizare 
a activității, creșterii rentabili
tății comerțului, reducerii pre
țului de cost.

5. Documentele Congresului al 
XI-lea al P.C.R. despre necesi
tatea perfecționării continue a 
raporturilor dintre industrie și 
comerț. Sporirea și diversifica
rea ofertei de mărfuri — rod 
al politicii de industrializare.

6. Dezvoltarea prestărilor de 
servicii în economia socialistă 
— cerință a progresului econo
mic și social și factor de creș
tere a nivelului de trai al popu
lației.

7. Direcțiile stabilite de Pro
gramul partidului. Directivele 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
pentru reducerea cheltuielilor 
de producție și de circulație. 
Factorii creșterii continue a efi
cienței economice a activității 
comerciale și de prestări deser- 
vicii. Perfecționarea pregătirii 
profesionale și politice a între
gului personal, a tineretului din 
comerț.

8. Marketingul în socialism. 
Sarcinile întreprinderilor în 
cercetarea pieței și adaptarea 
structurii producției la cerințele 
consumatorilor.

Teme obligatorii pentru elevi:
1. Principiile politicii econo

mice științifice a Partidului Co
munist Român. Congresul al 
XI-lea al P.C.R. despre direc
țiile dezvoltării economico-so- 
ciale a României în cincinalul 
1976—1980 și pînă în 1990. Crea

TEMELE CURSURILOR PE PROBLEME POLITICO-IDEOLOGICE
rea și repartizarea venitului na
țional, în concordanță cu pre
vederile creșterii in ritm susți
nut a întregii economii, în sco
pul ridicării continue â nivelu
lui de trai material și spiritual 
al oamenilor muncii.

2. Programul Partidului Co
munist Român de perfecționare 
continuă a sistemului relațiilor 
socialiste de producție, de dez
voltare a unei concordanțe cît 
mai depline între forțele de pro
ducție și relațiile de producție, 
de întărire a orînduirii noastre 
socialiste, a unității și coeziunii 
întregii societăți.
Teme orientative pentru elevi

3 Direcțiile principale de dez
voltare a industriei, agriculturii, 
construcțiilor, transporturilor și 
comerțului în perioada 1976— 
1980 și in etapa de perspectivă, 
pînă în 1990. Răspunderile orga
nizațiilor U.T.C. din unitățile e- 
conomice și de învățămînt în 
antrenarea în activitatea pro
ductivă, educarfea in spirit mun
citoresc, revoluționar a tinere
tului.

4. Programul partidului cu 
privire la pregătirea și asigu
rarea forței de muncă, a cadre
lor pentru toate domeniile de 
activitate ; formarea și perfecțio
narea tehnico-profesională a ti
neretului. Atribuțiile organiza
țiilor U.T.C. cu privire la orien
tarea profesională a elevilor, re
crutarea și pregătirea forței de 
muncă tinere.

5. Productivitatea muncii în 
economia națională și căile creș
terii ei. Sarcinile trasate de 
Congresul al Xl-lea întreprinde
rilor și organizațiilor de partid, 
organizațiilor U.T.C. pentru mo
bilizarea oamenilor muncii, a ti
neretului la îndeplinirea pre
vederilor cincinalului 1976—1980 
privind creșterea productivității 
muncii. Productivitatea muncii 
și calitatea produselor.

6. Cincinalul 1976—1980. cinci
nalul revoluției tehnico-științi- 
fice. Sarcinile organizațiilor 
U.T.C., ale tinerilor specialiști 
din producție, cercetare și pro
iectare. din școli pentru Stimu
larea și sprijinirea mișcării de 
masă a tineretului în domeniul 
creației tehnico-științifice.

Cursul : PRINCIPIILE MATE
RIALISMULUI DIALECTIC ȘI 
ISTORIC ȘI APLICAREA LOR 
CREATOARE DE CĂTRE P.C.R. 
POLtTlCA PARTIDULUI Î)E E- 
DUCARE MATERIALIST-ȘTI- 
INȚIFICA, DE RIDICARE A NI
VELULUI GENERAL DE CU
NOAȘTERE AL OAMENILOR 
MUNCII : RĂSPUNDERILE CE 
REVIN U.T.C. ȘI U.A.S.C.R. ÎN 
EDUCAREA COMUNISTA, A- 
TEIST ȘTIINȚIFICA A TINE
RETULUI

Temele 1—3, obligatorii pen
tru tinerii muncitori, țărani ;

Temele 1 și 2, obligatorii pen
tru elevi ;

Celelalte teme au caracter o- 
fientativ.

1. Filozofia marxistă, concep
ția despre lume și viață cea mai 
Înaintată, consecvent revoluțio
nară, deschisă realității sociale ; 
materialismul dialectic și istoric, 

baza ideologică a Partidului Co
munist Român.

2. Documentele Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român — expresie elocventă a 
aplicării creatoare a marxismu
lui la realitățile României socia
liste. Rolul hotărîtor al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, în 
conceperea și elaborarea Progra
mului P.C.R. de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

3. Materialitatea lumii — 
principiul fundamental al mate
rialismului dialectic și istoric. 
Conștiința, produs al materiei. 
Conștiința individuală și con
știința socială.

4. Conexiunea și interacțiunea 
universală a fenomenelor din 
natură și societate. Concepția 
marxist-leninistă a P.C.R. pri
vind determinismul ; acțiunea 
istorică conștientă a maselor 
populare în etapa actuală a con
strucției socialiste.

5. Dialectica materialistă — 
teorie a dezvoltării, metodă de 
cunoaștere și acțiune revoluțio
nară. Legile și categoriile dia
lecticii — bază teoretică a înțe
legerii mișcării, dezvoltării și 
progresului în natură și socie
tate. Specificul contradicțiilor 
sociale. Congresul al XI-lea âl 
P.C.R. despre însemnătatea stu
dierii și rezolvării contradicții
lor în procesul edificării societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate șl înaintării României spre 
comunism.

6. Concepția mclerialist-isto- 
rică privind clasele sociale și 
statul. Locul și funcțiile statu
lui în perioada făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre 
comunism ; perfecționarea con
tinuă a democrației noastre so
cialiste.

7. Conștiința socială și for

mele ei. Rolul activ al conștiin- 
' ței sociale asupra existenței so
ciale. Activitatea ideologică, con
dusă și îndrumată de partid, 
parte integrantă a operei de 
transformare revoluționară a so
cietății noâstre ; sarcinile orga
nizațiilor U.T.C. și Â.S.C. in e- 
ducarea Comunistă, âteist-ștîin- 
țifică a tineretului.

8. Opoziția ireductibilă dintre 
știință și religie. Rădăcinile de 
cunoaștere, istorice și de clasă 
ale religiei. Combaterea misticis
mului — sarcină esențială în ca
drul activității educative a orga
nizațiilor U.T.C.

Cursul: PROBLEMELE PRIN
CIPALE ALE SOCIALISMULUI 
ȘTIINȚIFIC ȘI ALE APLICĂ
RII SALE CREATOARE DE 
CĂTRE P.C.R.. LOCUL $1 RO
LUL TINERETULUI ÎN SOCIE
TATEA NOASTRĂ SOCIA
LISTA

Temele 1—3, obligatorii pentru 
tinerii muncitori, țărani ;

Temele 1 și 2, obligatorii peh
tru elevi ;

Celelalte teme au caracter o- 
rientativ.

1. Socialismul științific — par
te componentă a teoriei marxist- 
leniniste. Programul P.C.R. — 
contribuție creatoare Ia dezvol
tarea socialismului științific, a 
gîndirii revoluționare contempo
rane.

2. Revoluția socialistă — calea 
trecerii omenirii de la capitalism 
la socialism. Raportul dialectic 
dintre general și particular, na
țional. și internațional în revo
luția și conștiința socialistă. 
Diversitatea căilor de trecere la 
socialism în epoca contempo
rană.

3. Programul P.C.R. cu privire 
la perfecționarea conducerii 
științifice a societății, dezvol
tarea și âdîncirea democrației 
socialiste.

4. Factorul politic în societa
tea noastră. Rolul conducător 
al P.C.R. în opera de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Locul organizațiilor 
de masă și obștești în sistemul 
democrației socialiste. Condu
cerea de către partid a organi
zației revoluționare de tineret, 
a întregii munci de formare și 
educare comunistă a tinerâi 
generații.

5. Tineretul — puternică for
ță socială în înfăptuirea pro
gramului general al partidului, 
a viitorului socialist și comu
nist al României.

6. Concepția P.C.R. cu privire 
la rolul națiunii în epoca con
temporană. Politica marxist- 
leninistă a P.C.R. de rezolvare 
a problemei naționale în țara 
noastră. întărirea continuă a 
frăției și unității oamenilor 
muncii, â tineretului din patria 
noastră.

7. Socialismul și comunismul 
— două fazfe ale societății co
muniste. Programul P.C.R. cu 
privire la principiile fundamen
tale ale trbebrii în viitor spre 
societatea comunistă.

8. Socialismul — promotor al 
unui tip nou de relații interna
ționale. Principiile fundamen- 

țele ale politicii externe a Re
publicii Socialiste România. 
Contribuția României la spori
rea influenței socialismului în 
viața internațională contempo
rană, la instaurarea noii ordini 
economice și politice interna
ționale.

Cursul : PRINCIPIILE ȘI 
NORMELE MUNCII ȘI VIEȚII 
COMUNIȘTILOR, ALE ETICII 
ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE, 
DEZVOLTAREA ȘI ÎMPLINI
REA PROFILULUI SPIRITUAL 
COMUNIST AL TINEREI GE
NERAȚII ; SARCINILE ORGA
NIZAȚIILOR U.T.C. ȘI A.S.C. 
ÎN CUNOAȘTEREA ȘI TRADU
CEREA ÎN VIAȚA, DE CĂTRE 
FIECARE TÎNĂR, A PREVE
DERILOR CODULUI COMU
NIST DE MUNCA ȘÎ VIAȚA.

Temele 1—3, obligatorii pen
tru tinerii muncitori, țărani ;

Temele 1 și 2, obligatorii 
pentru elevi ;

Celelalte teme au caracter 
orientativ.

1. Codul principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniș
tilor. ale eticii și echității so
cialiste — îndrumar, de condui
tă în societate al comuniștilor, 
al tineretului, de făurire a unui 
om nou, cu o conștiință înain
tată -și înalte trăsături morale.

2. Pregătirea tinerei generații 
pentru muncă și viață, in spiri
tul răspunderilor ce îi revin 
față de prezentul și viitorul na
țiunii noastre socialiste — înda
torire primordială a comuniști
lor, a întregii societăți. a orga
nizației revoluționare de tineret.

3. Răspunderile ce revin co
muniștilor. oamenilor muncii, 
organizațiilor U.T.C., tineretu
lui. pentru dezvoltarea continuă 
și apărarea proprietății socialis
te, de stat jși cooperatiste, a 
avuției noastre naționale — 
baza ridicării bunăstării între
gului popor : sarcinile privind 

gospodărirea cit mai eficientă a 
mijloacelor și resurselor mate
riale. lupta împotriva risipei, a 
neglijenței, a oricăror manifes
tări de irosire a avutului ob
ștesc,

4. Codul principiilor și nor
melor mufrfeii și vieții comuniș
tilor. ale eticii și echității so
cialiste despre spiritul revolu
ționar, militant, critic și auto
critic. combativitatea față de 
neajunsuri, ce trebuie să carac
terizeze pe fiecâre comunist, 
fiecare tînăr, pe toți oamenii 
muncii din patria noastră.

5. Promovarea în întreaga 
viață socială a relațiilor de 
colabbfarfe și întrajutorare tovă
rășească, de solidaritate, stimă 
și încredere reciprocă, lupta 
împotriva individualismului mic 
burghez, a manifestărilor de 
egoism, de subordonare a inte
reselor generale unor interese 
individuale înguste, a tendințe
lor de a se pretinde de la so_- 
cietate mai mult decît se oferă 
societății — înalte îndatoriri 
morale ale comuniștilor, uteciș- 
tilor, ale tuturor oamenilor 
muncii.

6. Intrânsigânță împotriva 
concepțiilor de viață burgheze, 
a influențelor mentalităților lu
mii capitaliste, combaterea fer
mă a tendihțelbr de căpătuială, 
a parazitismului, a oricăror for
me de obținere a unor venituri 
ilicite, în afară muncii — înda
toriri primordiale ale comuniș
tilor. ale uteciștilor. alb fiecărui 
tînăr.

7. Codul principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniș
tilor, ale eticii și Echității socia
lista. despre înalta răspundere 
ce r&vine comuniștilor, uteciști
lor. fiecărui tînăr în întemeie
rea relațiilor de familie, pe 
principiile morălei socialiste al? 
egalității, rbspbclului, afecțiunii 
și încrederii fâfciproce între soți, 
în îndeplinirea rolului fâmiliâi 
de creștere și educare a copii
lor. în dezvoltarea continuă a 
națiunii noastre socialiste.

8. Formarea și educarea noi
lor generații în spiritul dragos
tei față d4 patrie și partid, al 
glorioaselor tradiții de luptă 
pentru libertate și dreptate So
cială. ale poporului, ale clasei 
muncitoare și partidului nostru, 
al demnității și mîhdriei națio
nale, precum și al respectului 
față de alte popoare — îndato
rire fundamentală a tuturor 
membrilor Partidului Comunist 
Român și Uriitifiii Tineretului 
Comunist.

Cursul : POLITICA EXTER
NA ST RELAȚIILE INTERNA
ȚIONALE ALE P.C.R. ȘÎ 
R.S.R. PRTNCÎPALET.E DIREC
ȚII ALE ACTIVITĂȚII U.T.C. 
ȘI U.A.S.C.R. PE PLAN IN
TERNAȚIONAL

Temele 1—3, obligatorii pen
tru tinerii muncitori, țărani ;

Temele 1 și 2, obligatorii pen
tru elevi ;

Celelalte teme âu caracter 
orientativ.

1. Principiile fundamentale 
ale politicii externe a R.S.R. 
Activitatea consecventă a Româ

niei pentru democratizarea re
lațiilor internaționale, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune. Contribuția Româ
niei Ia Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

2. Relațiile de colaborare și 
prietenie ale României cu toate 
țările socialiste. Participarea 
activă a României la colaborarea 
în cadrul C.A.E.R. pe baza prin
cipiilor noi de relații statornici
te între țările socialiste. Rolul 
țărilor socialiste în viața interna
țională contemporană, forța de 
influențare a socialismului în 
lumea de azi.

3. Relațiile României cu state
le in curs de dezvoltare, cu 
toate țările care au pășit pe ca
lea dezvoltării independente, cu 
statele capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, indiferent 
de orînduirea lor socială, în in
teresul cauzei progresului, des
tinderii și păcii internaționale.

4. Concepția P.C.R. privind 
rolul popoarelor, al opiniei pu
blice mondiale în determinarea 
cursului spre destindere și pace 
în viața internațională.

5. Activitatea P.C.R. pentru 
întărirea colaborării și solidari
tății cu toate partidele comu
niste, cu partidele socialiste și 
democratice, cu mișcările de eli
berare națională, cu forțele pro
gresiste revoluționare, antiimpe- 
rialiste din tntreaga lume.

6. Mișcarea comunistă — uria
șă forță politică a contempora
neității. P.C.R. — detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale. Activita
tea Partidului Comunist Român 
pentru făurirea unei unități de 
tip nou â mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale ; 
normele de relații între partide
le comuniste și muheitorești.

7. Trăsăturile fundamentale și 
structurile de ansamblu ale eco
nomiei mondiale contemporane. 
Congresul al XI-lea al P.C.R.

despre necesitatea obiectivă, 
conținutul și căile instaurării 
unei noi ordini economice și 
politice internaționale ; necesi
tatea înlăturării obstacolelor din 
calea dezvoltării comerțului in
ternațional și asigurarea accesu
lui mărfurilor din țările în curs 
de dezvoltare pe piețele țărilor 
dezvoltate. Poziția și inițiativele 
României, în promovarea coope
rării ca formă avansată a rela
țiilor economice internaționale.

8. Aprecierile tovarășului 
Nicolae CeaușescU, secretarul 
general al partidului nostru, cu 
privire la locul și rolul tinere
tului în lumea contemporană. 
Tinăra generație — promotor 
activ al realizării dezideratelor 
fundamentale de pace și progres 
în lume, forță organizată în 
lupta revoluționară și progresis
tă a contemporaneității. Direcți
ile fundamentale ale activității 
U.T.C. și U.A.S.C.R. pe plan 
internațional. Contribuția tinere
tului din țara noastră la reali
zarea obiectivelor d£ politică ex
ternă ale P.C.R. și R.S.R.. pen
tru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, pentru creș
terea influenței socialismului pfc 
plan mondial.

Cursul : MOMENTE DIN IS
TORIA PATRIEI, A PARTIDU
LUI. A MIȘCAEII DEMOCRA
TICE ȘI ftEVOLUflONAhE 
DIN ȚARA NOASTRA, A 
U.T.C. ȘI U.A.S.C.R.

Temele 6—8, obligatorii pentru 
tinerii muncitori, țărani ;

Tfemele 7 și 8, obligatorii pen
tru elevi ;

Celelalte teme au caracter 
orientativ.

1. Formarea limbii și a po
porului nostru. Continuitatea 
populației române pe cuprinsul 
vechii Dacii.

2. Momente ale istoriei po
porului român $i luptei sale so
ciale și naționale pentru unitate 
și independență.

3. Dezvoltarea relațiilor de 
producție capitaliste în România, 
începuturile mișcării muncito
rești din România. Crearea în 
1893 a partidului politic al cla
sei muncitoare.

4. Procesul formării și desă- 
vîrșirii statului național unitar 
român. Contribuția mișcării 
muncitorești și socialiste la în
făptuirea acestui proces.

5. Intensificarea procesului de 
clarificare ideologică în miș
carea muncitorească. Transfor
marea Partidului Socialist în 
Partidul Comunist Român — 
etapă superioară în mișcarea re
voluționară și democratică 
din țara noastră. Luptele re
voluționare ale clasei munci
toare sub conducerea P.C.R. în 
anii 1921—1940. Crearea Uniunii 
Tineretului Comunist. Partici
parea tineretului revoluționar la 
lupta dusă, sub conducerea 
P.C.R.. pentru eliberarea socială 
și națională.

6. Insurecția națională armată 
antifascistă și antiimperialistă 
din august 1944. organizată și 
condusă de P.C.R. Cucerirea în
tregii puteri politice, de către 
clasa muncitoare in alianță cu

țărănimea. Transformări econo- 
mico-sociale în viața țării. Tine
retul — participant activ în de
săvârșirea revoluției burghezo- 
democratice, în refacerea eco
nomică a țării.

7. Făurirea partidului uni«, 
marxist-leninist al clasei munci
toare în România. Congresele al
IX- lea și al X-lea ale P.C.R. 
Participarea tineretului, alături 
de întregul popor, la opera de 
construire a societ* ocialiste.

8. Importanța ^couca pentru 
întregul nostru popor a Congre
sului al XI-lea al P.C.R. Tine
retul — puternică forță socială, 
viitorul însuși al națiunii noas
tre socialiste ; Congresul al X- 
lea al U.T.C. și Conferința a
X- a & U.A.S.C.R. cu privire la 
antrenarea tineretului în înfăp
tuirea Programului P.C.R. de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism. .

Cursul : ROLUL. LOCUL ȘI 
SARCINILE TINERETULUI, A- 
LE U.T.C. ȘI U.A.S.C.R. ÎN LU
MINA PROGRAMULUI PARTI
DULUI DE FĂURIRE A SO
CIETĂȚII SOCIALISTE MUL
TILATERAL DEZVOLTATE ȘI 
ÎNAINTARE A ROMÂNIEI 
SPRE COMUNISM.

Temele 1, 2 și 7, obligatorii 
pentru tinerii muncitori, țărani;

Temele 1 și 7, obligatorii pen
tru elevi ;

Celelalte teme au caracter o- 
rientativ.

1. Tineretul — puternică forță 
socială, viitorul însuși al națiu-

''•fiir noastre socialiste. Educarea 
multilaterală a tineretului — 
datorie de înaltă răspundere a 
Partidului Comunist Român, a 
întregii noastre societăți. U.T.C. 
— organizație politică revoluțio
nară a tiheretului din R.S.R.

2. Participarea activă, îm
preună cu întregul popor, la în
făptuirea obiectivelor funda
mentale ale cincinalului 1976— 
1980, ale etapei următoare, pî*nâ 
în 1990 — sarcina fundamentală 
a organizațiilor U.T.C., a între
gului tineret.

3. Măsurile adoptate de Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român privind dez
voltarea și perfecționarea demo
crației socialiste în țara noastră. 
U.Ț.C. în sistemul democrației 
Socialiste ; tineretul, participant 
activ la viața obștească și la de
cizia socială.

4. Programul partidului des
pre necesitatea afirmării depli
ne în viața socială a principiilor 
și normelor muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste. Sarcinile organizației 
revoluționare de tineret privind 
educarea comunistă prin muncă 
și pentru muncă a tinerei gene
rații. Sensul social-politic și e- 
tic al datoriei fiecărui tînăr de 
a munci ; îndeplinirea răspun
derilor tuturor tinerilor față de 
Societate.

5. Activitatea ideologică și 
munca politico-educativă — par
te integrantă a operei de făurite 
â societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înain
tării României spre comu
nism. Răspunderile efe revin 
organizațiilor U.T.C. In an
trenarea tinerilor la însușirea 
aprofundată a politicii partidu
lui. a cuceririlor științei și cul
turii, ca fundament al formării 
concepției materialiste, a«teist- 
științifice despre lume și viață.

6. Dezvoltarea. Ia toți tinerii, 
a spiritului revoluționar, mili
tant, a atitudinii critice și auto
critice. a combativității față de 
neajunsuri, a intransigenței fa
ță de concepțiile de viață bur
gheze, combaterea fermă a ten
dințelor de â se pretinde de la 
societate mai mult decît. se o- 
feră societății — sarcini esen
țiale în activitatea polftico-edu- 
cativă a organizațiilor U.T.C.

7. Documentele Congresului al 
Xl-lCa al P.C.R. privind omoge
nizarea structurilor sociale, fău
rirea poporului muncitor unic. 
Unitatea tinerei generații în în
făptuirea. împreună ?u toți oa
menii muncii, sub cdnducereă or
ganelor și organizațiilor de par
tid, a Programului P.C.R. dâ 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism.

8. Activitatea internațională 
desfășurată de U.T.C. și UASCR 
— contribuție activă la înfăp
tuirea obiectivelor politicii ex
terne stabilite de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român. Tineretul României so
cialiste — detașament activ âl 
mișcării Internationale dâ tine
ret, al luptei pentru pace și pro
gres social.

Cursul : TRANSFORMAREA 
REVOLUȚIONARA A ÎNVĂȚĂ. 
MÎNTULUI. PERFECȚIONA
REA INSTRUCȚIEI PUBLICE 
DE TOATE GRADELE — FAC- 
TOR esențial AL PROGRE. 
SULUI MULTILATERAL AL 
PATRIE! NOASTRE. SARCINI- 
LE U.T.C.. ALE U.A.S.C.R. ÎN 
TRANSPUNEREA ÎN VIAȚA A 
HOTARÎRILOR CONGRESU
LUI AL XI-LEA AL P.C.R. ÎN 
DOMENIUL ÎNVAȚAMTNTU- 
LUI. AL PREGĂTIRII CADRE
LOR.
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ovarlșul KIM IR SEN, secretar general al Comitetului Central 
Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare 
nocrate Coreene, și tovarășul KIM IR, președintele Consiliului 
ninistrativ al Republicii Populare Democrate Coreene, a trimis 
irășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

â- nunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
ș.^irășului MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Rc- 
i-ilicii Socialiste România, următoarea telegramă :
1- ă exprimăm profunde mulțumiri pentru felicitările călduroase, 
it fltul tovărășesc și puternica solidaritate cu cauza dreaptă a po- 
)-falui nostru adresate în numele Comitetului Central al Partidu- 
îl Comunist Român, al Consiliului de Stat și guvernului Republicii 

iliste România, al poporului român și al dumneavoastră perso- 
u prilejul celei de-a 27-a aniversări a creării Republicii Popu- 
emocrate Coreene.

atăm cu mare satisfacție că relațiile de prietenie și cola- 
intre partidele, guvernele și popoarele țărilor noastre se 

c și se dezvoltă pe zi ce trece și vă dorim din inimă, dum- 
astrâ și poporului frate român, succese tot mai mari în lupta 
i transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XI-lea Con- 
al Partidului Comunist Român și îndeplinirea înainte de 

ien a actualului plan cincinal de dezvoltare a economiei 
male.

1- 
le j-

Locotenent-colonel IBRAHIM MOHAMMED AL-HAMIDI, pre- 
ședințele Consiliului Comandamentului al Republicii Arabe Yemen, 
a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Am primit cu satisfacție felicitările dumneavoastră cu ocazia ani
versării zilei naționale a Republicii Arabe Yemen și vă adresez mul
țumiri pentru bunele urări transmise. împărtășesc convingerea dum
neavoastră că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta și con
solida spre binele celor două popoare prietene.

PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI,
MANEA MĂNESCU, S-A iNAPOIAT

IN CAPITALA
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
’-a înapoiat, luni dimineața, din 

’ P. Iugoslavia, unde a făcut 
izită prietenească, de lucru, 
ivitația președintelui Con
ul Executiv Federal, Gem al 
ici.

sosire, pe aeroportul Bă- 
sa. erau prezenți tovarășii 

^ctfescu, Gheorghe Oprea, 
Irinescu, viceprim-mi- 

’-uvernului, miniștri, 
' oficiale.

Rajko Kneze- 
cu afaceri ad- 

.. Iugoslavia la
*

tovarășul Gemal Biedici, de Du
șan Cikrebici, președintele Con
siliului Executiv al R.S. Serbia, 
Milorad Birovliev, membru al 
Consiliului Executiv Federal, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă româno-îugoslavă 
de colaborare economică, Nikola 
Milicevici- .^.iunct al secretaru
lui fedâl 4- afacerile ex
terne, pe'*- .ar x. -dik, ambasa
dorul Rv'.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Erau, de asemenea, 
ambasadorul României 
grad. Virgil Cazacu, și 
ai ambasadei.

Pe aeroportul împodobit cu 
drapelele de stat român și iugo- 
ilav a fost aliniată o gardă de 
onoare în cinstea înaltului oas
pete român. Au fost intonate 
imnurile de stat ale României 
și Iugoslaviei.

prezenți 
la Bel- 
membri

y'* 1

leoare, pe aeroportul din 
_xd, primul ministru al gu- 

’e nului român a fost salutat de
i

Comunicat
ministru

Președintele Republicii Socialiste Romania, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis președintelui Republicii Botswana, SERETSE KHAMA, ur
mătoarea telegramă :

Poporul și guvernul Republicii Socialiste România mi se alătură 
în a vă transmite dumneavoastră, poporului și guvernului Repu
blicii Botswana călduroase felicitări și cele mai bune urări de 
progres și prosperitate, cu ocazia celei de-a IX-a aniversări a pro
clamării independenței țării dumneavoastră.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare statornicite între țările 
noastre să cunoască o dezvoltare continuă, în toate domeniile, în 
interesul popoarelor român și botswanez, al făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte.

General de Brigadă TEFERI BANTE, președintele Guvernului 
Militar Provizoriu al Etiopiei socialiste, a trimis președintelui 
Republicii Socialiste Româna, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea 
telegramă :

în numele poporului și al Guvernului Militar Provizoriu al Etio
piei socialiste, precum și în numele meu personal, doresc să mulțu
mesc Excelenței Voastre și prin dumneavoastră poporului și guver
nului Republicii Socialiste România pentru urările calde și priete
nești adresate poporului și guvernului din Etiopia, precum și mie 
personal, cu ocazia primei aniversări a zilei revoluției noastre.

Folosesc acest prilej pentru a asigura pe Excelența Voastră de 
încrederea noastră fermă în întărirea în continuare a relațiilor de 
prietenie și a cooperării care există între cele două popoare și gu
verne ale noastre.

A1AEXIȘA
PRIMIRI

Tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învățămîn- 
tului, s-a intîlnit cu Abdel Moh
sen Abu Meyzer, membru al Co
mitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
purtătorul oficial de cuvînt al 
O.E.P.

La întrevederea care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie a fost de față repre
zentantul permanent al O.E.P. 
la București, Imad Abdin.

Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a pri
mit luni după-amiază pe C. T. 
Charland, ministru adjunct la 
Departamentul Comerțului și In
dustriei din Canada, care se află 
în țara noastră cu ocazia lucră
rilor Comisiei mixte economice 
româno-canadiene.

Cu acqst prilej, au fost discu
tate aspecte ale dezvoltării și 
diversificării relațiilor de cola
borare și cooperare economică 
dintre România și Canada.

privind vizita primului 
al Guvernului român,

Tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-minîstru al guvernului, 
a primit, în cursul după-amiezii 
de luni, pe . Alexander Eadie, 
subsecretar de stat parlamentar 
în Departamentul energiei din 
Marea Britanie, care face o vi
zită in țara noastră, la invitația 
ministrului minelor, petrolului 
și geologiei.

în cadrul întrevederii a fost 
relevat faptul că recentul dialog 
la nivel înalt a creat un cadru 
favorabil dezvoltării relațiilor e- 
conomice româno-britanice, sub- 
liniindu-se necesitatea inițierii 
unor acțiuni de colaborare și 
cooperare în scopul folosirii 
cit mai depline a posibilităților 
existente în acest domeniu în 
cele două țări.

★
în continuarea vizitei pe care 

o efectuează în țara noastră, 
subsecretarul de stat parlamen
tar in Departamentul energiei 
din Marea Britanie, Alexander 
Eadie, a purtat convorbiri cu 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, Ni
colae Mănescu, ministrut ener
giei electrice, și Emilian Rodea- 
nu, vicepreședinte al Comitetu
lui de stat pentru energia nu
cleară. Oaspetele a vizitat, de a- 
semenea, Complexul hidroener
getic și de navigație „Porțile de 
Fier", termocentrala Ișalnița, 
mina Petrila din Valea Jiului, 
cariera Tismana-Rovinari și o 
sondă de foraj din Delta Dună
rii.

Manea Mănescu, în R. S. F. Iugoslavia
Primul ministru al Guvernu-

Republicii Socialiste Româ- 
ia. Manea Mănescu, a făcut o 
izită prietenească de lucru în 
.igosJavia, la invitația prese- 
intelui Consiliului Executiv Fe- 
eral al Republici; Socialiste 
’ederative Iugoslavia, Gemal 
dedici, în perioada 26—29 sep-? 
imbrie 1975.
Președintele Republicii Socia- 
ste Federative Iugoslavia, Io- 
p Broz Tito, l-a primit pe pri- 
iul ministru Manea Mănescu și 
avut cu el o convorbire prie- 

mească. în curșul căreia au 
>st examinate probleme din tfo- 
ieniul relațiilor bilaterale. Cu 
eest prilej, primul ministru al 
ivernului român a transmis 
-•eședinteluj Iosip Broz Tito 
dutări prietenești și cele mai 
une urări din partea președin-i 
»lui Nicolae Ceaușescu. La rin
ul său. președintele Iosip Broz 
ito a adresat aceleași salutări 
. urări și și-a exprimat satis-» 
acți** că, în curînd. va avea o- 
az de a se întîlni cu pre- 
ed.tnteie Nicolae Ceaușescu.

de I l ministru al guvernului, 
se I Jănescu, și președintele 
cA.lului Executiv Federal, 

Biedici. au acordat o a- 
drosebită. în cadrul con- 

raporturilor bila- 
împreună cu colabo-

»r. au efectuat un cq- 
tor schimb de vederi prir 

stadiul actual al relațiilor

și posibilitățile de dezvoltare in 
continuare a colaborării româ- 
no-iugoslave. Convorbirile s-au 
desfășurat în spiritul prieteniei 
traditionale, respectului reci- 
proc și înțelegerii, manifestîn- 
du-se identitate sau o mare a- 
propiere a pozițiilor și intere
selor.

Primul ministru al guvernului 
român și președintele Consiliu
lui Executiv Federal au luat 
cunoștință de rezultatele celei 
de-a IX^-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de co
laborare economică și ale In- 
tilnirii conducătorilor organe
lor centrale de planificare ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, care au precedat 
convorbirile celor doi premieri, 
și au apreciat că aceste rezul
tate. precum Și înțelegerile rea
lizate în domeniile examinate 
sint de natură să contribuie la 
extinderea în continuare a co
laborării economice bilaterale. 
Ș-a apreciat de comun acord că 
in dezvoltarea raporturilor eco
nomice trebuie să se insiste mai 
mult asupra formelor moderne și 
de durată de colaborare și au 
fost salutate negocierile care au 
loc. în acest scop, între cele două 
țări.
.Cele două părți au manifes

tat și în celelalte probleme din 
domeniul relațiilor bilaterale un 
grad înalt de convergență a pă-

rerilor și au apreciat în mod po
zitiv eforturile care se fac in 
scopul promovării celorlalte for
me de colaborare, îndeosebi în 
domeniile culturii, învățămîntu- 
lui, științei și tehnicii, ca și în 
sectorul informațiilor.

Părțile au exprimat deosebita 
satisfacție pentru rezultatele vi
zitei și convorbirilor, convinge
rea că măsurile care au fost 
convenite de comun acord vor 
contribui Ia lărgirea și adîncirea 
colaborării dintre cele două țări 
în toate domeniile, în interesul 
popoarelor român și iugoslave, 
al cauzei păcii, socialismului și 
colaborării internaționale.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia a vizitat unele obiective e- 
conomice, istorice și culturale 
din R. S. Serbia, R. S. Croația 
și R. S. Muntenegru. Cu ocazia 
vizitelor în republici, primul mi
nistru Manea Mănescu a avut 
convorbiri cu președintele Con
siliului Executiv al R. S. Serbia, 
ing. Dușan Cikrebici, ’ 
ședințele Consiliului 
al R. S. Muntenegru, 
landici.

Primul ministru al ___ _
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a adresat 
președintelui Consiliului Execu
tiv Federal, Gemal Biedici, in
vitația de a efectua o vizită o- 
ficială de prietenie în Republica 
Socialistă România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

și cu pre-
Executiv

Marko Or-

Guvernu-

TEIL
lejql celei de-a 

aniversări a proclamă- 
iblicii Populare Chine- 
iitul român pentru re- 
lturale cu străinăta- 
.sociația de prietenie 
jhineză, au organizat, 

seara, un cocteil în șalo$- 
Olului Dorobanți.

v Ștefan Voite?, 
Comitetului Politic 

C. al P.C.R., vi- 
Consiliului de

„ Popescu-Ruturi, 
A -Asociației de 
Xăano-chineze, Du- 

adjunct de șef
> C. al P.C.R.. Con- 

adjunct al mi
cilor externe, ge- 

rasile Ionel, ac|- 
. c 4. ;trului apărării 

ționale, $ Dodu-Bălan, vi- 
ireședinte al Consiliului Cul- 
ii și Educației Socialiste, 
nstantin Nicolae, secretar $1 
mitetului municipal Bucu- 
>ti al P.C.R., loan Botar, șe- 
tar general al I.R.R.C.S., ac- 
iști de partid și de stat, 
iu luat parte Li Țin-ciuan, 
basadorul R.P. Chineze Ia 
curești, și membri ai amba- 
lei.
m fost prezenți. de așeme- 
i, membrii delegației de ac- 
iști de partid și de stat, 
tdusă de Van Și-huei, njern- 
i al Comitetului Permanent 
Adunării Naționale a Re- 
zentanților Populari a R. P. 
.neze, care efectuează o vi-, 
î de prietenie în țara noastră- 
’u acest prilej, președintele 
iciației de prietenie româ- 
chineze și ambasadorul R. P. 
neze la București au toastat 
itru dezvoltarea relațiilor de 
’tenie. frățească dintre P.C.R. 
’.C. Chinez, dintre cele două 

și popoare.

Au participat general-colonel 
Ion Coman, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale, și 
șef al Marelui Stat Major, ge
neral-colonel Marin Nicolescu, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și instituții 
centrale.

Erau prezenți atașați militari 
acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

PLECARE
Luni dimineața, tovarășul Jș- 

nos Fazekas, viceprim-miniștru 
al guvernului, ministrul comer
țului interior, a plecat la Mos-, 
cova, pentru a participa la lu
crările celei de-a VH-a ședințe 
a miniștrilor comerțului interi
or din țările membre ale 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți Ion Coșma, 
ministrul turismului, Nicolae 
Bozdog. prim-adjunct al minis
trului comerțului interior, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față N, V. Maslen
nikov, ministru consilier al Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

CONFERINȚĂ

SOSIRE
La invitația tovarășului 

Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nisțru al guvernului, a soșit, 
luni seara, în Capitală, o dele
gație a Provinciei Socialiste 
Autonome Kosovo din R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de tqvarășul 
Bagoliub Nedelkovici, președin
tele Consiliului Executiv al a- 
cestei provincii.

Oaspetele a fost salutat la 
sosire de tovarășul Gheorghe 
Oprea.

A fost de față Rajko Kneze- 
vici, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Iugoslaviei la Bucu
rești.

CRONICA
U. T. C

Cu prilejul Zilei armatei 
ulare ungare, atașatul mili- 
al R. P. Ungare la Bucu- 

i, col. Endre Toth, a oferit * 
i seara un cocteil.

Luni, 29 sepțembrie, la sediul 
Asociației de drept internațio
nal și relații internaționale, 
Gheorghios Mavros, președintele 
Partidului’ Uniunea de Centru 
— Noile Forțe din Grecia — a 
vorbit despre „Noi tendințe in 
politica internațională".

Au luat parte Vasile Șandru, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R:, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, profesori universitari, 
cercetători ai institutelor Aca
demiei, funcționari superiori ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ziariști.

o

t

actualitatea

BILANȚUL BOGAT 
AL VACANȚEI DE VARA

Peste 2 000 000 preșcolari și e- ’ 
levi au fost cuprinși în acțiuni
le specifice vacanței de vară, 
colonii de preșcolari, tabere, 
excursii, expediții „Cutezătorii", 
drumeții, activități în cluburi, 
sate de vacanță, tabere de odih
nă. Elevii au participat la nu
meroase manifestări cultural- 
educative dedicate aniversării a 
30 de ani de la victoria asupra 
fascismului și a 98 de ani de la 
cucerirea independenței de stat 
a României. Activitățile de evo
care patriotică la monumente și 
locuri istorice, la muzee și case 
memoriale, conferințele și întîl- 
nirile cu participanții la războ
iul antihitlerist, cu activiști de 
partid și de stat, cu oameni de 
știință, artă și cultură au fost 
completate cu Festivalul cul
tural-artistic al elevilor „Româ
nie socialistă — țara mea de 
glorii", Festivalul cultural-artis
tic „Litoral ’75", cele ale cine- 
cluburilor pionierilor și elevilor 
cu tema „Vie recunoștință glo
riosului partid", „Marșul Vic
toriei", „Asaltul Carpaților" — 
acțiuni tradiționale care au cu
prins aproape întreaga masă de 
elevi. Elevii au participat in 
timpul verii la activități de 
muncă patriotică pe șantierele 
construcțiilor școlare, la strîn- 
gerea recoltei, la apărarea îm
potriva inundațiilor și a urmări
lor acestora.

în această perioadă, țara 
noastră a fost gazda a numeroa
se tabere internaționale organi
zate pentru elevi din peste 30 
de țări ale lumii.

La rîndul lor, pionierii și șco
larii români au dus mesajul 
prieteniei și păcii în 18 țări, 
participînd la diferite acțiuni 
internaționale.

loaiei) si lui Mihai Savin 
(S.M.A. — Sdnteia). La cealal
tă categorie de virs-tă — peste 
30 de ani — cîștigători au fost : 
Constantin Forgaci (S.M.A. — 
Podul Iloaiei), Vasile Bîrgăoanu 
(S.M.A. — Motca) si Ion Das- 
călu (S.M.A. — Trușești). Dar 
competiția nu s-a încheiat. Ea 
a fost. într-un fel, reluată. Pen
tru că, prezenta secretarilor 
U.T.C. din S.M.A. si I.A.S. a 
dinamizat preocuparea organi
zațiilor pentru ridicarea nive
lului profesional al tuturor ti
nerilor mecanizatori si intensi
ficarea eforturilor lor la lucră
rile actualei campanii.

• Teatrul Național din Timișoara prezintă în deschiderea 
stagiunii piesa lui Barbu Șt. Delavrancea „Viforul", in regia 
Iui loan Ieremia și scenografia Emiliei Jivanov. © Dumi
nică, și-a deschis noua stagiune și teatrul botoșenean 
„Mihai Eminescu", cu spectacolul în premieră absolută, 
„Ce-aveți cu Bibicu comedie satirică de Ștefan Ber- 
ciu. • Muzeul din Tulcea găzduiește, pînă la 7 octom
brie, expoziția foto-documentară „Viața la Thule", reprezen
tând aspecte din activitatea culturală și economică a respec
tivei așezări groenlandeze. • O selecție din expoziția retros
pectivă organizată Ia București oferă vizitatorilor Aurel 
Ciupe, la Muzeul de artă din Cluj-Napoca.

Luni după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit delegația Intersindica- 
lei din Portugalia, formată din : 
Manuel Antonio Teixeres de Fri- 
tos, secretar al Intersindicalei ; 
Antonio de Santos Alberto An
drade, membru al Secretaria
tului Intersindicalei ; Fernan
do Casejra Vandeirinho, membru 
al Uniunii sindicale din distric
tul Leira, și Varisto de Carmo 
Mogo, membru al Uniunii sindi
cale din distrietul Castelo- 
Branco, care, la invitația Con
siliului Central al U.G.S.R. 
fectuează o vizită de prietenie și 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire au luat parte to
varășii Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Central al U,G-S.R., Larisa Mun- 
teanu și Constantin Mîndrea- 
nu, secretari ai Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej. într-un spirit' 
prietenesc, a avut loc o infor
mare reciprocă asupra preocu
părilor actuale ale celor două 
organizații și s-a exprimat do
rința dezvoltării relațiilor bi
laterale, în spiritul solidarității 
muncitorești, al cauzei unității 
de acțiune a mișcării sindicale.

e-

Misiunea economică canadia
nă, condusă de C. T. Charland, 
ministru adjunct la Departamen
tul Comerțului și Industriei din 
Canada, care face o vizită în 
țara noastră, a luat parte, luni 
dimineață, la o masă rotundă 
prezidată de Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț 
și Industrie a Republicii So- 
cialiste România.

Premergînd lucrările Comisiei 
mixte economice româno-cana
diene, care se vor desfășura în 
zilele următoare la București, 
masa rotundă a prilejuit o pre
zentare a diferitelor aspecte ac
tuale și de perspectivă privind 
posibilitățile de lărgire a schim
burilor comerciale și cooperării 
economice dintre cele două țări.

Cultura dacilor liberi 
Muntenia, cunoscută în lumea 
specialiștilor sub denumirea de 
Chilia-Militari, era datată, pînă 
nu demult, în a doua jumătate 
a secolului al III-lea e.n. Cer
cetări recente, întreprinse de 
specialiști ai Institutului bucu- 
reștean de arheologie, demon
strează existența acestei culturi 
cu un secol mai devreme. Da
tele au fost oferite de săpături
le arheologice efectuate în lo
calitatea Mătăsaru (jud. Dîmbo
vița), unde a fost identificată o 
mare așezare a dacilor liberi. 
Arheologii au stabilit, pînă a- 
cum, existența a circa 35 de a- 
șezări și necropole aparRnînd 
dacilor liberi din secolele II-III 
ale erei noastre, fapt ce infirmă 
unele ipoteze potrivit cărora, în 
acea vreme, teritoriul muntean 
era locuit în exclusivitate de 
sarmați și populații germanice. 
Cercetările arheologice au scos 
în evidență faptul că dacii liberi 
din Muntenia au fost cei mai 
receptivi la influența romană, 
influență vizibilă în ceramică, • 
în tehnica construcțiilor sau mo
dul de realizare a armelor și 
podoabelor.

Faza județeană a „Olimpiadei 
mecanizatorului", desfășurată 
la I.A.S. Miroslava (proba me
canică și cea de arat) și la 
Casa agronomului (proba teo
retică) a desemnat, după dispu
te aprinse, pe cei mai buni 
tineri care practică această pro
fesie în agricultura județului 
Iași. Primele locuri, la catego
ria tinerilor sub 30 de ani, au 
revenit, în ordine, lui Dumitru 
Lazăr (S.M.A. — Vlădeni), Ion 
Bargan (S.M.A. — Podul I-

Conferința a X-a a U.A.S.C.R..' 
Ea cuprinde un număr de 42 lu
crări , de pictură, grafică, sculptu
ră și arfă decorativă, a unor repu- 
tați artiști plastici localnici, care 
oferă publicului iubitor de fru
mos aspecte din activitatea tine
rilor din județul Sibiu, amplul 
proces de înflorire a patriei.

MULȚUMESC, 
DOCTORE I"

Se lucrează intens la realizarea filmului „Alarmă în Deltă", a 
cărui regie o semnează Gheorghe Naghi, iar imaginea Ion Anton. 
Un cadru din film ne prezintă ' ' - ............ .

— operatorie).
studentul Mihail Mitrache (anul II

• Față de aceeași perioadă a 
anului trecut, ne informează 
corespondentul nostru Lucian 
Cristea — docherii secției a 
II-a exploatare portuară de la 
Șantierul naval Constanța au 
sporit productivitatea muncii

* cu 26 la sută. Același 
corespondent ne informează 
despre instalarea celei mai pu
ternice macarale în. port pentru 
deservirea lucrărilor de con
strucție la navele de 55 000 și 
150 000 tdw.
• lașul universitar prezintă în 

acest an, printre numeroasele 
noutăți, patru noi cămine stu
dențești totalizind 1 280 locuri, 
noi laboratoare și hale de pro
ducție in apropierea zonei indus
triale.
• Acțiunile patriotice ale ti

nerilor muncitori din județul 
Covasna sînt organizate. în a- 
ceastă săptămînă. cu precădere 
în sectorul minier. Eforturi, în
cununate de laude, depun ute
ciștii întreprinderii miniere Că- 
peni.
• începînd cu acest an, func

ționează în Curtea de Argeș, 
Grupul școlar „Electro". Noul lo
cal dispune de 8 săli de clasă, 
două laboratoare, cantină, inter
nat cu 300 locuri.

• în ciclul de educație mun
citorească „Tineri și fapte" — 
Universal-club din Capitală a 
găzduit o dezbatere a tinerilor 
și cadrelor U.T.C. de la între
prinderile „23 August", IMUAB, 
Electroaparataj, Progresul, cu 
tema „Succesele noastre —- suc
cese ale întregului colectiv". • 
La înfrumusețarea căminelor 
pentru nefamiliști și amenaja
rea spațiilor verzi din preajma 
lor au luerat săptămîna trecută 
peste 2 000 tineri din Cluj-Na- 
poea. • în comunele județului 
Bistrița Năsăud sint frecvent

Filarmonica din Botoșani a 
inaugurat, ieri, stagiunea cu 
un „Festival Enescu", come- 
morînd 20 de ani de la moar
tea artistului născut pe aces
te meleaguri. în program : 
Rapsodia întîi, Șapte cîntece 
pe versuri de Clement Marot 
(solist Valentin Teodorian) 
și Suita întîi. Așa cum ne-a 
informat tinărul dirijor Mo-

„FESTIVAL ENESCU"
deșt Cichirdan într-una din 
pauzele spectacolului, filar
monica va organiza, între al
tele, pentru publicul său con- 
certe-lecții, un ciclu de con
ferințe muzicale cu colabo
rarea celor mai cunoscuți 
muzicologi și personalități 
ale vieții muzicale din țară. 
Beneficiarii acestor manifes
tări sint tinerii botoșeneni, 
cei care au devenit publicul 
constant al filarmonicii.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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Ieri s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Brazzaville 
(R.P. Congo), delegația Uniu
nii Tineretului Comunist, for
mată din tovarășele Ioana 
Bratu, membră a Comitetului 
Central al U.T.C., și Maria 
Cojanu, activistă la C.C. ai 
U.T.C., care au luat parte la 
seminarul privind „Participa
rea tinerelor fete 
la lupta politică, 
și culturală".

★
S-a» înapoiat în 

venind de la Sofia, delegația 
Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului, con
dusă de tovarășul Ion Sasu, 
directorul Centrului, care a 
participat Ia un simpozion in
ternațional privind proble
matica cercetării științifice 
a tineretului.

din Africa 
economică

Capitală,

E GOL ! NU E GOL !
Observatorul 'federal, la me

ciul U.T.A.-Univ. Craiova, Cor
nel Drăgușin, ne-a relatat ur
mătoarele, cu privire la partida 
urmărită sîmbătă. la Arad : 
„Craiovenii au jucat mult mai 
bine ca în meciul cu Steaua ro
șie Belgrad. în plus, pentru par
tida de miercuri, de la Belgrad, 
din Cupa U.E.F.A.. Univ. Cra
iova are trei jucători în mare 
formă : Boc. Bălăci și Donose. 
Oaspeții au reușit să-și impună 
jocul și, cu mai multă șansă. în 
final ar fi putut ciștiga. U.T.A. 
a marcat în min. 74 un gol, prin 
Pojoni, urcat în atac ; dar tu- 
șierul Pop a semnalat ofsaid. 
Arbitrul de centru, V. Topan, 
fără să țină seama de semnali
zarea colegului, a arătat punctul 
de la mijlocul terenului. Tușie- 
rul s-a raliat "și el deciziei „cen
tralului". Fotbaliștii craioveni au 
cerut socoteală arbitrilor, tră- 
gîndu-i de mînecă. Sub presiuni, 
V. Topan revine asupra deciziei. 
S-au declanșat nemulțumirile 
gazdelor care au protestat și au 
recurs la îmbrînceli. Deci, un in
cident provocat de lipsa de co

laborare a arbitrilor, de promp
titudine și competență. Noi cre
dem că dacă ceva nu merge bine 
în fotbalul nostru, acest ceva 
este, în primul rînd, arbitrajul. 
Totuși, a fost sau n-a fost gol 
valabil ?

ANGELO NICULESCU 
EXPLICA...

După eșecul la un scor impre
vizibil al Sportului studențesc în 
meciul cu Steaua, l-am rugat pe 
antrenorul Angelo Niculescu să 
ne expună cauzele înfrîngerii. 
Dar. mai întîi de aceasta, l-am 
întrebat pe reputatul antrenor 
ce le-a spus elevilor săi în mi
nutul 91 ? „Toată lumea la club 
— și ne-am întîlnit seara la o 
discuție, mai exact o analiză a 
jocului. Am făcut aprecieri la 
adresa evoluției fiecărui jucător. 
Cel mai slab compartiment al 
echipei a fost linia de mijloc — 
Radulescu, Chihaia, Casai — ne
putincioși. înaintarea a făcut un 
joc de mim. A venit momentul 
golului marcat de Dumitru, 
care a provocat un șoc psiholo
gic. A fost lovitura de măciucă 
pentru carul de oale... Înfrînge
rii morale i-a urmat infrîngerea

categorică și pe tabela de mar
caj. Lui Răducanu, care a jucat 
foarte bine, nu-i reproșez nimic: 
poate la golul trei să fi fost 50 
la sută vinovat, adică în aceeași 
măsură ca Manea".

PROTAGONISTELE 
DIVIZIEI B

Luptă mare în divizia secundă. 
F.C.M. Galați, fosta divizionară 
A, a susținut 6 meciuri, obținînd 
tot atîtea victorii, ocupînd pri
mul loc, în seria întîi, la o dis
tanță de 4 puncte de a doua 
clasată — Metalul Plopeni. De 
fapt echipa gălățeană, dacă ne 
amintim bine, în returul Cam
pionatului a obținut multe punc
te și salvarea ei ar fi fost posi
bilă în cazul în care în prima

• IN CADRUL CON
CURSULUI internațional de 
atletism de Ia Budapesta 
sportivii români au obținut 
două victorii. Viorica Enescu 
a cîștigat proba de 100 m cu 
timpul de ll”4/10 (record na
țional egalat), iar Dorin Me- 
linte s-a clasat pe primul loc 
în proba de 400 m 
fiipd cronometrat în

• CEA DE-A 12-A 
a Dinamoviadei de 
masculin s-a încheiat 
Gdansk cu victoria echipei 
Dinamo (U.R.S.S.) — 8 pune-

garduri, 
51”2/10.
EDIȚIE 
baschet 

la

organizate dezbateri privind 
comportarea tinerilor în familie 
și în societate. • O temă de 
larg interes pun în discuție și 
uteciștii din întreprinderile co- 
văsnene: „Integrarea rapidă a 
tinerilor în producție — bază si
gură a realizării sarcinilor de 
plan. • Din inițiativa uteciști- 
lor din Nedeea (Dolj) s-a or
ganizat în. această localitate un 
punct muzeistic; o cameră țără
nească, obiecte arheologice, o 
colecție numismatică cu monezi 
din perioada aureliană. Cei care 
și-au adus în mod deosebit con
tribuția sint: elevul Gheorghe 
Șarpe, studentul Constantin 
Buimaci și pensionarul Ilarion 
Stănescu. • în întîmpinarea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
un grup de uteciști ai școlii ge
nerale nr. 1 Sadova (Suceava) 
au întreprins o drumeție în 
munți, străbătînd 60 km cu es
caladarea masivelor Rarău și 
Giumalău. (De la coresponden
ții voluntari M. Nicolae, Vasile 
Maroșan, Victor Ene, Vasile 
Radu).

Cuvintele de mulțumire, 
simple și sincere, ale lui 
Gheorghe Dan, din Eforie 
Sud, sint departe de a ex
prima întreaga sa recunoș
tință pentru cel care l-a re
adus la viață a doua oară i 
tinărul medic Vasile Stano- 
mir. Tinărul specialist anes- 
tezist-reanimare, detașat 'de 
la Spitalul de obstetrică-gi- 
necologie din Arad la policli
nica sezonieră din Eforie 
Sud, a salvat în această vară, 
ne spune C. Cirstoiu, un 
număr de 25 de persoane 
înecate, cu moarte clinică 
(stop cardiac și respirator) 
din 26. Singurul pe care nu 
l-a mai putut readuce la 
viață avusese atac de cord 
în apă. Cazurile grave rezol
vate de tinărul medic depă
șesc cifra 50. Rezultatele fe
ricite la care medicul Vasile 
Stanomir (originar din Dră- 
gășani) ajunge in rezolvarea 
cazurilor se datoreze pregăti
rii susținute și grijii deose
bite pentru pacienți. După o 
experiență de cițiva ani la 
dispensarele rurale (la Sal- 
cia-Calafat, la Chișindia în 
Apuseni), urmează cursurile 
de specializare la Fundeni in 
chirurgie cardiacă. Anul tre
cut la examenul de medic 
secundar se clasează primul. 
La mulțumirile pe care i le 
adresează pacienții, adăugăm 
și felicitările noastre.

Artă chineză
PENTRU O DESERVIRE 

CIVILIZATĂ

• Astăzi, la orele 13, la Muzeul 
de istorie a Republicii Socialiste 
România, are loc vernisajul Ex
poziției de artizanat din Republi
ca Populară Chineză. Vor fi 
bogat reprezentate diferite cate
gorii de artă și meșteșuguri ar
tistice din tara prietenă. înce- 
pînd cu sculptură în fildeș, cu 
istoria sa de peste trei milenii, 
pînă la împletiturile de nuiele 
realizate de țărani. Vor fi ex
puse, de asemenea, sculpturi în 
jad. în piatră și în lemn, cera
mică, broderii, tapiserii, lacuri, 
filigram, brocarturi și imprime
uri, precum și alte multe obi
ecte revalente a valorii artistice 
a ornamentului chinez tradițio
nal.

Afișul politic
• Casa de cultură a Ministe

rului de Interne găzduiește, în- 
cepînd de astăzi, orele 15,00 —
cînd va avea loc vernisajul — 
expoziția de afiș politic, semnată 
de profesorul Ion Costescu. Ma
nifestarea face parte dintr-un 
amplu program de activități pe 
care organizația U.T.C. a Mi- 
nisterului de Interne îl prezintă 
în întîmpinarea Congresului al 
X-lea al U.T.C.

Plastică sibiană
La Galeriile de artă „Sirius^ 

din Sibiu s-a deschis expoziția 
„Artiștii plastici sibieni cjnstesc 
Congresul al X-lea al U.T.C. și

parte a campionatului ar fi e- 
voluat ceva mai bine. în seria 
a doua conduce Progresul Bucu
rești (11 puncte din 12 posibile), 
dar echipa lui Mateianu este 
strins talonată de Nitramonia 
Făgăraș (9 puncte) și de Dinamo 
Slatina, Electroputere Craiova și 
C. S. Tîrgoviște — cu cite 8 
puncte, pretendente serioase la 
promovare. „Dialog strins" și în 
seria a treia, unde în frunte s-a 
instalat F.C. Corvinul din Hune
doara (11 puncte) urmată de 
F. C. Baia Mare (10 puncte). E 
un. lucru îmbucurător să consta
tăm că în divizia B — un argu
ment serios ni l-au oferit cupla»- 
jele interbucureștene de B — se 
joacă un fotbal tehnic, de elan, 
un fotbal de luptă, spectaculos. 
Aici se pot roda tinerii, viitorii 
fotbaliști de elită pe care soccerul 
românesc R așteaptă să ocupe 
posturile vacante din divizia A.

C. V.

te, urinată de formațiile Di
namo Bueurești — 7 puncte, 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia) 
— 6 puncte, Gwardia (Po-

titprhlîan
Ionia) — 5 puncte și Levski 
Spartak (Bulgaria) — 4
puncte.

• ÎN ORAȘUL IUGOSLAV 
SUBOTIȚA au luat . sfîrșit 
reuniunile turneului inter-

Hotăriți să întimpine cu re
zultate deosebite cel de-al X-lea 
Congres al U.T.C. și cea de-a 
X-a Conferință a U.A.S.C.R., ti
nerii din unitățile comerciale ar- 
geșene își reconsideră obiective
le întrecerii socialiste. Organi
zația U.T.C. din cel mai mare 
magazin alimentar din Pitești 
„Unic", a hotărit ca, folosind 
metode moderne de comerț, să 
desfacă suplimentar către popu
lație un volum de mărfuri de 
peste 100 000 lei și să predea la 
D.C.A. o cantitate de 800 kg de
șeuri de liirtie. „Deviza noastră 
— ne spune secretarul organiza
ției U.T.C., Ion Tănăsescu — 
este : nici un client să nu ple
ce nemulțumit, nici o sesizare 
privind modul de servire".

LUCIAN TUDOSE, 
întreprinderea de autoturisme 

Pitești

...se menține, după comunică
rile meteorologului loan Stăn- 
cescu, frumoasă și călduroasă in 
toate regiunile țării, cu cer va
riabil, mai mult senin în jumă
tatea de sud. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor coborî pînă la 
valori cuprinse între 8 și 16 gra
de, iar cele maxime vor urca, 
din nou, pînă la 30 grade.

CLAY - FRAZIER, 
PENTRUA TREIA OARĂ

în noaptea de marți spre 
miercuri, pe ringul arenei „Co
liseum" din suburbia Quezon a 
orașului filipinez Manila, pes
te 25 000 de spectatori vor ur
mări mult așteptatul meci de 
box dintre campionul lumii la 
categoria grea, Cassius Clay, și 
șalangerul său oficial Joe Fra
zier, deținător cu ani în urmă 
gl centurii. Cei doi pugiliști se 
intilnesc pentru a treia oară. In 
primul meci, disputat la ..Ma
dison Square Garden", la 8 mar
tie 1971, Frazier a obținut vic
toria la puncte, după ce Clay 
făcuse cunoștință cu podeaua 
in repriza a 13-a. Revanșa, des
fășurată la 28 ianuarie 1974 pe 
ringul aceleiași arene, a revenit 
lui Clay, învingător la puncte.

național de box „Spartak-30“. 
Un frumos succes a repurtat 
Ibrahim Faredin (România), 
care a obținut medalia de aur 
la categoria muscă. El I-a în
vins în finală la puncte pe 
Rajtkovski. Un alt pugilist 
român, Pavel Nedelcea, a 
intrat în posesia medaliei de 
argint la categoria pană.

• FINALA TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE TE
NIS de la San Francisco se 
va disputa între jucătorul a- 
merican Arthur Ashe și ar

gentinianul Guillermo Vilas.



Pe ordinea de zi a Comitetului juridic a! Adunării Generale

a O.N.U. inițiativa românească privind

Creșterea rolului O.N.U. 

in menținerea și consolidarea
de peste hotare „Scînteia tineretului"
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Măsuri
de normalizări

a situației 
în Liban

păcii și securității 
internaționale

Comitetul pentru problemele 
juridice al Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat ordinea sa de 
zi pe care sint înscrise 13 punc
te dintre care se detașează, prin 
importanța lor majoră, iniția
tiva românească privitoare la 
„CREȘTEREA ROLULUI O.N.U. 
ÎN MENȚINEREA ȘI CONSO
LIDAREA PĂCII ȘI SECU
RITĂȚII INTERNAȚIONALE, 
ÎN DEZVOLTAREA COOPERĂ
RII ÎNTRE TOATE NAȚIUNILE 
ȘI ÎN PROMOVAREA NOR
MELOR DREPTULUI INTER
NAȚIONAL ÎN RELAȚIILE 
DINTRE STATE", precum și 
punctele privitoare la rapoartele 
asupra activității Comisiei de 
drept internațional în cadrul ul
timelor sale două sesiuni și ra
portul secretarului general re
feritor la respectarea drepturi
lor omului în timpul conflicte
lor armate.

Transmiterea de către plenară 
a punctului românesc în abor
darea și dezbaterile Comitetu
lui juridic al Adunării Generale 
derivă din convingerea că în a- 
cest organism se va putea iden
tifica cadrul juridic cel mai a- 
decvat pentru marcarea unui 
nou pas înainte în procesul de 
amplificare a rolului O.N.U. in

lume și a eficacității deciziilor 
sale.

Comitetul va avea drept bază 
a dezbaterilor sale un raport al 
secretarului general al O.N.U. 
conținînd opiniile statelor mem
bre ale organizației cu privire 
la căile și mijloacele de trans
formare a O.N.U. intr-un in
strument de nădejde al păcii și 
securității lumii, ridicînd astfel 
Organizația Națiunilor Unite la 
nivelul așteptărilor și speranțe
lor popoarelor. De asemenea, 
Comitetul va avea la dispoziția 
sa și concluziile ce se vor des
prinde din abordarea problemei 
creșterii rolului O.N.U. în ca
drul dezbaterilor de politică ge
nerală din plenara . Adunării. 
După cum s-a mai anunțat, a- 
ceastă inițiativă românească a 
constituit unul din principalele 
puncte de referință ale discursu
rilor tuturor șefilor de delegații 
care au luat cuvîntul pinâ în 
prezent în plenară, în-trucît- se 
apreciază că de modul în care 
va fi soluționată problema rolu-' 
lui O.N.U. în lume depinde ca
pacitatea organizației de a aduce 
o contribuție sporită la re
zolvarea de către Națiunile U- 
nite a problemelor cardinale 
care confruntă astăzi întreaga o- 
menire.

Primul ministru al Marii Britanii 
s-a intilnit cu reprezentantul P.C.R. la 
Conferința națională a Partidului Laburist

Tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, care reprezintă Parti
dul Comunist Român la cea 
de-a 74-a conferință națională a 
Partidului Laburist din Marea 
Britanic, s-a întîlnit la Black
pool cu primul ministru Harold 
Wilson, liderul Partidului La
burist.

în cadrul întîlnirii reprezen
tantul P.C.R. a transmis pre
mierului britanic, din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
un călduros salut, impreună cu 
urări de sănătate și prosperi
tate pentru poporul britanic. 
Transmițind la rindul său cete 
mai bune urări președintelui

lucrările reuniunii 
„Femeile pentru securitate 
și cooperare în turopa“

întrevederi ale ministrului 
de externe al României

Ministrul afacerilor externe 
al României, George Maco- 
vescu, a avut luni, o întrevedere 
cu secretarul de stat al S.U.A. 
Henry Kissinger. Ministrul ro
mân . a transmis președintelui 
S.U.A.. Gerald Ford, din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
un salut cordial și urări de să
nătate și fericire. La rîndul său, 
secretarul de stat american a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Statelor Unite, un călduros 
salut, împreună cu asigurarea 
înaltei sale considerațiuni și 
urări de sănătate și fericire.

Cei doi miniștri au trecut în 
revistă dezvoltarea favorabilă, 
pe toate planurile, a relațiilor 
româno-americane în lumina de
clarației de Rr Washington, sem
nată de președinții celor două 
țări în 1973 și a comunicatului 
semnat recent la București de 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gerald Ford.

De asemenea, s-a procedat la 
un schimb de vederi asupra 
evoluției situației din Orientul 
Apropiat și din Cipru, precum și 
asupra unor probleme majore 
ale ordinei de zi a actualei se
siuni. insistindu-se îndeosebi a- 
supra chestiunilor dezarmării și 
cooperării economice interna
ționale.

Ministrul român a expus se
cretarului de stat al S.U.A. 
punctele de vedere ale guvernu
lui țării noastre cu privire la 
creșterea și întărirea rolului 
O.N.U., în cadrul raporturilor 
politice și economice interna
ționale.

La întrevedere, a participat 
ambasadorul României în Statele 
Unite, Corneliu Bogdan, și a- 
siștentul secretarului de stat al 
StU.A. pentru problemele eu
ropene, A. Hartman.

în aceeași zi, ministrul ro
mân a avut o convorbire cu mi
nistrul de externe al Israelului, 
Yigal Allon. Cu acest prilej, au 
fost abordate probleme referi-

toare la situația din Orientul 
Apropiat. George Macovescu a 
expus poziția guvernului Româ
niei față de situația din zonă, 
arătînd că țara noastră a spri
jinit întotdeauna soluționarea 
politică a situației din Orientul 
Apropiat, pronunțîndu-se pentru 
instaurarea unei păci juste și 
durabile în această parte a 
lumii.

De asemenea, au fost abordate 
unele probleme majore aflate 
pe agenda actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

La întrevedere a participat 
ambasadorul României la Na
țiunile Unite, Ion Datcu.

în. perioada 18—28 septem
brie, în localitatea vest-ger- 
mană Bochum a avut loc o 
reuniune pe tema „Femeile 
pentru securitate și cooperare 
în Europa", la care au parti
cipat delegații ale organiza
țiilor de femei din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Franța, Iugoslavia, Olanda, 
Polonia, România, Suedia, U- 
niunea Sovietică, Ungaria și 
R. F. Germania. Delegația 
română a fost condusă de dr. 
Olimpia Solomonescu. pre
ședinta Comitetului județean 
al femeilor din Prahova.

în cadrul dezbaterilor a 
fost evidențiat rolul și răs
punderea ce revin organiza
țiilor de femei din țările 
participante în promovarea 
ideilor securității și cooperă
rii în Europa. în spiritul pre
vederilor Actului final sem
nat la Helsinki.

Nicolae Ceaușescu, primul mi
nistru Harold Wilson a evocat 
cu plăcere vizita făcută în țara 
noastră, convorbirile fructuoase 
avute cu șeful statului român, 
subliniind că documentele sem
nate cu acel prilej deschid noi 
și ample perspective pentru co
laborarea dintre România și 
Marea Britanic, spre binele ce
lor două țări și popoare, al 
cauzei păcii și cooperării inter
naționale.

★
Reprezentantul P.C.R. s-a în

tîlnit cu Ronald Hayward, se
cretarul general al Partidului 
Laburist, Ian Mikardo, pre
ședintele Comitetului internațio
nal al Comitetului executiv na
țional, Allan Kitson, Lena Je- 
ger și Renee Short, membri ai 
Comitetului executiv.

In numele conducerii partidu
lui, Ronald Hayward și-a ex
primat satisfacția pentru bunele 
relații statornicite intre Parti
dul Laburist din Marea Britanie 
și P.C.R. De ambele părți s-a 
manifestat dorința de a extinde 
raporturile de conlucrare dintre 
cele două partide, în interesul 
cauzei păcii, al cooperării și în
țelegerii internaționale.

La întrevederi a fost prezent 
ambasadorul țării noastre in 
Marea Britanie, Pretor Popa.

fișier

Vizita delegației 
Comitetului Municipal 

București al P.C.R. 
la Sofia

O delegație a Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.. a sosit la Sofia la invi
tația Comitetului orășenesc So
fia al P.C. Bulgar. Delegația a 
fost întîmpinată pe aeroportul 
din Sofia de Ghiorghi Iordanov, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. Bulgar, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Sofia al 
P.C. Bulgar, de Ivan Panev. pri
marul orașului Sofia, de activiști 
ai Comitetului orășenesc Sofia 
al P.C. Bulgar.

A fost prezent ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Si- 
medrea.

★
La plecare pe aeroportul Oto- 

peni, delegația a fost salutată 
de secretari ai Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., vi
cepreședinți ai Consiliului 
Popular municipal, de activiști 
de partid.

A fost prezent Ivan Abagiev, 
ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești.

Executarea celor cinci tineri 
militanți spanioli continuă 

să provoace, pretutindeni în lume, 
o vie indignare

Executarea celor cinci militanți antifasciști spanioli continuă 
să provoace vii reacții de dezaprobare și puternice acțiuni de 
protest în întreaga lume din partea guvernelor, partidelor poli
tice, organizațiilor sindicale.

Congresul Partidului 
Social-Democrat 

din Suedia
în alocuțiunea pronunțată lâ 

cel de-a XXVI-lea Congres al 
Partidului Social-Democrat (de 
guvernămînt) din Suedia, primul 
ministru Olof Palme a recoman
dat delegaților să adopte pro
gramul revizuit al partidului, 
ale cărui principale prevederi se 
referă la necesitatea dezvoltării 
unei planificări pentru ansam
blul economiei, ameliorarea con
dițiilor de muncă și dreptul sa- 
lariaților de a participa la pro
cesul luării deciziilor. în aceas
tă ultimă problemă, documen
tul se pronunță pentru abroga
rea paragrafului 32, care acordă 
patronilor privilegiul de a con
duce și distribui murtca in în
treprindere. Odată cu abolirea 
acestui privilegiu. a declarat 
premierul, salariații vor putea 
dobindi, prin intermediul uniu
nilor lor sindicale, dreptul de 
decizie în domeniile pe care ei 
le consideră importante.

★
în cadrul ședinței de dumini

că după-amiază a lucrărilor s-a 
dat citire, de la tribuna prezi
diului. mesajului de salut adre
sat Congresului de către Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român.

Mesajul a fost primit cu vii 
aplauze.

Botswana
Cu 9 ani în urmă, la 

30 septembrie 1966, în 
rîndul țărilor indepen
dente din Africa pășea un 
nou stat: Botswana, fos
tul teritoriu Bechuana- 
land, care fusese cel mai 
mare protectorat britanic 
de pe continentul negru.

Situată in sudul continen- 
tului african, Botswana este 
aproape în totalitate înconju
rată de Republica Sud-Afri- 
cană și teritoriul Africii de 
sud-vest, aflat sub ocupația 
regimului de la Pretoria. 
Avind o populație de circa 
650 000 de locuitori — in ma
joritate băștinași aparținînd 
triburilor bantu, bechua, ba- 
suto, boșiman și hotentot — 
acest stat se întinde pe o 
arie de 600 372 kmp, o bună 
parte a teritoriului său co
respunde cu renumitul de
șert Kalahari. Capitala este 
orașul Gaborones (17 000 de 
locuitori).

în momentul dobindirii in
dependenței, Botswana nu 
dispunea de nici un fel de 
unități industriale. Pentru a 
scoate țara din starea de 
înapoiere economică și so
cială — consecință a îndelun- 
gaților ani de dominație

străină — guvernul și-a pro
pus punerea în aplicare a 
unor măsuri hotărite in do
meniul valorificării impor
tantelor bogății ale subsolu
lui (aur. diamant, cărbune, 
magneziu, azbest, nichel, cu
pru), crearea bazelor unei 
industrii naționale, sporirea 
randamentelor șeptelului — 
ramură în care este ocupa
tă cea mai marc parte a 
populației țării, construirea 
unei rețele de comunicații 
rutiere, dezvoltarea industri
ei prelucrării și conservării 
cărnii (65 la sută din valoa
rea totală a exporturilor). 
Proiecte importante sint pre
văzute a fi realizate in ac
tualul plan cincinal (1973— 
1978) ; intre acestea aflîn- 
du-se construirea unui drum 
de 300 km spre fluviul Zam
bezi, extinderea minei dia- 
mantifere Osapa De Beers 
— care deja a adus, în 1973, 
peste 30 milioane dolari ve
nituri —- punerea în valoa
re a zăcămintelor de cupru 
și nichel de la Selebi-Pikwe. 
Aici, anual vor fi exploatate. 
17 000 tone de nichel și 15 500 
tone de cupru. Se așteaptă 
o hotărire pentru începerea 
extracției la noile zăcămin
te de cărbune, descoperite la 
Muamabua. Eforturile care 
se depun vizează, de aseme
nea. lichidarea analfabetis
mului. dezvoltarea învăță* 
mîntului. a rețelei medico- 
sanitare.

Anii puțini care s-au scurs 
de la dobîndirea independen
ței au început să aducă ele
mente noi, de civilizație și 
progres. în peisajul tradițio
nal unde-și duc viața păsto
rii din deșertul Kalahari.

I. T.

SIRIA. - Aspect de muncă dintr-o secție a modernei fabrici de 
receptoare TV din Damasc

„Există largi posibilități pentru extinderea

comerciale directe dintre

Malayezia și țările socialiste din Europa"
DECLARAȚIA MINISTRULUI MALAYEZIAN AL COMERȚULUI 

Șl INDUSTRIEI
Există largi posibilități pentru 

extinderea relațiilor comerciale 
directe dintre Malayezia și țările 
socialiste din Europa, a declarat 
ministrul comerțului și industriei 
Hamzah bin Abu Samah, la în
cheierea turneului pe care l-a e- 
fectuat în mai multe state de pe 
continent, printre care și Româ
nia. ..Țările vizitate, a subliniat 
Hamzah bin Abu Samah, sint 
interesate in a achiziționa pro
duse pe care noi le exportăm 
— cauciuc natural, ulei de pal
mier, cacao — și să ne livreze

instalații industriale și mașini". 
Trebuie lichidată situația în care 
mărfurile mâlayeziene ajung 
prin intermediari în aceste țări, 
a adăugat el.. Ministrul a preci
zat că se impune folosirea la 
maximum a rezultatelor vizite
lor întreprinse care au pus ba
zele comerțului direct cu aceste 
țări; el a arătat că organele de 
resort din Malayezia vor trece 
la elaborarea unor măsuri con
crete pentru lărgirea schimburi
lor cu țările socialiste.

R.F.C. Rezultatele alegerilor 
parlamentare din Bremen

Greve în Italia

Luni dimineața a început în 
Italia o grevă de 48 de ore a sa- 
lariaților din sectorul poștal. în
cetarea lucrului, la chemarea 
Federației principalelor trei cen
trale sindicale — C.G.I.L.,
C.I.S.L. și U.I.L. . are drept 
scop să sprijine cererile greviș
tilor privind reforma serviciu
lui poștal și îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale personalu
lui.

Se află, de asemenea. într-o 
grevă de 24 de ore feroviarii din 
Triest, Verona, Veneția, Bolo
gna, Ancona, Bari și Cagliari 
(Sardinia). Anterior, s-a desfă
șurat o grevă similară a fero
viarilor din Milano, Torino. Ge
nova. Florența, Roma, Napoli. 
Reggio Calabria șl Palermo 
(Sicilia).

• 130 DE TABLOURI provenite din cincizeci de muzee pro
vinciale franceze compun expoziția ,.de la Watteau la David“, 
pe care o va prezenta muzeul de arte frumoase din Bruxelles, 
pînă la 30 noiembrie. Adevărată panoramă a picturii fran
ceze, de la moartea lui Louis al XIV-lea pînă la revoluția din 
1789. expoziția surprinde prin diversitatea sa, contribuind la 
cunoașterea epocii pe care o reprezintă. Pentru contempo
ranii lui Louis al XIV-lea marea pictură nu putea fi decît 
pictura istorică. Veacul al XVIII-lea în Franța a fost seco
lul galanteriei. Acest secol a cunoscut, în același timp, o ex
plozie a neoclasicismului, ilustrat de. expoziția de la Bru
xelles mai ales prin pînzele lui David • DESCOPERIREA 
PROFESORULUI HESȘ. Eckhard Hess, profesor la Universita
tea din Chicago, a făcut timp de cincisprezece ani cercetări 
psihologice pentru a demonstra de ce oamenii coboară pri
virea cînd mint. Pupilele, spune Hess, se contractă cînd omul 
minte sau cînd e încercat de repulsie față de ceva • ' ‘ "" 
ANI. DE 20 DE ORI VĂDUVA ȘI ÎNCĂ LOGODITA, 
de vîrstă a chilienilor este Luisa Mamani care, la 115 
38 de fii și 123 de nepoți, declară a fi fost de 20 de 
du vă și, în prezent, este din nou logodită. De origină ____
— indiană — Luisa Mamani trăiește în satul Cariouimd, la 
aproximativ 2 000 km nord de Santiago • PORUMBEI CAM
PIONI LA VITEZA. Doi porumbei poștași au parcurs distanța 
Sofia-Tîmovo, aproximativ 250 de kilometri, în cinci ore și 
zece minute. Un autoturism „Volga", plecat in același timp 
cu porumbeii, a ajuns la Tîrnovo la 15 minute după sosirea 
cuplului zburător. Realizatorii surprinzătorului record aparțin 
unui cetățean bulgar, Krassimir Stoianov, campion internațio
nal la acest gen de competiții • BOBBY FISCHER CONTRA... 
BIOGRAFULUI SĂU. în recenta acțiune judiciară introdusă la 
Los Angeles de fostul campion mondial de șah Bobby Fischer, 
acesta reproșează biografului său, Bred Darrasch, de a fi în
călcat acordurile încheiate, relevînd unele detalii ale vieții sale

• particulare. Doctorul Max Euwe, președinte al Federației na
ționale de șah, care declară că ar fi citit cartea lui Darrasch, 
a mărturisit agenției France Presse că, după părerea sa, bio
graful n-a relevat nimic care să poată justifica acționarea în 
justiție din partea lui Fischer • CHIAR ȘI... PĂSĂRILE POT 
FI RĂPITE. După milionari și copii de bogătași, este rindul 
cailor de curse, al. tablourilor vechi, al filmelor și chiar al 
păsărilor rare să fie obiectul răpirilor în Italia. O mierlă vor
bitoare a fost răpită de curînd patronului unui mic restaurant 
din Santa Maria del Piave. Răpitorii au cerut prin telefon o 
recompensă de 200 000 lire • DEAN GOINS, ÎN VtRSTA DE 
47 DE ANI, căruia i s-a transplantat o inimă nouă în urmă cu 
o lună, a încetat din viață duminică la Colegiul Medical al 
spitalului Virginia, datorită fenomenului de respingere a or
ganului grefat — a anunțat un purtător de cuvîrit al cunoscu
tei instituții medicale americane. Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că dintre pacienții care au fost supuși unor operații de 
grefă cardiacă la acest spital doar doi se mai află în viață.

Alegerile parla
mentare desfășurate 
duminică în orașul- 
land Bremen s-au 
soldat cu succesul 
partidelor membre 
ale coaliției guver
namentale — Social- 
Democrat și Liber- 
Democrat — care au 
obținut împreună 65 
din cele 100 manda
te ale adunării le
gislative (Landtagul).

Pentru reprezen
tanții P.S.D. au vo
tat 209 768 alegători

(48,76 la sută din to
talul celor ce s-au 
prezentat la urne, 
față de 55,3 la sută 
la ultimul scrutin). 
In ciuda acestui re
gres, Partidul So
cial Democrat își 
păstrează, cu 52 de 
mandate, majoritatea 
absolută în Landtag. 
Partidul Liber-De- 
mocrat a întrunit 
55 741 voturi (12,95 
la sută, față de 7.1 
la sută în 1971), ceea

ce îi dă dreptul la 
13 locuri în parla
ment (cu șase mai 
mult decît în urmă 
cu patru ani). Uni
unea Creștin-Demo- 
crată, care în con
dițiile recesiunii e- 
conomice spera în- 
tr-un progres sub
stanțial. nu a reali
zat decît un spor de 
2,26 la sută din to
talul voturilor, ob- 
ținînd 35 de locuri, 
față de 34 pînă acum.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
LA 115 
Decana 
ani, cu 
ori vă- 
aymara

• AGENȚIA V.N.A. INFOR
MEAZĂ că documentul semnat 
la încheierea convorbirilor de la 
Hanoi dintre reprezentanții R.D. 
Vietnam și înaltul Comisar al 
O.N.U. pentru refugiați, Sadrud- 
din Aga Khan, menționează sta
diul realizării programelor de 
ajutorare pentru populația re
fugiată din cauza războiului și 
prevede, de asemenea, măsurile 
concrete pe care le va adopta 
Comisariatul O.N.U. pentru re
fugiați pe perioada 1975—1976, 
mai ales în domeniul agricultu
rii, locuințelor și sănătății.
DECIZIE LA LISABONA

• PRIMUL MINISTRU AL 
Portugaliei, Jose Pinheiro de A- 
zevedo, a ordonat, la 29 sep
tembrie. ocuparea de către uni
tăți militare; a posturilor de ra
dio și televiziune, informează a- 
genția portugheză de informa
ții — ANOP.

Sursa citată precizează că 
această măsură a fost aprobată 
de Consiliul Revoluției și de 
guvern. Ea a fost adusă la în-

deplinire de unități ale celor 
trei armate și urmărește să asi
gure .difuzarea unor informații 
puse in slujba țării și a revolu
ției.

MESAJ ADRESAT POPORULUI 
DE P. C. DIN URUGUAY

• IN MESAJUL ADRESAT 
POPORULUI cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a creării 
sale, Partidul Comunist din U- 
ruguay relevă hotărirea sa de 
a lupta pentru restabilirea fi- 
bertăților democratice, pentru 
transformarea Uruguayului în
tr-o țară liberă, independentă și 
democratică, în care să guverneze 
principiile dreptății și echității 
sociale. Documentul cheamă la 
strîngerea unității tuturor celor 
care aspiră, în mod cinstit, la 
înfăptuirea acestor deziderate 
ale maselor largi populare, sub
liniind hotărirea P. C. din Uru
guay de a continua lupta pen
tru satisfacerea tuturor reven
dicărilor sociale și politice, pen
tru eliberarea deținuților poli
tici aflați in închisori.
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Împotriva execuțiilor din Spa
nia au luat astfel atitudine gu
vernele Australiei și Austriei, 
iar Italia și Elveția au hotărit 
să își recheme pentru consultări 
ambasadorii de la Madrid. Me
xicul a anunțat, de asemenea, 
întreruperea relațiilor telegrafice 
și aeriene cu Spania și închide
rea oficiilor de turism spaniole : 
totodată, agențiile de turism 
mexicane, Institutul și Banca de 
comerț exterior, toate celelalte 
întreprinderi mexicane care 
funcționează în Spania urmează 
să își înceteze activitatea.

într-o scrisoare adresată se
cretarului general al O.N.U., pre
ședintele Mexicului. Luis Eche
verria, a cerut convocarea unei 
reuniuni extraordinare a Consi
liului de Securitate care să exa
mineze și să propună Adunării 
Generale suspendarea Spaniei 
din drepturile și privilegiile sale 
de țară membră a O.N.U. în a- 
celași document Consiliul de 
Securitate este chemat să ceară 
țărilor membre ale organizației 
ca, în conformitate cu articolul 
41 al Cartei O.N.U., să „între
rupă total relațiile cu Spania".

La Blackpool, în prima zi a 
lucrărilor celei de-a 74-a Confe
rințe anuale a Partidului Labu
rist, participanții au aprobat 
textul Declarației Comitetului 
Executiv Național al partidului 
caro condamnă executarea pa- 
trioților spanioli. Documente si
milare au adoptat Uniunea So
cialistă a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia (U.S.P.M.I.), 
Partidul Muncii din Israel și 
Parlamentul Greciei.
, Sute de mii de oameni ai 
muncii au răspuns, luni, la ape
lul lansat de Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol și de Uniu
nea Generală a Muncitorilor 
(care acționează în ilegalitate), 
privind organizarea, la 29 și 30 
septembrie, a unei greve gene
rale in Țara Bascilor. Aceasta a 
făcut ca, în cursul zilei de luni, 
activitatea economică să fie 
practic paralizată în orașul San 
Sebastian și în nordul Spaniei.

Greve și acțiuni de protest 
s-au desfășurat și la Bruxelles, 
Atena, Salonic, Roma, Porto, 
Geneva.

La Beirut au continuat în u 
timele 24 de ore consultări 
dintre factorii politici de râ: 
pundere. adoptindu-se noi m 
suri in direcția normalizării vi 
ții și asigurării securității in c 
pitală, la Tripoli și in alte loc 
lități. unde au avut loc rece: 
confruntări intre formațiuni p 
litice rivale. Astfel. Comite* 
pentru reconciliere naționr' 
Liban — organism cor 
prin consensul tuturor fo’ 
nilor și partidelor po’ 
reunit, luni, în prezenț 
erului Rashid Karame a 
o serie de măsuri mer. 
ducă la consolidarea proc 
de normalizare a situației 
rale din Liban și la reluare 
tivității economice și finan 
cotidiene.

Relevînd evoluția pozitiva 
situației prin respectarea de că
tre părți a prevederilor acordu
lui de încetare a focului pre
mierul Rashid Karame a făcu: 
cunoscut că membrii Comitetu
lui au hotărit, între altele, ridi
carea tuturor baricadelor ce se 
mai află încă plasate pe străzi 
și asigurarea controlului în ca
pitală de către forțele de secu
ritate internă, aplicarea de nă 
suri eficiente care să pună capăt 
tuturor actelor de violență și de 
terorism, eliberarea necondițio
nată a tuturor persoanelor se
chestrate de către părțile aflate 
în conflict, acordarea de ajutoi 
sinistraților și participarea sta
tului la reconstrucția instituțiiloi 
comerciale avariate.

Pe de altă parte, postul de 
radio Beirut a difuzat apelv1 
primului ministru Rashid V 
rame prin care salariații d 
întreprinderi și instituțiile « 
nistrative sint chemați să-șf 
imediat activitatea.

din țările socialiste
A. ntîmplarea a făcut 

să vizitez China in 
luna mai — aflat 
la încheierea an
chetei ■ internațio
nale intitulate „Ați

putea cuceri singur Evefestul ?" 
— cind, la capătul unei escala
dări fantastice, Fan-tog, o fe
meie din fruntea unei echipe de 
alpiniști chinezi atingea vârful 
Ciolmo Lungma (Everest) ! Lu
mea a comentat îndelung a- 
ceastă performanță : o femeie să 
conducă eforturile unui grup de 
oameni, căliți in lujbta cu sti
hiile dezlănțuite ale naturii, pe 
care a răpus-o pas cu pas dato
rită temerității și tenacității, 
datorită pregătirii și a sîngelui 
rece dovedit în momente grele, 
datorită, neîndoios, unor însem
nați factori morali care n-au ju
cat cel din urmă rol în această 
ilustră izbîndă.

Performanța cu valoare in
trinsec umană am putut-o înțe
lege privind temeritatea și. din 
nou repet, tenacitatea oricărui 
om intilnit la Șanhai, Pekin, 
pretutindeni pe unde am că
lătorit, om care, îmbrăcat în a- 
celași costum simplu, înscris în 
limitele unei discipline și a unei 
ordini de ceasornic, reținut în

Institutul din iiiip^. 
cimpiei...

însemnări din Republica Populară Chineză

tine oricine ar putea, la rîndul 
său, să atingă culmile. Ar fi nu
mai o chestiune de timp, de răb
dare, de antrenament. Așa se 
face că am încercat să aflu mai 
mult despre acești tineri care 
socotesc miraculosul drept act 
cotidian, iar performanța cuiva, 
pe măsura fiecăruia.

T
oți viitorii ingineri 
și tehnicieni ai a- 
cestui institut agro
nomic renumit în 
întreaga Chină pro
vin direct dintre 

țăranii ce au dobîndit în anii de 
muncă o mare experiență. Ei 
vin din comunele populare și. la 
încheierea studiilor, se reîntorc

Viitori specialiști pregâtindu-se la colegiul agricol Kwangsi

vorbe ori gesticulație, uită ușor 
de sine și se dedică lucrului co
mun așa cum numai puțini oa
meni sint capabili.

Poate că o surpriză la fel de 
mare m-a așteptat atunci cînd, 
aducînd vorba despre perfor
manța lui Fan-tog în timpul ri
nei convorbiri cu cîțiva studenți 
ai Institutului agronomic din 
Ceao-yan am constatat că a- 
ceștia, deși s-au arătat extrem 
de bucuroși, n-au părut din cale 
afară de uluiți. Mentalitatea în- 
tilnită : cu antrenament, cu vo
ință, cu încredere în cei de lingă

în localitățile lor. însuși isto
ricul institutului este conclu
dent : după anul 1970, un nu4 
măr de profesori și studenți ai 
fostului Institut agronomic din 
orașul Șenian au putut constata 
dorința țăranilor din regiunea 
Șao-yang de a reforma metodele 
de cultivare și recoltare și de a 
practica o agricultură științifică. 
O socoteală făcută „pe teren" a 
exprimat nevoia de cadre : la 
cele 2 000 de brigăzi de produc
ție trebuiau cel puțin 20 000 de 
tehnicieni agricoli și ingineri 
pentru viitorii cinci ani. S-a 
sugerat ca institutul să fie 
transferat din oraș chiar în acest

centru agricol, ceea cte s-a și 
întimplat. Studenții au devenit 
fruntașii recoltelor. După cum 
mi s-a povestit, această formulă 
de invățămint a suscitat vii co
mentarii. Unii s-au întrebat dacă 
astfel nu ar fi discreditat ur 
institut de invățămint superior. 
Replica maselor a fost unanimă: 
prestigiul institutului va cre?k? 
cu fiecare nouă promoție de ca
dre .oferite agriculturii. Și-au 
mai amintit că, in urmă cu ani. 
de pe acele meleaguri doar un 
singur sărăntoc a ajuns pe băn- 
bile unei facultăți, de unde n-a 
mai revenit în comună.

Treptat s-au îmbunătățit prin
cipiile și metodele pedagogic* 
reglate de activitatea din pro
ducție. Cean Yao-cen, un stu
dent din anul III. care în această 
toamnă devine inginer, mi-a re
latat despre importanța acorda
tă în. institut cursului intitula’ 
„exemplul Taceai"? într-o co
mună populară cu acest nume 
populația a reușit să transfor
me o zonă aridă într-un sa 
înaintat — prin ingeniozita. 
îmbinată cu meticulozitate și <r 
perseverență. în institut toți pr? 
fesorii și studenții au loturi ex 
perimentăle pe care aplică me
todele țăranilor din comuna Ta 
ceai. Se desfășoară o activ 
productivă dublată de :i-
mentare științifică susținptă*.’ 
capătul unui stagiu de un. an ’ 
invățămint, studentul-lăran 
întoarce în comună unde apli 
cele învățate la institut. v 
cei trei ani de studii.^-51 
an învață asiduu nun* 
tut, în -cel de al doil/ 
doar opt luni, jn cel
— doar patru luni. In 
luni lucrează și experimer. 
în comunele de baștină.

Pe diploma primilor abso’ 
ai acestui institut este ir. 
anul 1974. Toți s-au întor 
locurile de proveniență 
Yao-cen mi-a povestit, • 
cum, întors în comună, 
bătrîn l-a întrebat hîtru 
a mai văzut un absolv* 
diplomă să devină țăran 
ruia i-a explicat : „Și de 
rog. absolvenții să devină 
cadre de conducere, nu 
răni !? Au datoria să spOi. . 
recoltele acolo unde trăiesc » 
rinții și consătenii săi...". T 
trînul țăran a trebuit să-i 
dreptate.

CAROL ROM

• LA PRATO, cunoscut 
centru economic și cultural 
din Toscana, a avut loc zilele 
acestea festivitatea inaugură
rii unui grup de lucrări mo
numentale pictate pe ( cera
mică și lemn de pictorul și 
graficianul român Mihu Vul- 
cănescu. La manifestarea, 
care a avut loc cu acest pri
lej, au luat parte Lohengrin 
Landini, primarul orașului 
Prato, și alți membri ai ad
ministrației comunale, Gior
gio la Pira, președintele A- 
sociației mondiale a orașelor 
înfrățite, prof. Armando No- 
centini, secretarul general al 
Bienalei internaționale de 
artă din Florența, oameni de 
cultură și artă din Florența 
și Prato, un numeros pu
blic. A fost de față ambasa
dorul României la Roma, Ia- 
cob Ionașcu. Lucrările pic
torului român, cunoscut deja 
publicului italian prin parti
ciparea.sa la numeroase con
cursuri naționale și interna
ționale organizate în pe
ninsulă, au fost prezentate de 
prof. Armando Nocentini.

• COMISIA INTERNAȚIO
NALA pentru pescuitul in Atlan
ticul de nord-vest și-a încheiat 
lucrările, la Montreal, prin a- 
doptarea unor decizii vizînd 
conservarea stocurilor de pește 
din zona respectivă. între altele, 
a fost aprobată o propunere ca
nadiană privind diminuarea cu 
40 la sută a cotelor de pescuit 
în cazul speciilor de adincime 
și intr-o proporție mai mare a 
celor amenințate cu dispariția.

REUNIUNEA NAȚIONALĂ 
A PARTIDULUI AMERICAN 
INDEPENDENT

• ÎN LOCALITATEA RENO, 
statul Nevada, a avut Ioc reu
niunea națională a Partidului a- 
merican independent, consacrată 
analizării șanselor pe care le au 
posibilii candidați ai partidului 
Ia viitoarele alegeri prezidenția
le. La încheierea lucrărilor, pre
ședintele formațiunii, William 
Shearer, a indicat că, după toa
te probabilitățile, candidatul 
Partidului american independent 
la scrutinul de anul viitor va fi,

ca și in 1968, guve. 
tului Alabama, Gei
INUNDAȚII IN S.Uj

• In aproximativ io st 
TE AMERICANE s-au produs 
ultimele zile inundații grave 
uzate de ploile torențiale c« 
însoțit uraganul Eloise. De 
urma calamității, calificată 
Serviciul meteorologic al S.l 
ca susceptibilă să se produc 
dată Ia 60 de ani, 10 perso 
și-au pierdut viața și mai mi 
zeci de mii au rămas fără a 
post. Totalul pagubelor este 
ordinul sutelor de milioane 
dolaț'i. Cel mai mult de sufc 
a avut statul Pennsylvania, 
urmare a ieșirii din matcă a 
pelor fluviului Susquehanna 
a afluenților acestuia.

• ÎN LOCALITATEA FRi 
CEZA Allauch s-a desfășt 
duminică cel de-al doilea tur 
scrutin al alegerilor municip

După cum informează age: 
France Presse, victoria a rev» 
candidaților Partidului socif 
și radicalilor de stingă.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •]

Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Sclnteii". 40 362

participarea.sa

