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Nouă și elocventă expresie a prețuirii pe care partidul
și statul o acordă activității pline de abnegație a
țărănimii, a tuturor oamenilor muncii din agricultură, 
strădaniilor lor de a obține producții tot mai bogate

Proletari din toate țările, unițl-vS I

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A PARTICIPA 
LA SĂRBĂTORIREA ZILEI RECOLTEI

T
ovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
participat duminică, 31 octombrie, la sărbătorirea Zilei recoltei, 
zi așezată sub însemnele hărniciei și rodniciei, zi înscrisă în 

calendarul sărbătorilor noastre semnificative.
împreună cu secretarul general al partidului s-au aflat tovarășii Ma

nea Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Ion loniță, 
Gheorghe Pană, llie Verdeț, Nicolae Giosan, Constantin Dăscălescu, An
gelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare.

Participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — și de această dată — 
la sărbătoarea recoltei constituie o nouă și elocventă expresie a prețuirii 
pe care partidul și statul nostru, întregul popor, o acordă activității 
pline de abnegație a țărănimii, a tuturor oamenilor muncii din agricul
tură, strădaniilor lor de a obține producții tot mai bogate, de a-și aduce 
o contribuție crescindă la înflorirea patriei socialiste.

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la adunarea populară din orașul Slatina
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IERI PE ClMPIILE Șl DEALURILE ȚĂRII

Prin participarea exemplară, cu inaltă răspundere, a tuturor 

locuitorilor satelor, a zecilor de mii de tineri

ZI DE MUNCĂ RECORD PENTRU 
CA NIMIC DIN ROADELE 

ACESTUI AN SĂ NU SE PIARDĂ
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• Expresia politică a conștiinței morale
* In școală ne formăm in spiritul înaltelor 

valori muncitorești

• Festivalul „Cintarea României* : Adolescența 
și nevoia de creație constructorilor



OCUMEHTE FUNPaMENTALE ALE ISTORIEI ROMANILOR

Conf. univ. dr. ION FLOREA

In 1886, la Ia?!, apărea lucrarea lui Constantin Dobrogeanu-Gherea „Ce vor 
cialistii români", primul program marxist al mișcArli muncitorești din România, 
icrarca, din care astăzi publicăm clteva fragmente, constituie o semnificativ» expre- 
i a aplicării creatoare a marxismului la condițiile specifice ale României, atestă 
tr-un mod deosebit de convingător si fundamentat științific conștiința sensului revo- 
ționar al transformărilor sociale menite să conducă la instaurarea noii orlnduirl 
cialisle in tara noastră. Totodată ea ilustrează tradiția viguroasă a mișcării munci- 
rești din România, faptul că partidul clasei muncitoare este continuatorul legitim, 
o treaptă superioară, al luptelor pentru progres, pentru libertatea și propășirea 
porului nostru.

Socialismul — 
viitorul omenirii

TELEX U. T. C.

:UM FINALIZAȚI 

INVESTIȚIILE 

ACESTUI AN?

In școală ne formăm în spiritul 
înaltelor valori muncitorești

CĂMINELE PENTRU TINERET

Construcția 
este și va mai fi 

la cota zero
Pe țantierul unui cămin lucrează 10 dulgheri, 
dar... doi tint in concediu, doi bolnavi, doi 
absenfi nemotivati fi doar patru... lucrează
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um se pregătesc și participă formațiile tinerelului la actualitatea

Războiul meu. 
dragostea mea
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CURIER IIRILK

si nevoia de creație

• BRAȘOV

CARTEA

In atenția 
studenților!

PENTRU 
TINERET

țtAMPANIA
I AGRICOLĂ ZI DE MUNCA RECORD

Comitete |udețene ale U.T-C. transmit:

TELEGRAMĂ

Legămînt de credință 
față de patrie, 
popor și partid

CE E NEOBIȘNUIT? NIMIC.
DAR At PEAC ACESTE FAPTE OBIȘNUITE
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Fotbal XI: 0 ETAPĂ CU TIMP FRUMOS, SPECTATORI MULȚI Șl SURPRIZE
iarnă a competiției

O CURSĂ SOLITARĂ

Lumini și umbre pe traseul

Un cros cu 4000 de participant

Handbal: Protagonistele dezamăgit

Etapa viitoare

„CUPA TINERETULUI"

SP STUDENȚESC

PROGRESUL 
POLI CIMISOARA



□□ SSSDS SQQSSS Realizări și preocupări in 
invăjămintul indian
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Conferința regională 
i F.A.O. pentru Africa 
perioada t—U noiem- apicultorilor africani

Proiecte ale P.N.U.D. 
in domeniul 

ocrotirii sănătății
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