
iotcca GfiUî'wS
Regiona'ă

V)

f

i
3 î

Anul XXXV Nr. 6929 Joi 24 martie 1966 6 PAGINI - 30 BANI

Miercuri, 23 martie, s-au des
chis la București lucrările celui 
de-al VlII-lea Congres al 
nii Tineretului Comunist.

Marea sală a Palatului 
blicii a reunit în această 
tr-o atmosferă de entuziasm ti
neresc, pe delegații celor 2 250 000 
de membri ai Uniunii Tineretului

Uniu-

Repu- 
zi, în-

Comunist. Cei 2 000 de delegați 
ai organizațiilor U.T.C. din în
treaga țară — muncitori, lucră
tori ai ogoarelor, ingineri, teh
nicieni, studenți, elevi, militari, 
învățători și profesori, cercetă
tori științifici, oameni de artă — 
au adus cu ei freamătul muncii 
însuflețite a tineretului patriei

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
f

Dragi tovarășe și tovarăși,

Congresul Uniunii Tineretului Comunist, la 
care participă reprezentanții tinerei generații 
din întreaga țară, își desfășoară lucrările la 
începutul unei noi și importante etape de ac
tivitate creatoare a poporului român pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste.

Congresul vostru este chemat să facă 
bilanțul muncii însuflețite desfășurate de ti
neretul țării, al contribuției sale la marile 
înfăptuiri ale poporului în economie, în cul
tură, în toate domeniile activității sociale, să 
stabilească sarcinile de viitor ale Uniunii Ti
neretului Comunist, căile participării tinere
tului la realizarea programului elaborat de 
partid pentru progresul și prosperitatea pa
triei noastre socialiste. (Aplauze).

Permiteți-mi ca de la această tribună să 
adresez delegaților, tuturor u.teciștilor, tineri
lor muncitori, țărani, intelectuali, elevi și 
studenți de pe întregul cuprins al țării, un 
cald salut din partea conducerii de partid și 
de stat. (Aplauze vii și puternice).

Tineretul, prin dinamismul și receptivitatea 
sa la idealurile de libertate și dreptate socia
lă, la schimbările înnoitoare, a reprezentat 
întotdeauna de-a lungul istoriei un însemnat 
factor al progresului societății. Din veac în 
veac, el a preluat și dezvoltat virtuțile și tra
dițiile înaintate ale poporului; înfruntînd 
greutăți, dînd nenumărate jertfe, el a jucat 
un rol de seamă în lupta împotriva asuprito
rilor, pentru dezrobirea socială, pentru cuce
rirea și apărarea independenței și suverani
tății naționale. (Aplauze). Mulți patrioți lumi
nați, gînditori și cărturari iluștri, scriitori și 
artiști și-au închinat viața, încă din fragedă 
tinerețe, idealului eliberării și fericirii po
porului, formării și dezvoltării culturii na
ționale, înfloririi României.

în marile bătălii revoluționare duse de 
clasa muncitoare — forța socială cea mai 
înaintată a societății contemporane — în 
aii ? 1 cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu 
to'n omenii muncii, împotriva exploatării 
burghezo-moșierești, pentru drepturi și liber
tăți democratice, pentru o viață mai bună, ti
neretul s-a aflat în primele rînduri, a înscris 
multe pagini de bărbăție și eroism. în aceste 
bătălii, în anii grei de teroare și ilegalitate, 
Uniunea Tineretului Comunist și-a îndeplinit 
cu cinste rolul de organizator și conducător 
al luptelor tineretului pentru eliberare so
cială și națională. (Aplauze puternice). Va 
trece timpul, dar figurile luminoase ale tine
rilor comuniști și ale altor militanți progre
siști, pildele lor de eroism și spirit de sacri
ficiu, de fierbinte patriotism, vor continua să 
însuflețească în luptă și muncă generațiile 
viitoare. (Vii aplauze).

Urmînd neabătut partidul comunist, tine
retul a participat cu entuziasm la înfăptuirea 
insurecției armate din august 1944, la răz
boiul antifascist pentru eliberarea întregului 
teritoriu al țării și înfrîngerea definitivă a 
Germaniei hitleriste. El a adus o contribuție 
de seamă la reconstrucția economică, la epo- 

v neea revoluției populare și a construcției so- 
P rismului.

cei peste douăzeci de ani care au trecut 
de eliberarea țării, tineretul a fost pre
zent, 'la chemarea partidului, pretutindeni 
unde s-a dus lupta pentru progresul econo
miei și culturii, pentru asigurarea unei vieți 
mai bune și mai îmbelșugate celor ce mun
cesc.

în tot ce s-a construit în acești ani, în fie
care fabrică și uzină ridicată pe pămîntul 
patriei, în toate marile succese obținute în 
dezvoltarea industriei socialiste, sînt încorpo
rate și hărnicia și entuziasmul tinerilor mun
citori. Tinerii de la sate și-au adus contribu
ția la înfăptuirea marii opere de transfor
mare socialistă a agriculturii, ei participă 
activ în gospodăriile de stat, în stațiunile de 
mașini și tractoare, în cooperativele agricole 
de producție la munca pentru creșterea con
tinuă a producției agricole. în școli, universi
tăți, în institutele de știință și cultură, tine
rii obțin succese de seamă, învață, își aduc 
contribuția la progresul vieții spirituale a po
porului.

Tineretul poate raporta azi cu mîndrie : 
Tot ceea ce s-a realizat în anii șesenalului 
conține și o parte din munca noastră ; ne-am 
făcut datoria față de patrie, față de partid, 
am închinat tot elanul și energia noastră 
cauzei poporului, propășirii României socia
liste. (Aplauze puternice, îndelungate).

în uriașa operă de tranformare revoluțio
nară a societății a crescut un tineret viguros, 
harnic și talentat, devotat patriei, poporului 
și partidului, cu o concepție înaintată despre 
lume și viață, hotărît să-și consacre întreaga 
putere de muncă progresului țării, viitorului 
ei luminos. Partidul și guvernul dau o înaltă 
apreciere contribuției aduse de Uniunea Ti
neretului Comunist, de întregul nostru tine
ret la înfăptuirea politicii de industrializare 
socialistă, de cooperativizare și dezvoltare a 
agriculturii, la desfășurarea revoluției cultu
rale, la toate marile victorii obținute de po
porul român în anii socialismului. (Vii 
aplauze).

că ti- 
patriei 
se va

Tovarăși,

Socialismul creează cele mai prielnice con
diții pentru înflorirea personalității umane, 
pentru formarea unor oameni cu un larg ori
zont spiritual, deschizători de drumuri noi în 
știință, în artă, în cultură, promotori ai celor 
mai avansate idei ale ’epocii contemporane, 
militanți neobosiți pentru fericirea celor ce 
muncesc. Numai în orînduirea socialistă ti
neretul își poate pune pe deplin în valoare 
talentele și capacitățile, își poate realiza as
pirațiile cele mai cutezătoare.

Programul continuării pe o treaptă supe
rioară a operei de desăvîrșire a construcției 
socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea al 
partidului — eveniment de însemnătate isto
rică în viața poporului român — deschide 
largi perspective de dezvoltare în toate do
meniile de activitate, asigură afirmarea tu
turor forțelor creatoare ale societății noastre.

de aproape un sfert din populație, progresul 
remarcabil al școlii — factor de seamă al 
culturii și civilizației. Sarcina supremă a 
tinerilor din școli și universități este de a 
învăța, de a învăța necontenit, de a se stră
dui să-și însușească tot ce a dat mai valoros 
gîndirea umană de-a lungul veacurilor, știin
ța și cultura contemporană, de a pătrunde 
tot mai adînc în universul minunat al cu
noașterii. Numai astfel ei își vor putea înde
plini cu cinste, atunci cînd vor intra în 
cîmpul muncii, misiunea de a contribui la 
dezvoltarea continuă a economiei și culturii, 
la sporirea bunurilor materiale și spirituale 
ale societății, la bunăstarea și fericirea celor 
ce muncesc.

Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec și alți con
ducători de partid și de stat, care 
iau loc în loja din dreapta prezi
diului.

în loja din stînga iau loc șefii 
delegațiilor organizațiilor de ti
neret de peste hotare.

Primul secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Petru Enache, rosteș
te cuvîntul de deschidere.

„Congresul nostru — a spus 
vorbitorul — menit a face bi
lanțul activității organizației în 
ultimii șase ani și a chibzui a- 
supra măsurilor ce trebuie luate 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
noastre viitoare, constituie un e- 
veniment de mare însemnătate 
în viața tinerei generații a țării.

Declar deschise lucrările Con
gresului și adresez un călduros 
salut tuturor delegaților și invi- 
taților care iau parte la Congres.

noastre care, condus de partid, 
contribuie cu elan, alături de în
tregul popor la înflorirea Româ
niei socialiste.

înaintea începerii lucrărilor, în 
sală răsună cîntece înflăcărate 
închinate partidului, vieții noi a 
țării noastre.

La Congres participă numeroși 
invitați — membri ai C. C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, vechi militanți ai parti
dului, activiști de partid și de 
stat, oameni de știință și cultură, 
tineri din toate sectoarele de ac
tivitate, ziariști români și străini.

Sînt prezenți membrii delega
țiilor a peste 40 de organizații 
de tineret de peste hotare.

Ora 9. întreaga asistență în- 
tîmpină cu puternice aplauze și 
urale pe tovarășii Nicolae Ceau
șescu, Chivu Stoica, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- 
naraș, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Alexandru Drăghici,

Nu trebuie să uităm nici un moment că 
mai persistă încă' rămășițe ale vechii socie
tăți burghezo-moșierești, că pe diferite căi 
mai pătrund din afară concepții străine ideo
logiei noastre socialiste, intereselor oamenilor 
muncii. De aceea, Uniunea Tineretului 
munist, întregul tineret va 
rească continuu vigilența și 
revoluționară, să manifeste o atitudine in
transigentă față de tot ceea 
și retrograd în viața socială, față de concep
țiile înapoiate, mistice, să fie propagator activ 
al științei, să lupte pentru triumful ideilor 
marxism-leninismului, pentru triumful socia
lismului și comunismului. (Aplauze).

întreaga activitate a organelor și organiza
țiilor Uniunii Tineretului Comunist trebuie 
să aibă la bază principiile muncii colective, 
să asigure dezbaterea liberă de către tineri a 
problemelor din sfera lor de preocupare, să 
contribuie la dezvoltarea continuă a demo
crației noastre socialiste, la stimularea parti
cipării entuziaste a milioanelor de tineri de 
la orașe și sate la înfăptuirea politicii elabo
rate de partid, la întreaga viață politică și 
socială a țării.

Organele și organizațiile de partid trebuie 
să pună în centrul preocupării lor conducerea 
permanentă a activității organizațiilor Uniu
nii Tineretului Comunist, îndrumarea între
gii munci de educare și formare a tineretului. 
Asigurarea condițiilor tot mai bune de învă
țătură, de muncă și viață pentru tînăra gene
rație — viitorul patriei — constituie o înda
torire de onoare a partidului, a întregului 
nostru popor. (Aplauze).

Călăuzindu-se de principiile internaționa
liste ce caracterizează politica Partidului Co
munist Român, Uniunea Tineretului Comu
nist dezvoltă continuu relațiile de prietenie 
frățească cu tineretul din țările socialiste, cu 
toate organizațiile revoluționare și demo
cratice ale tineretului lumii, este solidară cu 
lupta popoarelor pentru eliberare socială și 
națională, pentru libertate și independență. 
(Aplauze). Tineretul țării noastre își va adu
ce contribuția tot mai activă la întărirea uni
tății de acțiune a forțelor progresiste'ale ti
nerei generații în lupta împotriva imperia
lismului, a asupririi coloniale, a reacțiunii și 
războiului, pentru apărarea dreptului sacru 
al fiecărui popor.de a-și hotărî singui1 soar
ta, pentru cauza socialismului și păcii în 
lume. (Aplauze puternice).

Co- 
trebui să întă- 
combativitatea

ce este perimat

(Continuare în pag. a III-a)

LA UZINELE „30 DECEMBRIE“-ARAD
Școala, între

gul nostru sis
tem de educație, 
trebuie să asi
gure însușirea 
materialismului 
dialectic și isto
ric — cea mai 
înaintată con
cepție despre lu
me și viață — 
care îi înarmea
ză pe tineri pen
tru a înțelege și 
interpreta în mod 
științific feno
menele naturii și 
societății, le dă 
perspectiva clară 
a dezvoltării so
ciale, le îmbo
gățește gîndirea, 
le sporește ener
gia, face din fie
care tînăr un 
militant neobo
sit pentru pro
gresul social, 
pentru idealuri
le socialismului 
și comunismului. 
(Aplauze).

Tineretul țării 
noastre, educat 
în spiritul pa
triotismului so
cialist și al in
ternaționalismu
lui proletar, este 
animat de dra
goste fierbinte 
față de patrie, de 
respect pentru 

trecutul glorios de luptă și muncă al poporu
lui, de devotament pentru cauza înfloririi 
României socialiste. (Vii aplauze). Creșteți și 
învățați, dragi tineri, într-o țară liberă și 
prosperă, făurită prin lupta și munca a zeci 
și zeci de generații, vă bucurați de condiții 
de viață la care nici nu se puteau gîndi, în 
tinerețea lor, înaintașii voștri. Să dăruiți pa
triei tot ce aveți mai bun, toată puterea minții 
și brațelor voastre, ei să-i închinați elanul 
și năzuințele voastre tinerești. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

înfăptuind politica marxist-leninistă a 
partidului nostru, continuînd și îmbogățind 
tradițiile de luptă și muncă comună ale oa
menilor muncii, indiferent de naționalitate, 
din România, Uniunea Tineretului Comunist 
are datoria de a milita și de acum înainte 
pentru întărirea continuă a frăției de 
nezdruncinat dintre tinerii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, de a uni 
eforturile tineretului în munca dusă, împreu
nă cu întregul popor, pentru ca patria noastră 
socialistă să devină tot mai puternică, tot mai 
înfloritoare. (Vii aplauze).

de învățămînt, teatre, că-

Este o datorie de onoare pentru toți tinerii 
din România — muncitori, țărani, intelec
tuali — de a-și închina și în viitor elanul și 
capacitatea creatoare înfăptuirii, împreună 
cu întregul popor, a marilor obiective stabi
lite de partid, de a contribui în tot mai mare 
măsură la sporirea bogățiilor materiale și 
spirituale ale patriei, la ridicarea continuă a 
nivelului de civilizație și bunăstare a poporu
lui.

în anii noului cincinal, pe întreg întinsul 
țării se vor ridica sute de noi uzine și fa
brici, va cunoaște o puternică dezvoltare 
agricultura noastră socialistă, se vor construi 
noi școli, institute 
mine culturale și 
alte unități so- 
cial-culturale.

Un nou avînt 
vor cunoaște ști
ința, învățămîn- 
tul și întreaga 
activitate cultu- 
ral-artistică.

Nivelul de via
ță al întregului 
nostru popor va 
crește continuu.

Toate acestea 
vor duce la mari 
schimbări în în
fățișarea patriei, 
care va deveni 
mai bogată și 
mai înfloritoare.

Tineretul tre
buie să fie pre
zent în toate 
sectoarele de ac
tivitate, aducîn- 
du-și contribuția 
activă la înfăp
tuirea tuturor o- 
biectivelor sta
bilite de partid. 
(Aplauze). Par
tidul și guvernul 
au convingerea 
deplină 
neretul 
noastre
dovedi la înălți
mea acestor mă
rețe îndatoriri. 
(Aplauze puter
nice).

Dezvoltarea în 
ritm susținut a 
industriei socia
liste — baza progresului țării, a indepen
denței și suveranității naționale — proce
sul de modernizare a producției, de extindere 
a mecanizării și automatizării, în condițiile 
revoluției tehnico-științifice, schimbă necon
tenit conținutul și aspectul muncii din acest 
sector al vieții sociale, solicită muncitorului 
cunoștințe largi din domeniul fizicii, mate
maticii, chimiei, apropie tot mai mult carac
terul muncii fizice de cel al muncii intelec
tuale. Este necesar să sporească continuu nu
mărul de ingineri și tehnicieni cu o înaltă 
competență, să se ridice nivelul profesional 
al oamenilor muncii, să se formeze noi și noi 
contingente de muncitori cu profil tehnic 
modern. Tinerii muncitori, elevii școlilor pro
fesionale și tehnice trebuie să muncească și 
să învețe cu pasiune și perseverență pentru 
însușirea proceselor tehnologice moderne, 
pentru stăpînirea noilor mașini și utilaje, 
pentru îmbogățirea continuă a cunoștințelor 
profesionale și de cultură generală, în pas 
cu cerințele științei și tehnicii contemporane.

Aplicarea măsurilor stabilite de partid 
pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii și creșterea producției agricole 
cere tinerilor de la sate să-și ridice neconte
nit nivelul de cultură generală, să-și însu
șească metodele agrotehnice avansate, cunoș
tințele legate de mecanizarea și chimizarea 
procesului de producție, de modernizarea 
continuă a agriculturii. Tineretul trebuie să 
militeze neobosit pentru realizarea politicii 
partidului și guvernului de întărire a agri
culturii socialiste, de răspîndire în rîndul 
maselor largi ale țărănimii a științei și cul
turii, de apropiere continuă a condițiilor de 
viață ale satului de cele ale orașului.

Construirea orînduirii noi, socialiste, care 
poate avea loc numai pe baza științei celei 
mai înaintate, presupune dezvoltarea multi
laterală a cercetării științifice, aplicarea re
zultatelor ei în toate domeniile activității 
sociale. Cuceririle științei din epoca noas
tră, stăpînirea energiei atomului, zborul 
omului în Cosmos, cunoașterea tot mai 
adîncă a tainelor naturii exercită o puter
nică influență 
lui, îi insuflă dorințe și visuri 
toare. Alături de remarcabilii noștri sa- 
vanți, ducînd mai departe tradițiile progre
siste ale înaintașilor, însușindu-și cele mai 
noi descoperiri ale științei, menținînd o 
strînsă legătură cu viața, cu practica, tinerii 
cercetători au datoria de onoare de a se con
sacra cu pasiune și dăruire activității de cer
cetare, progresului științei, rezolvării proble
melor complexe pe care le ridică construcția 
societății socialiste.

Urmînd exemplul personalităților proemi
nente din istoria literaturii și artei româ
nești, muncind neobosit pentru perfecționa
rea măiestriei lor artistice, tinerii scriitori 
și artiști trebuie să considere ca o înaltă în
datorire patriotică de a făuri opere care să 
exprime idealurile și aspirațiile întregului 
nostru popor. în viața și munca poporului, în 
înțelepciunea și sensibilitatea sa, în marile lui 
calități sufletești, în străvechea sa artă, ei 
vor găsi izvorul nesecat al unor lucrări de 
înaltă valoare artistică și educativă, care să 
contribuie la ridicarea spirituală a poporului, 
să îmbogățească patrimoniul culturii națio
nale.

Una din marile înfăptuiri ale socialismului 
în România este dezvoltarea impetuoasă a 
învățămîntului de toate gradele, care cuprin-

asupra minții tineretu- 
cuteză-

rectorul general al uzinei, ing. 
Constantin Popescu.

e Accent puternic pe 
ganizarea științifică 
flux a producției © 
cîmp larg de aplicare 
a tehnologiilor moderne 
® Toate schimburile în 
aceeași cadență vie

Colectivul uzinei „30 Decem
brie" din Arad și-a luat angaja
mente însuflețite în întrecerea so
cialistă din acest an. Ele prevăd, 
printre altele, realizarea peste 
plan a 200 000 mp țesături finite, 
din care 100 000 mp de cecitatea 
„extra" și 100 000 mp de calitatea 
I, precum și depășirea sarcinii 
de creștere a productivității mun
cii c,u 0,5 la sută. Cu alte cuvin
te, corelației calitate-produc- 
tivitate i se acordă o atenție spo
rită. Pentru a reliefa experiența 
dobîndită de muncitorii, tehnicie
nii și inginerii întreprinderii, 
preocupările lor în aceste direc
ții principale ale activității eco
nomice, corespondentul nostru 
din regiunea Banat, loan Chiuj- 
dea, a avut o convorbire cu di-

Cum s-a soluționat core
lația strînsă dintre crește
rea productivității 
și îmbunătățirea 
producției ?

— In uzină se fabrică 
gat sortiment de produse textile. 
Anul acesta, de exemplu, gama 
sortimentală va fi lărgită cu 
încă 60 desene în peste 600 com
binații coloristice. E și firesc. 
Beneficiarii, populația solicită 
cantități sporite de țesături de 
bună calitate, în sortimente va
riate și modele mereu mai fru
moase. Mașinile și utilajele de care 
dispunem oferă reale posibilităfl 
de fabricare a unui volum tot mai 
ridicat de fire șl țesături în unitatea 
de timp. însă nouă nu ne poate 
fi indiferent la ce nivel calitativ 
realizăm aceste produse. De a- 
ceea, ne-am străduit să sporim 
continuu cantitatea firelor și țesă-

muncii 
calității

un bo-

(Continuare în pag. a III-a)

“T

Tovarăși,

Cerințele noi, complexe, ale actualei etape 
de dezvoltare a societății noastre, educarea și 
formarea tinerilor constructori ai socialismu
lui, impun Uniunii Tineretului Comunist să-și 
îmbunătățească continuu formele organizato
rice și metodele de lucru corespunzător nece
sităților vieții noi, tot mai dinamice, a tinere
tului, preocupărilor variate, specifice fiecărei 
categorii de tineri.

Un loc principal în activitatea Uniunii Ti
neretului Comunist trebuie să-l ocupe culti
varea în masele tineretului a pasiunii pentru 
muncă, pentru știință și tehnică, pentru acti
vitatea în producție. Uniunea Tineretului Co
munist trebuie să ofere un larg cadru orga
nizat de activitate plăcută și instructivă, să 
inițieze variate manifestări cultural-artistice, 
să dezvolte gustul pentru literatură și artă, 
să organizeze turismul, sportul de mase, con
tribuind la formarea unor tineri sănătoși, 
optimiști, cu un nivel ridicat de cultură.

în această activitate vastă, de mare răs
pundere, un rol însemnat revine organelor 
de stat și organizațiilor obștești, școlii, insti
tuțiilor de cultură și artă, literaturii, cine
matografiei, teatrului, artelor plastice și mu
zicii, presei și radioteleviziunii.

Tineretul nostru vrea romane și poezii, 
piese de teatru și filme, lucrări de artă tot 
mai bune, cu măiestrie realizate și cu o pu
ternică forță educativă. Ne exprimăm spe
ranța că scriitorii, oamenii noștri de artă vor 
crea asemenea opere.

O preocupare permanentă a Uniunii Tine
retului Comunist trebuie să fie promovarea 
principiilor eticii comuniste, a trăsăturilor de 
caracter proprii omului societății noastre — 
exemplu de comportare în muncă, în socie
tate, în viața de familie. Uniunea Tineretului 
Comunist trebuie să asigure cunoașterea și 
dezbaterea de către uteciști, de către masele 
largi ale tineretului, a unui larg cerc de pro
bleme politice, ideologice, filozofice.

Dragi tovarăși,

Poporul român se află în plin marș pe ca
lea desăvîrșirii construcției socialiste. în fața 
voastră sînt deschise cele mai minunate 
perspective de afirmare a talentului, ener
giei creatoare, a tuturor aptitudinilor proprii 
tinerei generații.

învățați și munciți fără preget pentru a vă 
însuși temeinic comorile științei și culturii 1 
Fiți cutezători, dăruiți toată energia și tot 
entuziasmul vostru tineresc fericirii poporu
lui, cauzei socialismului și comunismului ! 
(Vii aplauze).

Strămoșii și părinții voștri, generațiile care 
au dus pe umerii lor greul luptei pentru li
chidarea exploatării, pentru făurirea socia
lismului, au trecut prin multe încercări, au 
înfrînt multe piedici, au dat multe jertfe, 
dar, în ciuda tuturor furtunilor din vremurile 
de restriște, ei au ținut totdeauna aprinsă 
făclia libertății și independenței naționale, au 
făcut ca pe aceste meleaguri să se afirme 
puternic minunatele calități ale poporului ro
mân. (Aplauze puternice).

Să fiți gata pentru a duce mai departe a- 
ceastă făclie purtată de înaintașii noștri timp 
de peste două milenii, să nu precupețiți ni
mic pentru a face să înflorească continuu 
națiunea noastră socialistă, să strălucească 
tot mai puternic chipul patriei noastre — 
Republica Socialistă România ! (Aplauze 
furtunoase, prelungite, urale. Asistența, în 
picioare, ovaționează minute în șir).

TELEGR E
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Chivu Stoica, a trimis o telegramă de felicitare regelui Danemarcei, 
Frederik al IX-lea, cu prilejul zilei naționale a Danemarcei.

In telegrama de răspuns, regele Danemarcei a mulțumit președin
telui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România pentru feli
citările și urările ce i-au fost adresate.

V

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL
ION GHEORGHE MAURER

A AMBASADORULUI R. P. CHINEZE
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al

R. P. Chineze la București, Tzen 
Iun-ciuan.

La primire a fost 
Eduard Mezincescu, 
ministrului afacerilor

de față 
adjunct al 
externe. 
(Agerpres)

Foto : M. AndreescuAspect din sala Congresului al VlII-lea al U.T.C.

popor.de
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RAPORTUL CC. AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
prezentat de tovarășul Petru Enache

Prezentînd un succint tablou al 
evenimentelor de deosebită impor
tanță, care au avut loc în țara 
noastră în ultimul an, vorbitorul 
a subliniat că Congresul U.T.C. își 
desfășoară lucrările în atmosfera 
muncii înflăcărate a întregului po
por, angajat în marea bătălie pen
tru a da viață istoricelor hotărîri 
ale Congresului al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

Noi, toți, cei prezenți la lucră
rile Congresului — a spus vorbi
torul — am fost cuprinși de o pu
ternică emoție, ascultînd cuvînta- 
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Pătrunsă de dragostea părin
tească și profunda încredere a 
partidului nostru în tînăra gene
rație a țării, în organizația ei re
voluționară, de îndrumări pline de 
semnificație pentru viața și mun
ca noastră viitoare, această cuvîn- 
tare constituie un program însu- 
flețitor de muncă și luptă, o che
mare înflăcărată adresată nouă de 
către partid de a ne închina ener
gia, entuziasmul, capacitatea, toate 
forțele noastre, progresului neîntre
rupt al patriei, propășirii continue 
a poporului român, cauzei socialis
mului și păcii.

Sînt profund convins că exprim 
gîndurile și sentimentele tuturor 
celor prezenți aici, ale tuturor ute- 
ciștilor și tinerilor de pe întreg cu
prinsul patriei, mulțumind din a- 
dîncul inimii conducerii partidului 
pentru înalta apreciere dată acti
vității U.T.C., pentru îndemnurile 
și îndrumările deosebit de clare 
și mobilizatoare, privind munca și 
lupta noastră în viitor.

După ce a vorbit despre marile 
succese obținute de poporul român 
în anii șesenalului, raportorul s-a 
referit în mod deosebit la viața 
de azi a tineretului.

Libertatea deplină și posibilita
tea practică a oricărui tînăr — a 
spus vorbitorul — de a învăța, de 
a-și alege profesiunea dorită, de a 
munci în domeniul în care-și poa
te cel mai bine valorifica price
perea, cunoștințele în folosul său 
șl al întregii colectivități sînt rea
lități deosebit de caracteristice 
societății noastre de astăzi. El a 
subliniat că în prezent aproape 
4 milioane de copii și tineri înva
ță în școli și facultăți, toți copiii 
țării termină școala de 8 ani. Nu
mărul studenților în acest an este 
de circa 130 000.

Vorbind despre activitatea U.T.C., 
raportorul a amintit că membrii 
organizației revoluționare de tine
ret, făurită de P.C.R. în 1922, au 
participat în ilegalitate, sub con
ducerea partidului, la multe bătălii 
de clasă, împreună cu masele largi 
populare, au dat numeroase pilde 
de abnegație și eroism. în inimile 
noastre — a spus el — sînt adînc 
întipărite numele unor tineri eroi 
ca Vasile Roaită, Filimon Sîrbu, 
Ludovic Minski, Constantin Go- 
deanu și a multor altora.

După eliberarea țării, la chema
rea partidului, noua generație tî- 
nără și-a dedicat cu optimism și 
încredere în viitor, toate forțele, 
talentul și capacitatea, zidirii noii 
orînduiri, participînd activ la în
făptuirea tuturor victoriilor de în
semnătate istorică obținute de po
porul nostru.

Aproape 600 000 de tineri, cea 
mai mare parte membri ai U.T.C., 
din întreprinderile industriale, de 
transporturi, telecomunicații, de pe 
șantierele de construcții, iau parte 
activă la întrecerea socialistă or
ganizată de sindicate. Este o mîn- 
drie pentru organizația noastră 
faptul că aproape 40 la sută din 
numărul celor declarați fruntași 
în întrecerea socialistă pe anul 
1965 sînt din rîndurile tineretului.

Pe marile șantiere, alături de 
tovarășii lor mai vîrstnici, zeci de 
mii de tineri și-au înscris numele 
în cartea de aur a biruințelor so
cialismului.

La îndemnul U.T.C. aproape 
300 000 de tineri au frecventat în 
1965 cursurile de ridicare a cali
ficării și de specializare. 30 000 de 
uteciști au devenit inovatori, nu- 
mărîndu-se. printre promotorii en
tuziaști ai progresului tehnic.

Cot la cot cu oamenii muncii 
vîrstnici, tineretul de la sate, re- 
prezentînd aproape o treime din 
cei ce muncesc în agricultură, a 
contribuit cu vrednicie la consoli
darea ecOnomico-organizatorică a 
cooperativelor agricole de produc
ție, a unităților socialiste de stat, 
la aplicarea metodelor agrotehnice 
avansate, la obținerea unor pro
ducții agricole tot mai mari.

Cu elanul caracteristic vîrstei 
lor, tinerii patriei noastre conti
nuă frumoasa tradiție a muncii 
patriotice. Participînd cu multă în
suflețire în cadrul întrecerii pen
tru înfrumusețarea și buna gospo
dărire a orașelor și satelor noas
tre, ei au realizat importante lu
crări de interes obștesc.

Prin munca educativă desfășu
rată în școli și facultăți, organiza
țiile U.T.C. au adus o contribuție 
importantă la pregătirea pentru 

muncă și viață a celor 383 000 
muncitori și tehnicieni, aproape 
78 000 de ingineri, economiști, pro
fesori, medici care au absolvit în 
perioada 1960—1965 instituțiile de 
învățămînt.

Mărturie a nesecatei bogății spi
rituale a poporului român, o în
treagă pleiadă de tineri s-a a- 
firmat în ultimii ani pe tărîmul 
științei, literaturii și artei, punînd 
talentul și capacitatea lor în slujba 
înfloririi patriei, îmbogățind te
zaurul culturii naționale.

Comitetul Central al U.T.C. ra
portează Congresului că organiza
ția noastră revoluționară, îndepli- 
nindu-și rolul de rezervă și ajutor 
credincios al partidului în edu
carea comunistă a tinerei genera
ții, a desfășurat în acești ani o in
tensă muncă organizatorică și po
litică în rîndul tuturor categoriilor 
de tineri, aducîndu-și o însemnată 
contribuție la formarea a sute și 
sute de mii de tineri devotați cau
zei partidului și poporului, luptă
tori de nădejde pentru triumful 
ideilor socialismului.

In perioada care a trecut de la 
precedentul Congres, 336 000 dintre 
cei mai buni uteciști au fost reco
mandați și primiți în rîndurile par
tidului.

La cel de-al IV-lea Congres al 
său, Uniunea Tineretului Comu
nist se prezintă ca o puternică or
ganizație de luptă revoluționară a 
tineretului, avînd un rol tot mai 
important în întreaga viață poli
tică și socială a țării.

Ca expresie a înaltei prețuiri de 
care se bucură din partea parti
dului și a întregului popor, Uniu
nea Tineretului Comunist a fost 
decorată, cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a înființării sale, 
cu Ordinul „Steaua Republicii" 
clasa I.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca 
în numele Congresului, al tuturor 
uteciștilor, al întregului tineret, să 
exprim de la această tribună — 
pentru conducerea clarvăzătoare 
și fermă a întregii opere de zidire 
a noii orînduiri, pentru viața în
sorită pe care o trăim astăzi, pen
tru zările și mai luminoase pe care 
ni le deschide, pentru grija cu 
care ne îndreaptă zi de zi pașii 
spre viitor — atașamentul și re
cunoștința noastră fierbinte Parti
dului Comunist Român, căruia oa
menii de pe întreg cuprinsul Ro
mâniei îi spun cu drag Partidul 
nostru.

în continuare, ocupîndu-se de 
sarcinile de viitor, raportorul a 
spus :

Uniunea Tineretului Comunist 
consideră că sarcina sa de căpe
tenie este desfășurarea unei in
tense activități politice și organi
zatorice, în vederea mobilizării în
tregului tineret la înfăptuirea poli
ticii de industrializare socialistă a 
țării, la îndeplinirea mărețelor o- 
biective prevăzute în planul cin
cinal.

Folosind experiența pozitivă 
acumulată, organizațiile U.T.C. vor 
trebui să-și îmbunătățească for
mele și metodele de influențare 
pentru a dezvolta la tineri con
știința înaltelor răspunderi față de 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de producție în
credințate fiecăruia dintre ei, in
teresul permanent pentru îmbu
nătățirea muncii colectivului din 
care fac parte, pentru bunul mers 
al tuturor treburilor întreprinderii. 
In mod deosebit, să ne îndrep
tăm atenția spre tinerii muncitori 
care pășesc pentru prima dată în 
uzine.

Raportul arată, în continuare, 
că organizațiile U.T.C. sînt che
mate să contribuie alături de sin
dicate, la continua dezvoltare a în
trecerii socialiste, să folosească 
formele variate ale activității edu
cative pentru întărirea disciplinei 
muncii, îndrumarea tineretului 
spre continua ridicare a calificării 
profesionale și îmbogățirea cu
noștințelor tehnice și experienței 
practice, dezvoltarea unei mișcări 
de masă în rîndurile generației ti
nere pentru știință și tehnică.

Ținînd seama — se spune în ra
port — de dorința firească a tine
rilor de a se număra printre pio
nierii noilor întreprinderi indus
triale, este necesar să îndrumăm 
un număr tot mai mare de tineri 
pentru a lucra la înălțarea acestor 
obiective, la punerea lor în func
țiune și, pe măsura necesităților, să 
lucreze, în continuare, în aceste 
unități.

In adunările lor, organizațiile 
U.T.C. au menirea să dezbată și 
să rezolve problemele care pot și 
trebuie să fie rezolvate dă ele, cu 
metode și mijloace specifice Orga
nizațiilor lor, fără să repete ceea ce 
se face în cadrul organizațiilor sin
dicale.

Asigurarea ajutorului necesar ca 
toți tinerii să-și îndeplinească sar
cinile de plan și angajamentele, în
tărirea disciplinei în muncă, grija 
pentru buna gospodărire a locului 
de muncă unde lucrează tinerii, în
grijirea și folosirea rațională a 
mașinilor, preocuparea pentru a da 
numai produse de calitate, atrage
rea unui număr mai mare de ti
neri în mișcarea inovatorilor, sti

mularea și răspîndirea în masă a 
inițiativelor bune ale tinerilor etc.
— iată cîteva probleme în care or
ganizațiile U.T.C. au un rol însem
nat de îndeplinit.

Vorbitorul a înfățișat, în con
tinuare, sarcinile ce revin tine
retului în realizarea hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al partidu
lui și ale plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1965 privind dezvol
tarea agriculturii. Importantele 
hotărîri adoptate de primul Con
gres al cooperativelor agricole de 
producție — a spus el — consti
tuie și pentru U.T.C., pentru cei 
800 000 uteciști de la sate, un pro
gram concret de muncă rodnică 
în vederea sporirii aportului lor la 
dezvoltarea unei agriculturi inten
sive, de mare productivitate.

Multe organizații U.T.C. din co
operativele agricole de producție 
ale regiunilor Dobrogea, București, 
Oltenia și din alte regiuni orga
nizează variate acțiuni educative 
pentru participarea mai susținută 
a tinerilor la efectuarea la timp 
și în condiții optime a lucrărilor 
agricole, folosesc eficient consfă
tuirile și schimburile de experien
ță cu tinerii din diferite sectoare, 
asigură cunoașterea de către 
tineri a perspectivelor de dez
voltare a unităților socialiste 
respective. Studiind și extinzînd 
experiența bună a acestor organi
zații vom contribui tot mai mult 
la întărireâ cooperativelor agrico
le, la creșterea bunăstării țărăni
mii și a întregului nostru popor.

Organizațiile U.T.C. din G.A.S. 
și S.M.T., numărînd peste 62 000 
de membri, sînt chemate să mo
bilizeze tinerii muncitori agricoli și 
mecanizatori la o participare și 
mai activă în întrecerea socialistă, 
pentru obținerea de producții ve
getale și animale ridicate și tot 
mai rentabile.

Considerăm și pe mai departe 
ca una din îndatoririle noastre 
importante mobilizarea întregului 
tineret din agricultură la însu
șirea de noi cunoștințe agrozooteh
nice.

Este o datorie de onoare a or
ganizației noastre de a orienta și 
îndruma pe tinerii satelor spre 
pregătirea pentru profesiunile ce
rute de înzestrarea agriculturii cu 
o bază tehnico-materială tot mai 
înaintată.

In unitățile comerciale, în coope
rația meșteșugărească lucrează 
aproape 70 000 de uteciști. Un 
mare număr de tineri lucrează în 
administrația de stat, în institu
ții de sănătate, în transporturile 
orășenești, în așezăminte artistice 
și culturale etc. Organizația noas
tră să considere ca o înaltă înda
torire de a sădi în permanență în 
conștiința tinerilor din aceste sec
toare de activitate convingerea 
că nu există satisfacție mai mare 
decît aceea ca, prin munca și 
comportarea sa, să contribuie 
ca fiecare cetățean să simtă din 
plin că totul în orînduirea noas
tră este destinat să slujească in
tereselor poporului.

Una din formele importante de 
manifestare a sentimentelor de 
dragoste pentru patrie și locul na
tal și, totodată, o activitate potri
vită menită a contribui la educa
ția prin muncă a tinerilor s-a do
vedit a fi munca voluntară patrio
tică a tineretului, care-și are deja 
la noi o tradiție frumoasă și în
delungată. Să continuăm și în vi
itor a îndruma tineretul de la 
orașe și sate spre munca patrio
tică pentru realizarea de noi lu
crări de folos obștesc.

O îndatorire de seamă a organi
zațiilor U.T.C. este să se preocu
pe mai îndeaproape și mai per
severent în toate sectoarele de ac
tivitate de condițiile de muncă și 
de viață ale diferitelor categorii 
de tineri, să vegheze la respecta
rea drepturilor lor, să ia atitudi
ne față de acei care le încalcă, 
să intensifice, în colaborare cu sin
dicatele, controlul obștesc în a- 
ceastă direcție.

în domeniul cercetării științifice
— a arătat raportul — lucrează 
mulți tineri și dintre ei numeroși 
sînt uteciști. Pătrunse de semnifi
cația înflăcăratului îndemn al 
partidului, organizațiile U.T.C. au 
sarcina de a cultiva în rîndul ti
nerilor, care sînt sau se pregătesc 
să devină cercetători, conștiința 
unei etici științifice înaintate și a 
importanței rolului social pe care 
știința îl are de îndeplinit.

Raportul s-a ocupat, în conti
nuare, de problemele muncii 
U.T.C. în școli și institute de învă
țămînt superior.

Beneficiind de condiții de viață 
și de studiu tot mai bune, încon
jurat cu grijă și solicitudine de 
cadrele didactice — a spus vorbi
torul — imensa majoritate a ti
neretului nostru șcOlar, îndrumat 
de organizațiile U.T.C., învață cu 
pasiune, obține an de an rezultate 
tot mai bune la învățătură, de
monstrează prin întreagă sa com
portare în școală și societate o 
atitudine pătrunsă de răspundere 
pentru îndeplinirea îndatoririlor 
ce îi revin.

Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute, activitatea U.T.C. din școli 

prezintă încă o seamă de neajun
suri. Ele se reflectă îndeosebi în 
slaba combativitate și exigență 
față de cei — e drept puțini la nu
măr — care nu învață, sînt indis- 
ciplinați, au comportări lipsite de 
respect față de profesori, manifes
tări străine eticii noastre. Prin
tre cauzele acestor deficiențe 
ale muncii unor organizații U.T.C. 
se numără și aceea că ea nu 
are un caracter suficient de ti
neresc, nu se întemeiază în 
măsura cuvenită pe abordarea 
unor probleme specifice rea
lităților concrete din colectivele 
școlare, repetă adesea ceea ce se 
face în procesul de învățămînt.

Obiectivul central al activității 
organizațiilor noastre din școli este 
acela de a contribui prin forme și 
mijloace obștești la creșterea pre
ocupării elevilor pentru ca să ob
țină rezultate tot mai bune la în
vățătură — principala îndatorire 
față de patrie a fiecărui elev.

Sarcini deosebite în pregătirea 
schimbului de mîine al clasei mun
citoare revin școlilor profesionale 
și tehnice. Pe băncile acestora în
vață în momentul de față peste 
252 000 de tineri. Absolvenții aces
tor școli vor trebui să facă față 
cerințelor tehnicii noi cu care este 
și va fi înzestrată necontenit eco
nomia noastră. Este necesar ca 
factorii care au răspundere pentru 
activitatea în școlile profesionale 
să ia măsuri pentru ridicarea la 
un nivel superior a pregătirii vii
torilor muncitori, perfecționînd în
tregul proces de învățămînt și în 
primul rînd practica în producție.

Studiind și folosind experiența 
pozitivă dobîndită pînă acum, co
mitetele U.T.C. trebuie să ajute, 
cu sprijinul activ al cadrelor di
dactice, organizațiile de bază din 
toate școlile în organizarea unei 
activități extrașcolare bogate, inte
resante, atractive, pe măsura pre
gătirii, vîrstei și preferințelor ele
vilor.

Vorbitorul a arătat, în continu
are, că organizația de pionieri, 
cuprinzînd în rîndurile sale peste 
1 300 000 de membri, mai mult de 
70 la sută din totalul copiilor în
tre. 9 și 14 ani, a adus de-a lungul 
anilor o contribuție însemnată la 
munca desfășurată de corpul di
dactic pentru educarea școlarilor 
în spiritul hărniciei și disciplinei 
în învățătură, al dragostei față de 
patrie și partid, la dezvoltarea lor 
sănătoasă și multilaterală. Consi
derăm că în viitor va trebui să 
crească rolul cadrelor didactice în 
sprijinirea organizației de pio
nieri, să se întărească colaborarea 
între școală și organizația U.T.C., 
să fie înlăturate paralelismele în 
activitatea lor și să se renunțe la 
unele forme de muncă ce s-au do
vedit a fi nepotrivite pentru copii.

In pas cu cuceririle științei și 
tehnicii contemporane și orientată 
cu consecvență către cerințele ac
tuale și de perspectivă ale econo
miei și culturii, școala noastră su
perioară — a spus apoi raporto
rul — a cunoscut în ultimii ani o 
permanentă perfecționare și mo
dernizare. în prezent, numărul stu
denților raportat la mia de locui
tori situează România printre ță
rile avansate ale lumii în această 
privință.

în anii care au trecut de la Con
gresul precedent, organizațiile 
U.T.C. au desfășurat o bogată ac
tivitate politico-educativă în rîn
dul tineretului universitar, sporin- 
du-și continuu rolul în îndrumarea 
și sprijinirea asociațiilor studen
țești.

Profund recunoscător partidului 
și poporului pentru grija ce i-o 
poartă, tineretul universitar al ță
rii manifestă o înaltă conștiință 
politică și cetățenească, un nemăr
ginit atașament față de cauza so
cialismului, pentru a cărei slujire 
devotată se pregătește cu temeini
cie pe băncile facultăților.

întreaga activitate a organizații
lor U.T.C. din institutele de învă
țămînt superior, organic legată de 
viața și preocupările specifice ale 
studenților, trebuie să contribuie 
la creșterea nivelului lor politic 
și ideologic, să dezvolte exigența 
și combativitatea masei studenți
lor față de atitudinile înapoiate 
la învățătură, nerespectarea nor
melor vieții universitare și alte 
manifestări negative, care apar la 
unii dintre ei, în contrast Izbitor 
cu comportarea imensei majorități 
a colegilor lor. Ea este chemată să 
ajute mai mult decît pînă acum 
asociațiile studenților în asigura
rea unui conținut educativ ridicat 
acțiunilor ce le inițiază în dome
niul muncii profesionale, cultural- 
artistice, sportive, în îndeplinirea 
atribuțiilor ce le revin pe linia 
efectuării controlului obștesc în 
cămine, cantine șl unități sanitare.

Raportul s-a referit în conti
nuare la diferitele aspecte ale ac
tivității educative desfășurate de 
U.T.C.

Numeroasele acțiuni întreprinse 
cu masa tineretului pentru cunoaș
terea și însușirea politicii partidu
lui, dezbaterea în rîndurile uteciș
tilor a hotărîrilor de partid și de 
stat, cuprinderea anuală în dife
rite forme de educație politico- 
ideologică a peste 1 800 000 de ti
neri de toate categoriile au avut, 
fără îndoială, o însemnată înrîu- 
rire asupra conștiinței maselor de 
tineri de la orașe și sate.

După ce a vorbit despre neajun
surile care mai există în activita
tea educativă a U.T.C., raportorul 

a arătat că aceasta trebuie să fie 
un factor’ activ în formarea unor 
temeinice convingeri politico-ideo- 
logice în spiritul ideilor marxist- 
leniniste, ale politicii P.C.R., a unei 
concepții științifice asupra lumii și 
vieții, să cultive la tineri hotărî- 
rea de a sluji neabătut cauza mă
reață a partidului comunist și in
teresele poporului ai cărui fii sînt, 
să dezvolte patriotismul socialist și 
internaționalismul proletar, solida
ritatea cU toți cei ce luptă în în
treaga lume împotriva exploatării 
și asupririi, pentru libertate și pro
gres social, să cultive fermitatea 
politică, un ascuțit spirit comba
tiv față de lipsuri și față de influ
ențele dăunătoare ale ideologiei 
burgheze, responsabilitate față de 
muncă și îndeplinirea obligațiilor 
sociale.

Experiența a dovedit că pentru 
aceasta este necesar să renunțăm 
cu hotărîre la unele forme de edu
cație politico-ideologică rigide sau 
care Imită aidoma pe cele din 
școală și să le extindem pe acelea 
care și-au dovedit eficacitatea.

înzestrată de natură cu rare 
frumuseți și bogății al căror stă- 
pîn este poporul muncitor, Româ
nia Socialistă, minunata noastră 
patrie, înfățișează azi Imaginea 
unei țări dinamice și viguroase, în 
plină și continuă dezvoltare, a că
rei evoluție ascendentă este urmă
rită cu atenție și interes în întrea
ga lume.

Iubirea fără margini pentru pă- 
mîntul pe care s-a născut și și-a 
făurit istoria milenară, dorința de 
a-și vedea patrja tot mai puter
nică, mîndria pentru succesele ei, 
spiritul de sacrificiu, dîrzenia și 
abnegația în a o apăra de dușmani 
își au rădăcini adînci în conștiin
ța și inima poporului român.

Partidul ne-a învățat să culti
văm în rîndurile tinerei generații 
respectul față de tradițiile revolu
ționare ale poporului, ale clasei 
muncitoare, ale tineretului, izvoa
re de călire în lupta împotriva 
greutăților, pentru noi victorii pe 
calea socialismului și comunismu
lui. U.T.C. urmează cu perseve
rență acest îndemn.

Intensificînd acțiunile organi
zate în scopul educației patriotice 
a tinerei generații, lărgind conti
nuu sfera lor de cuprindere vom 
contribui într-o măsură și mai 
mare ca tinerii să cunoască fru
musețile și bogățiile patriei, isto
ria poporului, realizările obținute 
de oamenii muncii în anii socia
lismului, minunatele perspective de 
viitor.

Veacuri de-a rîndul au trăit și 
muncit, au suferit și luptat îm
preună cu poporul român, pe stră
vechiul pămînt al României, oa
meni ai muncii maghiari, germani 
și de alte naționalități, înfrățin- 
du-se în lupta pentru libertate și 
progres social, punînd împreună 
umărul la zidirea noii orînduiri în 
patria noastră eliberată de orice 
exploatare și asuprire. Să dezvol
tăm sentimentul frăției dintre ti
nerii români și de alte naționali
tăți, strîns uniți pe baza acelorași 
aspirații și idealuri, în munca pen
tru fericirea și bunăstarea între
gului popor, pentru continua înflo
rire a patriei comune — Republica 
Socialistă România.

Organizația noastră va trebui să 
militeze pe viitor cu mai multă 
perseverență pentru formarea și 
dezvoltarea la tineri a trăsăturilor 
moralei comuniste, a răspunderii 
pentru respectarea legilor țării, a 
normelor de conviețuire socială.

Onoarea, demnitatea, cinstea, 
echilibrul și statornicia în viața 
personală și familiară, comportarea 
civilizată în toate împrejurările, 
interesul și atitudinea activă, mi
litantă, față de problemele progre
sului întregii noastre societăți, op
timismul, vioiciunea și avîntul în 
muncă și în viață sînt trăsături 
care conferă tinereții, acestei 
vîrste de aur, o inegalabilă frumu
sețe. Cultivînd aceste trăsături tre
buie, totodată, să creăm în rîndu
rile tineretului o atitudine intran
sigentă, o opinie combativă de 
masă împotriva manifestărilor de 
superficialitate față de problemele 
majore ale vieții.

Participînd și mai activ la în
treaga muncă cultural-artistică ce 
se desfășoară în orașele și satele 
țării, organizațiile U.T.C. sînt da
toare să organizeze totodată o bo
gată activitate proprie, corespun
zătoare nevoilor specifice tinere
tului.

Un rol important în lărgirea 
orizontului de cultură al tineretu
lui îl au literatura și arta. Inte
resul tinerilor pentru creațiile lite
rare și artistice de diverse genuri 
trebuie nu numai stimulat, ci și 
orientat și ajutat în explicarea și 
înțelegerea fenomenului artistic.

în scopul stimulării scriitorilor 
de a crea opere noi valoroase a- 
vînd rădăcini adînci în munca și 
viața tineretului, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist va institui premii anuale, care 
se vor acorda pentru lucrări va
loroase de proză, poezie și drama
turgie.

Vorbitorul a subliniat rolul im
portant ce revine în ansamblul 
muncii de educare „Scînteii tine
retului" și celorlalte 13 publicații 
pentru tineret și copii, editate de 
C.C. al U.T.C., care au un tiraj 
mediu lunar de aproape 14 mi
lioane exemplare.

Cultura fizică și sportul, activi

tate atît de mult îndrăgită de ma
sele de tineri, a spus el în conti
nuare, a cuprins în cadrul sparta- 
chiadelor campionatelor școlare și 
universitare, ale asociațiilor spor
tive, milioane de tineri de la orașe 
și sate. în fiecare an 1 000 000 de ti
neri au cucerit pină acum insig
na de polisportiv.

Trebuie să recunoaștem însă că 
organizațiile U. T. C. nu acordă 
sprijinul cuvenit organizațiilor 
sportive, nu desfășoară ele însele 
o activitate în acest domeniu, pe 
măsura posibilităților și sarcinilor 
ce le revin.

Organizațiile U.T.C. vor trebui 
să colaboreze mai strîns cu orga
nele U.C.F.S., cu conducerile șco
lilor, pentru a asigura să se desfă
șoare în condiții și mai bune ac
tivitatea sportivă a tineretului. Ți
nînd seamă de interesul deosebit 
pe care-1 manifestă tinerii față de 
acțiunile turistice, considerăm po
trivit ca U.T.C. să-și asume în 
viitor sarcina de a organiza turis
mul local la sfîrșit de săptămînă 
pentru tineret.

Vorbitorul s-a ocupat în conti
nuare de munca politică și organi
zatorică a U.T.C.

Uniunea Tineretului Comunist 
cuprinde astăzi peste 2 250 000 de 
membri, aproximativ 55 la sută din 
tinerii între 14 și 28 de ani din 
țara noastră. U.T.C. este ancorată 
astăzi mai puternic în toate ma
sele principale ale tineretului: 
670 000 de uteciști sînt muncitori, 
720 000 țărani, aproape 600 000 
elevi și studenți, 114 000 ingineri, 
profesori și alți intelectuali, iar 
restul sînt de alte profesiuni.

în prezent, peste 215 000 de ti
neri care sînt și membri ai P.C.R. 
muncesc în cadrul U.T.C., consti
tuind un factor de mare însemnă
tate în ridicarea nivelului și conți
nutului întregii activități.

Uniunea Tineretului Comunist 
cuprinde 53 000 organizații de bază, 
cu peste 16 000 mai multe decît la 
congresul precedent.
JIn rol important pentru îmbu

nătățirea continuă a muncii orga
nelor și organizațiilor noastre în 
atragerea largă a masei tineretu
lui la rezolvarea problemelor ce 
i-au stat în față a avut aplica
rea cu mai multă consecvență a 
principiilor democrației interne în 
viața organizațiilor U.T.C.

A crescut numărul celor aleși în 
organele de conducere ale orga
nizațiilor U.T.C. la circa 434 000 
uteciști, cu aproape 160 000 mai 
mult decît în anul 1960.

Rezultatele dobîndite. de organi
zațiile U.T.C. în toate domeniile de 
activitate se datoresc faptului că 
pașii ne-au fost în permanență că
lăuziți cu grijă și dragoste părin
tească de către partid. Aceasta 
constituie și pentru viitor chezășia 
sigură a succeselor noastre în edu
carea comunistă a .tineretului și 
mobilizarea lui la opera de desă- 
vîrșire a construcției socialismului.

Comitetul Central consideră că, 
în perioada următoare, un obiectiv 
important al muncii noastre tre
buie să-1 formeze îmbunătățirea 
activității politice și organizato
rice în masele tineretului pentru 
creșterea rîndurilor organizației, 
astfel ca în următorii ani, venind 
tot mai mult în întîmpinarea do
rinței tinerilor, covîrșitoarea lor 
majoritate să devină membri ai 
Uniunii Tineretului Comunist.

Numărul mare de membri, pe 
care organizația noastră îi primește 
în fiecare an, ne obligă la o muncă 
stăruitoare de educare politică a 
noilor uteciști.

Vorbitorul s-a ocupat, în conti
nuare, de problema formelor și 
metodelor de muncă ale U.T.C. Din 
documentele Congresului al IX-lea 
al partidului nostru — a spus el 
— reiese în mod clar necesitatea 
ridicării nivelului calității muncii 
de conducere în toate domeniile 
de activitate. Această sarcină stă 
și în fața noastră. Este necesar ca 
în viitor, comitetele U.T.C. să a- 
corde cea mai mare atenție diver
sificării și diferențierii activității 
destinate diferitelor categorii de 
tineri. în același timp sîntem da
tori să înlăturăm cu hotărîre prac
tica de a ține numeroase ședințe 
la diferite nivele, adeseori numai 
de dragul lor, de a folosi forme și 
metode de muncă copiate după 
cele ale organizațiilor de oameni 
vîrstnici, nefirești pentru organi
zațiile tineretului, îngustarea sfe
rei de preocupări aproape exclusiv 
spre probleme strict organizatorice.

întregul stil de muncă, sfera de 
preocupări și conținutul activității 
organizațiilor U.T.C. se cer îmbu
nătățite fundamental, astfel încît 
membrii organizației, toți tinerii să 
știe că la organizația U.T.C- găsesc 
răspuns la problemele economice, 
politice, ideologice, culturale care-i 
preocupă, grijă și atenție pentru 
problemele vieții și muncii lor, să 
simtă efectiv că U.T.C. se ocupă 
intens de organizarea folosirii utile 
și plăcute a timpului lor liber, că 
întreaga activitate a U.T.C. este 
pătrunsă de o atmosferă specifică 
unei vieți tinerești, revoluționare.

Referindu-se la Proiectul noului 
statut supus dezbaterii și apro
bării Congresului, vorbitorul a 
subliniat că acesta sintetizează 
experiența activității desfășurate, 
ține seama de schimbările petre
cute în viața organizației, de sar
cinile trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului.

In continuare în raport se 
spune : Plenara Comitetului Cen

tral al Uniunii Tineretului Comu
nist din august 1965, exprimîn- 
du-și acordul deplin cu prevede
rile noului statut al partidului re
feritor la denumirea, rolul și sar
cinile organizației revoluționare a 
tineretului, a hotărît schimbarea 
denumirii Uniunii Tineretului 
Muncitor în Uniunea Tineretului 
Comunist. Această denumire a fost 
îmbrățișată cu căldură de masele 
tineretului din țara noastră. O dată 
cu aceasta apare necesitatea să se 
schimbe numerotarea Congreselor 
Uniunii Tineretului Comunist, re- 
flectîndu-se astfel continuitatea 
activității organizației noastre de 
la înființarea sa și pînă în pre
zent.

De la întemeierea organizației 
revoluționare marxist-leniniste a 
tineretului din țara noastră, în anul 
1922, au avut loc în ilegalitate 
congrese ale Uniunii. Tineretului 
Comunist, iar în perioada de la 
eliberarea țării 3 congrese ale U- 
niunii Tineretului Comunist. Ți
nînd seama de aceasta, Comitetul 
Central al U.T.C. propune ca ac
tualul congres să fie numerotat 
Congresul al VIII-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist.

Ultima parte a raportului este 
consacrată activității internaționa
le a U.T.C.

Tînăra generație a patriei noas
tre — a spus vorbitorul — spri
jină din toată inima politica exter
nă a Partidului Comunist Român 
și a guvernului Republicii Socia
liste România, care întruchipează 
interesele și aspirațiile fundamen
tale ale poporului român, slujește 
cauzei socialismului și păcih

Tineretul, împreună cu întregul 
popor, luptă pentru înfăptuirea 
politicii internaționale a țării noas
tre, a cărei temelie trainică, per
manentă. o constituie stricta res
pectare a principiilor suveranită
ții și independenței naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc.

Declarația adoptată în unani
mitate la O.N.U. privind promo
varea în rîndurile tineretul â 
idealurilor de pace, respect a- 
ciproc și înțelegere între popoare 
— document care a fost denumit 
drept o „Chartă a speranței" — 
este rodul inițiativei României 
pentru realizarea înțelegerii și â- 
propierii între popoare.

Educată de partid în spiritul 
internaționalismului proletar, U- 
niunea Tineretului Comunist pune 
în centrul activității sale interna
ționale dezvoltarea prieteniei 
strînse, a legăturilor frățești cu ti
neretul din toate țările socialiste, 
adîncește relațiile de cooperare 
și-și manifestă sprijinul și solida
ritatea activă cu tineretul din 
Africa, Asia și America Latină.

Alături de opinia publică mon
dială, poporul și tineretul român 
își exprimă deplina solidaritate și 
sprijinul hotărît cu lupta eroi”ă 
a poporului și tineretului vietr ■ 
mez, convingerea fermă în vi >- 
ria finală a cauzei sale drepfc*

U.T.C. dezvoltă legăturile și con
tactele cu organizațiile de tineret 
comuniste și muncitorești, cu or
ganizațiile democratice ale tinere
tului din țările capitaliste.

U.T.C. și U.A.S.R. iau parte ac
tivă la realizarea programelor de 
activități ale F.M.T.D. și U.I.S., fi
ind animate de dorința de a contri
bui la întărirea continuă a unității 
și lărgirea rîndurilor acestor orga
nizații internaționale de tineret. 
U.T.C. și U.A.S.R. militează pentru 
promovarea, în mișcarea mondia
lă a tineretului, a unor relații ba
zate pe un profund democratism, 
deplină egalitate în drepturi, 
neamestec în treburile interne, 
respect reciproc, cu ferma convin
gere că aceasta slujește unității de 
acțiune.

Relevînd că în prezent Uniunea 
Tineretului Comunist întreține le
gături cu organizații de tineret 
din peste 80 de țări ale lumii, vor
bitorul a arătat că U.T.C. se ma
nifestă ca factor activ în miș
carea mondială de tineret, organi
zed numeroase acțiuni interna
ționale.

Exprimînd năzuințele tinerei 
generații din patria noastră, Uni
unea Tineretului Comunist va mi
lita neobosit și își va consacra ac
tivitatea sa și pe viitor întăririi 
și lărgirii continue a unității de 
acțiune în mișcarea internațională 
de tineret și studenți, în lupta 
pentru înfăptuirea înaltelor idea
luri care însuflețesc pe tinerii din 
lumea întreagă.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
In' numele tuturor uteciștilor, al 
întregului tineret din patria nbas- 
tră, făgăduim partidului comuniș
tilor — mintea clarvăzătoare și 
cutezătoare, călăuza încercată și 
sigură, inima fierbinte a poporului 
român — că, uniți ca un bloc de 
granit în jurul său, însuflețiți și 
conduși de el, vom duce mai de
parte cu entuziasm și abnegație 
ștafeta celor care s-au jertfit pen
tru noi, a celor ce he-au crescut 
cu dragoste și grijă părintească, 
spre desăvirșirea construcției so
cialiste, spre înălțarea mărețului 
edificiu al comunismului în minu
nata și în veci slăvită noastră 
Românie.
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Lucrările Congresului al VIII-lea
al Uniunii Tineretului Comunist

CU PLANUL TRIMESTRIAL 
ÎNDEPLINIT

In timpul lucrărilor Congresului Foto : Agerpres

■><.

(Urmare din pag. I)

Exprimînd cele mai profunde 
- .ntimente de dragoste fată de 

■ Partidul Comunist Român, pă
rintele și conducătorul nostru iu
bit, permiteți-mi ca în numele 
dumneavoastră — al uteciștilor 
delegați și invitați la Congres — 
să salutăm cu deosebită bucurie și 
recunoștință prezența în mijlo
cul nostru a membrilor Comite
tului Central, ai Comitetului E- 
xecutiv și Secretariatului Comi
tetului Central în frunte cu se
cretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Salutăm, de asemenea, cu pro
fundă stimă prezența la Congres 
a membrilor Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri.

Adresăm un cald salut condu- 
cătorilor organizațiilor de masă, 
vechilor militanți ai partidului, 
ictiviștilor de partid și de stat, 
.amenilor de știință și cultură 
care iau parte la lucrările Con
gresului.

Noi vedem în această largă 
participare a personalităților de 
frunte ale țării la lucrările Con
gresului, aprecierea și dragostea 
de care se bucură Uniunea Tine
retului Comunist, întregul'tineret 
din partea partidului și statului, 
din partea tuturor celor care se 
ocupă de creșterea și formarea 
tinerei generații a patriei.

In mijlocul nostru se găsesc 
oaspeți dragi de peste hotare, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
tineret prietene. îngăduiți-mi ca 
în numele dumneavoastră să-i 
salutăm cu căldură.

Prezența la Congres a stima- 
ților noștri oaspeți de peste 
hotare este pentru noi o mărtu
rie a sentimentelor de prietenie 
care s-au statornicit și se dezvol
tă continuu între organizațiile și 
tineretul țărilor noastre, a soli- 

1 darității mișcării revoluționare și 
democratice a tineretului lumii.

Tuturor oaspeților de peste 
hotare le aducem calde mul
țumiri pentru participarea lor la 
Congresul nostru".

Delegații aleg apoi în unani
mitate prezidiul și celelalte or
gane de lucru.

Congresul a adoptat în unani
mitate următoarea ordine de zi:

1. Raportul Comitetului Cen
tral a! U.T.C. cu privire la acti
vitatea Uniunii Tineretului Co
munist în perioada dintre Con
gresul al VII-lea și Congresul al 
VIII-lea ale U.T.C. și sarcinile ce 
revin Uniunii Tineretului Comu
nist pe baza hotărîrilor celui 
de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

2. Raportul Comisiei Centrale 
de Revizie.

3. Raportul cu privire la pro
iectul Statutului Uniunii Tinere
tului Comunist.

4. Alegerea Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist și a Comisiei Centrale de 
Revizie.

Primit cu îndelungi și puterni
ce aplauze, a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care a 
adus Congresului salutul Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român. Cuvîntarea se
cretarului general al C.C. al 
P.C.R. a fost subliniată în repe
tate rînduri cu aplauze îndelungi, 
cu ovații entuziaste.

La primul punct al ordinei de 
zi, tovarășul Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., a pre
zentat raportul Comitetului Cen
tral al U.T.C.

în continuarea lucrărilor, dele
gații au aprobat o hotărîre, pro
pusă în Raportul C.C. al U.T.C. 
prin care prezentul Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist să 
se numeroteze Congresul al 
VIII-lea al U.T.C. Hotărîrea a 
fost votată în unanimitate într-o 
atmosferă de viu entuziasm.

La cel de-al doilea punct al 
ordinei de zi, Maria Apostol, 
președintele Comisiei Centrale 
de Revizie, a prezentat Raportul 
acestei comisii.

Au început apoi discuții la am
bele rapoarte prezentate.

în ultima parte a ședinței de 
dimineață au luat cuvîntul dele
gații organizațiilor regionale 
U.T.C. Dan Marțian (oraș Bucu
rești), loan Dordea (Hunedoara), 
Mihai Vasile (Suceava), Constan
tin Preoteasa (Argeș), loan Popa 
(oraș București) și loan State 
(Brașov).

în ședința de după-amiază, la 
reluarea lucrărilor, a fost prezen
tat raportul Comisiei de valida
re, care a fost aprobat de Con
gres.

Din Raport a reieșit că, în con
dițiile reprezentării a 1100 de 
membri ai U.T.C. de către un de
legat, la actualul Congres parti
cipă cu 514 delegați mai mult de- 
cît la precedentul Congres, ceea 
ce reflectă creșterea numărului 
membrilor organizației revoluțio
nare de tineret din țara noastră.

Pentru contribuția deosebită pe 
care au adus-o la înfăptuirea o- 
perei de construire a socialismu
lui, 286 de delegați au fost dis
tinși cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România. De 
asemenea, 8 delegați sînt depu- 
tați în forul suprem al țării, Ma
rea Adunare Națională, 178 în 
sfaturile populare, iar 318 dele
gați au fost distinși cu „Diploma 
de onoare" a C.C. al U.T.C.

Din totalul delegaților, 269 au 
absolvit sau urmează institute de 
învățămînt superior, 798 sînt ab
solvenți sau urmează cursurile li
ceelor, școlilor tehnice și pedago

gice, iar 582 sînt absolvenți al 
școlilor profesionale.

Exprimînd frăția dintre tinerii, 
români și cei de alte naționali
tăți, strîns uniți în marea fami
lie a României socialiste, la 
Congres participă 1 752 tineri ro
mâni, 182 maghiari, 50 germani 
și 16 de alte naționalități.

Componența Congresului — s-a 
subliniat în încheiere în Raport 
— ilustrează caracterul larg al 
organizației noastre, precum și 
faptul că la lucrările sale parti
cipă cei mai merituoși uteciști, 
fruntași în munca profesională, 
la învățătură și în activitatea 
obștească și care se bucură de 
prestigiu în rîndurile tineretu
lui.

Au luat apoi cuvîntul : Andrei 
Dobrică (Dobrogea), Nicoleta Mo
rar (Cluj), Ivan Augustin (Cri- 
șana), Ilie Lepădat (București), 
Ion Duțu (Ploiești), Constantin 
Pitiș (Iași), Maria Grădinaru 
(Bacău), Iosif Walter (Mureș- 
Autonomă Maghiară), Vasilica 
Chișcop (Galați), Nicolae Stoian 
(oraș București), Ion Istrate (Ma
ramureș), Francisc Gobi (Banat), 
Mihai Gheorghe (București), Ro
dolfo Mechini, președintele Fe
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat, Ștefan Negreț (Olte
nia), B. N. Pastuhov, secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist 
din U.R.S.S., Ion Corlaciu (Bra
șov), Wang Tao-yi, membru al 
Secretariatului Comitetului Cen
tral al Ligii Tineretului Comu
nist din R. P. Chineză, Balașa 
Ene (oraș București), Gheorghi 
Atanasov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist Dimitrovist 
din R. P. Bulgaria, Marius Guran 
(oraș București).

Lucrările Congresului conti
nuă.

(Agerpres)

RAPORTUL 
COMISIEI 
CENTRALE
DE REVIZIE

Comisia Centrală de Revizie — se 
arată în raportul prezentat de to
varășa Maria Apostol — constată 
că au fost asigurate mijloacele bă
nești și materiale necesare bunei 
funcționări a organelor și organi
zațiilor U.T.C., desfășurării unei 
intense activități politice și orga
nizatorice în rîndul maselor largi 
ale tineretului, pregătirii și perfec
ționării continue a cadrelor.

An de an fondurile financiare ale 
U.T.C. au sporit, ele fiind în 1965 
de peste două ori mai mari decît 
cele realizate în anul 1959.

îmbunătățirea muncii de educa
ție comunistă, creșterea conștiinței 
politice și a disciplinei membrilor 
Uniunii Tineretului Comunist se 
oglindesc și în faptul că majori
tatea covîrșitoare a uteciștilor își 
plătesc cu regularitate cotizația.

Anual, Comitetul Central al 
U.T.C. și presa pentru tineret pri
mesc peste 20 000 de scrisori, ceea 
ce reflectă dorința tinerilor din 
țara noastră de a participa tot 
mai activ la rezolvarea treburilor 
de stat și obștești. Ca urmare a 
dezvoltării conștiinței socialiste a 
tineretului, a creșterii spiritului 
său combativ, un număr însemnat 
de scrisori scot în evidență unele 
lipsuri existente la locurile de 
muncă, în activitatea organelor și 
organizațiilor U.T.C., făcîndu-se 
numeroase propuneri prețioase 
pentru îmbunătățirea activității în 
diverse domenii. Marea majoritate 
a sesizărilor și scrisorilor tinerilor 
au fost soluționate de organele 
U.T.C. în termenul prevăzut de 
hotărîrile partidului și guvernului. 
Este necesar ca pe viitor să acor
dăm o și mai mare atenție studie
rii și rezolvării cu răspundere și 
operativitate a problemelor sem
nalate.

Comisia Centrală de Revizie pe 
care o va alege Congresul va tre
bui să dea dovadă de exigență 
sporită în rezolvarea sarcinilor 
ce-i revin, în vederea îmbunătă
țirii permanente a activității 
U.T.C.

SOSIREA UNOR DELEGAȚII IA CEL DE-AL VIII-LEA»

CONGRES Al UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
în cursul zilei de miercuri au 

continuat să sosească în Capitală, 
pentru a participa la lucrările ce
lui de-al VIII-lea Congres al Uni
unii Tineretului Comunist, alte de
legații de tineret de peste hotare : 
delegația Uniunii Tineretului Iu
goslav, condusă de Stefanovic Ra
do je, membru al Secretariatului 
C.C. al U.T.I. ; delegația Uni
unii Tineretului Comunist din 
Danemarca, condusă de Jan Mor- 
kensen, membru al Secretaria
tului U.T.C. ; delegația Ligii 
Tineretului Democrat din Fin
landa, condusă de Hakola Voit- 
to, membru al Secretariatului C.C. 
al L.T.D. ; delegația Uniunii Tine

retului Socialist Arab din R.A.U., 
condusă de Adel Abdel Fattah, 
secretar al U.T.S.A. ; delegația Ti
neretului Mișcării Populare de Eli
berare din Angola, condusă de Sa
muel Bernardo Miguel, membru al 
Direcțiunii T.M.P.E. ; delegația 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Uruguay, condusă de Pascuaz La- 
tronico, membru al Comitetului 
Executiv al U.T.C.U.

La sosire, delegațiile au fost în- 
tîmpinate de Ion Popescu, secretar 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
membri ai Biroului și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

(Agerpres)

BAIA MARE

Secțiile cupru con- 
vertizor, bioxid de 
sulf, sulfat de zinc, 
abrazive și seleniu 
sînt primele uni
tăți ale Combina
tului chimico-me- 
talurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" — 
Baia Mare care au 
anunțat realizarea, 
înainte de termen, a 
sarcinilor de produc
ție pe primul trimes
tru. Potrivit datelor 
centralizate la servi
ciul plan al între
prinderii, metalur- 
giștii și chimiștii ma

relui combinat băl- 
mărean au obținut, 
de la începutul anu
lui și pînă în pre
zent, produse supli
mentare de peste 6 
milioane lei. De ase
menea, au fost redu
se cheltuielile de 
producție, ceea ce a 
determinat realizarea 
unor economii supli
mentare de peste 2 
milioane de lei.

PLOIEȘTI

întreprinderea de 
prefabricate din be
ton celular autoclavi- 
zat de la Doicești este

cea de-a 20-a unitate 
industrială din re
giunea Ploiești care 
a îndeplinit planul 
trimestrial înainte 
de termen la toți in
dicatorii. în această 
perioadă, colectivul 
întreprinderii a livrat 
în plus beneficiarilor 
o cantitate de produ
se egală cu produc
ția întreprinderii pe 
timp de 11 zile. De 
asemenea, a fost rea
lizat și se produce în 
serie un nou sorti
ment de prefabrica
te : panouri mari 
pentru construcția 
halelor industriale.

PITEȘTI

întreprinderea de 
foraj Rîmnicu Vîlcea 
și Fabrica de plăci 
fibrolemnoase din 
cadrul Combinatului 
pentru industrializa
rea lemnului Pitești 
au îndeplinit planul 
pe primul trimestru. 
Prima unitate a fo
rat, peste plan, pînă 
la 20 martie, 250 
metri, sporind vite
zele de lucru cu 3 la 
sută și productivi
tatea muncii cu 6 la 
sută. Cea de-a doua 
a livrat peste plan 
la export 70 tone de 
plăci fibrolemnoase.

Corelația:
calitate-productivitate

PERFECȚIONĂRI 
TEHNOLOGICE

(Urmare din pag. I)

turilor de calitate superioară, să 
reducem sistematic bonificațiile 
la o sută de metri liniari de țe
sături, precum și procentul de 
remedieri. Iată cîteva cifre : la 
fire tip bumbac, ponderea firelor 
de calitatea A se ridică la 90,3 la 
sută, față de 89 la sută cît este 
planificat. La țesături „extra", de 
asemenea, am realizat o pondere 
de 38,6 la sută, față de 30 la sută 
cît s-a stabilit prin plan.

Nu am scăpat nici o clipă din 
vedere caracterul dinamic al nofiu- 
nii de calitate șl al capacitâfilor de 
produefie. Știm că în aceste dome
nii nu sînt permise „pauze", că 
ceea ce astăzi este mulțumitor, 
mîme poate să nu mai corespundă 
cerințelor. Ca urmare, colectivul 
de creafle a fost orientat spre îm
prospătarea permanentă a sortimen
telor și modelelor, iar tehnicienii u- 
zinel au pus în valoare noi rezerve 
de creștere a randamentului mași
nilor. Numai în ianuarie și februa
rie au fost introduse în fabricație 
două noi articole din fire fine, 44 
desene noi în peste 300 poziții co- 
loristice. în privința sporirii ran
damentului utilajelor voi da cîteva 
exemple. Indicii de utilizare în 
filatură au fost realizați la un ni
vel de 647,6 kilo-numere/1000 fuse- 
oră, față de 641 cît s-a obținut în 
anul 1965. în țesătorie, indicele re
alizat este de 8 567 bătăi-război- 
oră. față de 8 480 bătăi-război-oră 
media anului trecut.

— Puteți să ne numiți cîte
va din principalele măsuri 
tehnice și organizatorice apli
cate în ultimul timp ?

— Fiind din timp în posesia 
prevederilor referitoare la sor
timentele nominalizate pe ar
ticole, pe teme și poziții co- 
loristice corespunzător fiecărui 
beneficiar, noi am făcut o pregă
tire temeinică a producției. Pro
dusele și articolele prevăzute a se 
realiza în acest an au fost repar
tizate să se fabrice diferențiat, pe 
utilajele existente. în toată a- 
ceastă programare internă noi am 
urmărit să obținem o înaltă efi
ciență, atît în ce privește utiliza
rea capacității utilajelor, creșterea 
productivității muncii, cît și îmbu
nătățirea calității produselor.

Dar, accentul l-am pus pe mal 
buna organizare a procesului de pro
duefie. Și nu întîmplător. în ulti
mii ani, uzina noastră a renăscut 
din punct de vedere tehnic. în țe
sătorie, 70 la sută din războaie 
sînt noi, automate. După părerea 
mea, la această secție colectivul 
de specialiști format anterior pen
tru a analiza rezervele de crește
re a productivității muncii a pro
cedat cum nu se poate mai bine.

Cu aproape două luni înainte de 
a moderniza țesătoria, la propu
nerea acestui colectiv s-au adus 
în uzină 5 războaie automate, la 
care au lucrat toate muncitoarele 
țesătoriei. Ele s-au deprins astfel 
cu modul de funcționare a noilor 
utilaje automate. Concomitent, 
s-au întocmit diverse variante de 
amplasare a războaielor. Bineînțe
les, s-a adoptat soluția eficientă, 
care să asigure folosirea rațională 
a spațiului, să reducă la minimum 
deplasările muncitoarelor de la un 
război la altul. Ajutorii de maiștri 
au participat efectiv la montajul 
războaielor. Consecința : în scurt 
timp de la punerea în funefiune a 
noilor războaie s-au atins parametrii 
proiectați și azi realizăm aceleași 
cantități de fesăturl cu 100 de mun
citori mai puțin. Și la filatură uti
lajele noi au fost amplasate într-un 
flux mai rațional, iar în spațiile 
libere care s-au creat au fost 
montate alte mașini.

Ne-am concentrat atenția șl asu
pra introducerii unor tehnologii per
fecționate. Pînă nu de mult, vopsi
rea țesăturilor se făcea cu bucata 
în jighere. Acum ea se execută 
prin procedeul vopsirii continue. 
Ca urmare, la această fază s-a 
obținut o productivitate a muncii 
de patru ori mai mare. La fel și 
prin îmbunătățirea tratării țesătu
rilor în autoclave, unde durata 
acestei operații a fost redusă cu 
40 la sută. La încleierea urzelilor 
s-au aplicat noi rețete de fabrica
ție diferențiate, în funcție de na
tura materiei prime, finețea firelor 
și destinația articolelor, care au 
dus la creșterea indicilor de uti
lizare a războaielor, la îmbunătă
țirea calității țesăturilor. Pentru 
a scurta durata procesului tehno
logic de filare s-au introdus tre
nurile de laminaj de mare întin
dere, eliminîndu-se flaierele fine.

în ianuarie și februarie noi 
ne-am realizat și depășit indica
torii de plan, precum și angaja
mentele aferente, ceea ce dovedeș
te că trebuie să perseverăm pe 
drumul îmbunătățirii raportului 
calitate — productivitate. Paralel 
cu aplicarea a o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice, care vor 
contribui la ridicarea calității pro
ducției, vor fi montate 52 războaie 
automate pentru țesături în ca
rouri, se vor transforma 40 de car- 
de. în prezent, asistența tehni
că funcționează mai bine. S-a asi
gurat în fiecare sector — pe toate 
schimburile — personalul tehnico- 
ingineresc necesar. Ca urmare, 
s-a obținut o echilibrare a ritmici
tății pe schimburi, a rezultatelor 
în îndeplinirea planului.

Colectivul uzinei va depune noi 
eforturi pentru a asigura valorifi
carea complexă a materiei prime 
și materialelor, satisfacerea mai 
deplină a cerințelor beneficiarilor.

Perfecționările tehnice a- 
duse la Fabrica nr. 2 de aglo
merare a minereurilor de fier 
de la Hunedoara au determi
nat realizarea unui spor de 
producție din care se pot ob
ține zilnic circa 220 de tone 
fontă. Faptul se datorește în
deosebi unei instalații de pre- 
concasare a cocsului folosit în 
procesul de aglomerare a mi
nereului concepute de specia
liștii fabricii. Ea asigură o 
creștere a producției de mi
nereu aglomerat de aproape 
500 de tone pe zi.

O altă realizare importantă 
o constituie înlocuirea parția
lă a combustibilului solid cu 
gazul metan, procedeu experi
mentat recent, care permite e- 
conomisirea a circa 1 000 tone 
de cocs lunar.

Lucrările 
agricole 
de 
primăvară

Unitățile agricole din raioa
nele Timișoara și Arad, din 
regiunea Banat, au terminat 
semănatul culturilor din epo
ca I. în celelalte raioane se 
însămînțează ultimele supra
fețe rezervate acestor culturi 
care ocupă în total peste 
100 000 de ha. Pentru cele
lalte culturi de primăvară 
gospodăriile agricole de stat 
și cooperativele agricole au 
fertilizat cu îngrășăminte na
turale întreaga suprafață pre
văzută în planurile lor de 
producție.

★
Semănatul cerealelor păioa- 

se de primăvară se apropie 
de sfîrșit și în regiunea Plo
iești. Mai mult de 90 la sută 
din unitățile agricole au ter
minat această lucrare, conti- 
nuînd în prezent însămînțatul 
sfeclei de zahăr. Pînă acum, 
pe regiune a fost însămînțată 
cu această cultură mai mult 
de jumătate din suprafața 
planificată. Concomitent, se 
face pregătirea terenului pen
tru semănatul celorlalte cul
turi, îndeosebi pentru po
rumb, care ocupă peste 42 la 
sută din suprafața arabilă a 
regiunii.

Pe lacul de acumulare Firlza-Maramureș
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Viteza de deservire 
în magazine

Referindu-se la aglomerația din 
unele magazine, în scrisorile tri
mise redacției, cetățenii își înso
țesc observațiile cu sugestii și 
propuneri care vizează mai buna 
organizare a deservirii în unități, 
simplificarea procesului de tran
sferare a mărfurilor din rafturi la 
cumpărător etc. Acesta este și 
obiectul rîndurilor de față. Pot 
magazinele să-și mărească viteza 
de deservire, capacitatea de a 
face această operație mai rapid, 
în interesul economisirii timpului 
cumpărătorului ?

Printre articolele a căror procu
rare provoacă pierdere de timp 
se numără și măruntele produse 
de mercerie. Aruncați o privire, 
în orice zi, prin mercerii. Veți ve
dea mereu același spectacol: lume 
multă îngrămădită, uneori, pînă 
la ușă. Cumpărătorii s-ar întoarce 
de la intrare dacă nevoia nu i-ar 
împinge să stea acolo pentru o 
papiotă cu ață sau cîțiva nasturi.

Deservirea în aceste unități se 
desfășoară, de ani de zile, după 
același sistem greoi. îi spui vînză- 
torului ce-ți trebuie și el începe 
să caute prin cutiuțe și sertare 
măruntul articol pe care i l-ai ce
rut. Urmează apoi măsuratul, nu
măratul, împachetatul și, în sfîr- 
șit, încasarea celor cîțiva lei — 
valoarea cumpărăturii. Nu există 
oare mijloace care să accelereze 
ritmul deservirii în mercerii ?

într-un fel asemănător se pe
trec lucrurile și în unitățile spe
cializate în vînzarea ciorapilor. Se 
poate întîmpla ca pînă să găsești 
obiectul căutat dialogul cu vînză- 
torul să se lungească și, în acest 
timp, numărul cumpărătorilor 
care-și așteaptă rîndul să crească 
mult. N-ar fi mai bine dacă cio
rapii ar fi astfel expuși încît, din- 
tr-o privire, cumpărătorul să-și 
poată alege singur pe aceia pe 
care și-i dorește, comunicînd vîn- 
zătorului simbolul sau indicativul 
mărfii ? De altfel, această formă 
de deservire nu este o noutate. 
Expunerea deschisă a mărfurilor 
se practică în multe unități și este 
apreciată de cumpărători. Iată, de 
pildă, un raion de cravate. Sînt 
magazine care le prezintă așezate 
pe un suport mobil. în jurul lui 
întîlnești oricînd cel puțin zece 
amatori care învîrtesc acel suport, 
examinînd, comparînd în căutarea 
unui anumit desen, a unei anu
mite combinații de. culori. Dacă 
fiecare dintre acești clienți ar tre
bui să-și aleagă cravata prin in
termediul vînzătorului, toată lu
mea ar pierde timp, vînzarea ar fi 
îngreunată.

Să intrăm și în sectorul deser
virii cu produse alimentare.

Iată-ne într-unul dintre maga
zinele cu autoservire. E lume mul
tă, dar totul merge repede. în 
cinci minute poți să umpli coșul. 
Peste alte două-trei, ești dincolo 
de casă cu marfa în sacoșă. Odată 
însă ce-ai ieșit din zona autoser
virii, ai intrat în alta, în care dom
nește încă „tradiția" bonului, a 
deservirii după vechile metode. Te 
poticnești, prima dată, în fața ra
ionului cu mezeluri și brînzeturi 
proaspete. Aici stai la rînd de trei 
ori : întîi, să vezi ce cumperi, apoi 
la casă pentru bon și, în cele din 
urmă, să te așezi la rînd ca să ț< 
se cîntărească marfa. Cînd și aces
tea și-au luat locul în sacoșă,_ îți 
amintești că mai ai nevoie de cîte
va pliculețe cu foi de dafin, sare 
de lămîie și de 100 g de cafea. 
Toate acestea se găsesc la raionul 
de dulciuri. Aici însă asiști mai 
întîi la ceremonia rîșnitului cafe
lei pentru cel puțin zece persoane 
cîte ai în față. Și asta cere timp, 
se produce aglomerație.^ De ce tre
buie vînzătorul să rîșnească, la 
sute de cumpărători, cafeaua ? 
S-ar putea afirma că cel care face 
această observație nu cunoaște 
dorința clientului de a cumpăra 
o cafea foarte proaspătă, rîșnită 
pe loc, în fața lui. Dar această o- 
perație ar putea s-o facă un alt 
vînzător sau clientul însuși — cum 
se face în unele magazine din Cluj. 
E un procedeu atît de simplu în
cît nu-ți explici de ce nu se ex-

tinde și în magazinele similare din 
alte orașe.

Iată cîteva „breșe" prin care 
timpul cîștigat datorită autoser
virii se pierde puțin cîte puțin. 
Nu s-ar putea menține avantajul 
de timp cîștigat ? După părerea 
unor cumpărători, acest lucru ar 
fi posibil dacă : 1) acele produse 
care sînt preambalate, cum ar fi 
unele dulciuri, condimente etc., ar 
intra în circuitul autoservirii; 2) 
preambalarea s-ar extinde și la 
alte produse care în prezent se 
vînd la cîntar ; 3) dacă, de aseme
nea, s-ar extinde sistemul plății la 
vînzător. De obicei, cînd este vorba 
de asemenea probleme, cum sînt 
cele enumerate mai sus, se fac 
sugestii, se propun studii. De data

unde autoservirea și plata se vor 
face pe baza unor tichete pri
mite la intrare. Menționez că, în 
cîțiva ani, se vor construi circa 200 
asemenea magazine. Metoda, ca 
atare, poate să fie însă extinsă și 
în unele dintre magazinele exis
tente, cu condiția ca ele să dis
pună de spațiul necesar expunerii 
și depozitării mărfurilor.

Iată cîteva constatări și sugestii 
cu privire la accelerarea vitezei de 
deservire a cumpărătorilor, cîteva 
confirmări și promisiuni din partea 
forurilor autorizate. în ce-i pri
vește pe cumpărători, ei speră că 
le vor vedea aplicate.

„SCÎNTEH"

aceasta, după cum s-a văzut, 
există o anumită experiență, s-au 
făcut și studii. Se pune doar pro
blema folosirii acestei experiențe 
în soluționarea cazurilor semnala
te și a altor cazuri asemănătoare.

Pentru a da un răspuns între
bărilor puse de cetățeni pe par
cursul acestui raid prin magazine, 
ne-am adresat tovarășului BUJOR 
STĂNESCU, director în Ministerul 
Comerțului Interior.

— Problemele la care vă refe
riți ne preocupă de mai multă vre
me. Concluzia la care am ajuns în 
legătură cu vînzarea produselor de 
mercerie este că și în acest sector 
trebuie introdus sistemul auto
servirii. Dacă articolele mărunte 
ar fi puse în pliculețe transparen
te de celofan sau polietilenă, la 
îndemîna cumpărătorilor, oricine 
s-ar putea decide, în cîteva clipe, 
asupra celor ce urmează să cum
pere. Pe această bază, am întoc
mit un nomenclator de articole 
mărunte, ce urmau să fie pream
balate la producător. Am trimis 
acest studiu Ministerului Indus
triei Ușoare, care și-a însușit pro
punerea noastră. Ca urmare, în 
decembrie, anul trecut, au fost pre
zentate pentru omologare o serie 
de articole de mercerie preamba
late. Comerțul le-a avizat favora
bil. S-au lansat chiar și comenzi 
pentru trimestrele IV 1965 și I 
1966. Dar, după cîte știm noi, lu
crurile s-au oprit aici. în acest 
timp, în mercerii cumpărătorii 
continuă să cheltuiască mult timp 
pentru cele mai neînsemnate cum
părături.

în ceea ce privește extinderea 
expunerii deschise a mărfurilor în 
magazinele și raioanele specializate 
în vînzarea ciorapilor, trebuie să 
precizez că nu există nici un fel de 
restricție. Dimpotrivă, s-au dat 
chiar indicații pentru extinderea 
acestei, forme de deservire. Unii 
lucrători din rețea, însă, deși re
cunosc superioritatea acestui sis
tem, se abțin cînd este vorba de 
aplicarea lui. Vom da indicații pen
tru a se organiza cîteva unități 
model care să demonstreze mai 
concret posibilitățile unei deserviri 
rapide, moderne,

La fel stau lucrurile și cu înzes
trarea magazinelor cu aparate 
de rîșnit cafea. E de mirare 
că în Capitală nu există încă 
așa ceva, deși s-au făcut recoman
dări în acest sens. Lucrătorii din 
rețeaua comercială bucureșteană 
manifestă o rezistență de neînțeles 
față de aceste utilaje care, în pri
mul rînd, le-ar ușura lor munca și 
ar feri cumpărătorii de aglomera
ție. De altfel, înzestrarea cu ase
menea aparate nu constituie o pro
blemă ; ele se produc la noi în 
țară.

în sfîrșit, ultima chestiune: de
servirea în magazinele alimentare. 
Desigur, autoservirea, plata direct 
la vînzător reduc mult din timpul 
pierdut de cumpărători pentru 
procurarea alimentelor. Rămîne 
însă o întreagă categorie de pro
duse — acelea care se vînd 
proaspete și necesită cîntărirea, 
ambalarea — asupra cărora aceste 
două forme nu pot acționa. însă 
soluția există și în curînd va fi și 
aplicată. Chiar în luna viitoare vor 
intra în funcțiune două magazine 
alimentare de tip nou în cartierele 
Drumul Taberei și Balta Albă,

Rodica ȘERBAN
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Regia și nivelul artistic 
al spectacolelor

O problemă esențială, 
dar și dintre cele mai difi
cile în momentul de fată 
pentru teatrele dramatice 
din țară, este aceea de a 
asigura un nivel artistic 
omogen al spectacolelor. 
Ani în șir — pînă nu de 
mult — secția de regie a 
Institutului de artă teatrală 
n-a funcfionaf, iar azi se 
resimte acut lipsa cadrelor 
regizorale. în unele locuri, 
sarcina pregătirii unor re
prezentații a început să fie 
încredințată, oarecum la 
întîmplare, cîte unui actor 
— care însă, cu toată bună
voința, nu poate face decît 
o muncă improvizată. E- 
șecurile unor spectacole se 
explică în majoritatea ca
zurilor nu prin lipsa de re
surse actoricești ale colec
tivelor respective, ci prin 
nivelul scăzut al îndrumării 
regizorale. De aceea, pînă 
cînd noile promojii de ab- 
solvenfi ai claselor de regie 
vor ieși pe porțile institu
tului, mi se pare îndreptă
țită tendinfa unor condu
ceri de teatre de a apela 
la sprijinul — fie și tempo
rar — al unor forte din 
centre mai bine înzestrate. 
Așa a procedat și teatrul 
dig Bacău, invitînd pe re
gizorul George Teodorescu 
și pe picforifa scenografă A- 
driana Leonescu să pună 
în scenă „Idolul și Ion A- 
napoda" de G. M. Zamfi- 
rescu și „Romulus cel 
Mare" de Fr. Durrenmatt.

Nu vom discuta aici pe 
larg „comedia amară’ a lui 
G. Zamfirescu. Amintim nu
mai că piesa — animată de 
ideea generoasă a prețuirii 
și respectului ce trebuie a- 
cordate făpturii umane — 
nu e lipsită de elemente 
melodramatice, de soluții 
dulcege, neconvingătoare. 
Valorificarea actuală a tex
tului impune, deci, o optică 
regizorală nouă. în specta
colul băcăuan, încărcătura 
lacrimogenă a fost în cea 
mai mare parte eliminată, 
situațiile neverosimile au 
fost interpretate cu o ve
selă detașare. Rolul prin
cipal a (ost încredințat fînă- 
rului actor Ovidiu Schuma
cher, care ne-a prezentat 
avatarurile lui Ion Anapoda 
cu o anume autoironie, lă- 
sîndu-ne să înțelegem că 
personajul merită stima 
noastră nu pentru resem
narea cu care primește lo
viturile și jignirile, ci, dim

potrivă, pentru spiritul său 
critic la adresa prejudecă
ților și convenționalismului 
mic-burghez. Acestei vi
ziuni i s-a integrat, în ge
nere, și restul distribuției 
(Lory Cambos, Constanta 
Zmeu, Ana Maria Iftu, Con
stantin Constantin, N. Ro- 
șioru).

Piesa lui Durrenmatt 
„Romulus cel Mare", intitu
lată de autor „comedie is
torică, cu totul neistorică", 
ni-l înfățișează pe ultimul 
împărat roman (personaj 
absolut imaginar), petre- 
cîndu-și timpul cu crește
rea găinilor și pregătind — 
prin pasivitatea sa — pră
bușirea cît mai grabnică a 
imperiului. Sub aparenta sa 
moliciune se ascunde un 
gînd filozofic : puterea Ro

curții, chiar și atunci cînd 
îl informează pe împărat 
asupra productivității găi
nilor ouătoare. Rhea, fiica 
împăratului, ia lecții de de
clamație tragică, ceea ce 
prilejuiește tinerei actrițe 
Irene Flamann cîteva mo
mente de reușită parodie, 
în compania actorului Vir- 
giliu Florescu. Sosirea lui 
Zenon, bazileul Imperiului 
de răsărit, însoțit de came
rierii săi, care îl obligă să 
respecte ridicolul protocol 
bizantin, oferă, de aseme
nea, o amuzantă partitură 
comică, interpretată de Gh. 
Burnea, I. Mihăilescu, C. 
Vifencu. Anacronismul voit 
al negustorului de antichi
tăți, venit să cumpere bus- 
turile împăraților pe un 
pre) de nimic, apare plin

IN VIZITĂ LA TEATRUL 
DE STAT DIN BACĂU

mei s-a întemeiat pe cri
me, pe războaie și jafuri, 
ea merită deci să piară. 
Sosește Odoacru, căpetenia 
barbarilor, care, înspăimîn- 
fat de violentele și de ne
dreptățile pe care le aduce 
cu sine, ar fi dornic, la rîn
dul său, să se închine sub 
sceptrul blajinului său in
terlocutor. Deznodămîntul 
e străbătut de scepticismul 
propriu lui Durrenmatt : în
țelepciunea lui Romulus și 
Odoacru se dovedește ine
ficientă, istoria își urmează 
cursul ei sîngeros.

Regizorul a urmărit cu 
multă afenfie nu numai re
liefarea ideilor umaniste ale 
piesei, dar și respectarea 
stilului paradoxal al drama
turgului elvețian. Romulus 
— în interpretarea actoru
lui Ion Buleandră — ne de
vine de la bun început 
simpatic prin simplitatea și 
bunul simt a' comportării 
sale de gospodar de trea
bă. îl secondează cu o 
gravitate de „mamă a im
periului" împărăteasa lulia 
(Liliana Russu), ministrul de 
interne Tullius Rofundus 
(Mișu Rozeanu), precum și 
cei doi lachei (Mircea Isa- 
cescu, Marin lonescu), care 
păstrează cu grijă eticheta

de umor în portretul rea
lizat de Constantin Coșa.

Dar atmosfera de parodie 
e întreruptă prin apariția 
dramatică a patricianului 
Aemilian, întors din capti
vitatea germană. Actorul 
Florin Dumbravă a dat a- 
cesfui personaj sincera du
rere a celui care suferă vă- 
zînd prăbușindu-se impe
riul pentru care s-a jertfit. 
Pledoaria sa nu face însă 
decît să pregătească repli
ca lui Romulus, cuvintele 
zdrobitoare ale acestuia 
despre transformarea Romei 
în „peșteră de tîlhari și 
azil de călăi". Totuși, eșe
cul eroului nu a fost pus de 
regie într-o lumină tragică. 
Atît Romulus, cît și Odoa
cru (interpretat cu multă 
prestanjă de George Mus- 
celeanu) au în fond o con
cepție limitată și falsă asu
pra istoriei, inițiativele lor 
generoase nu se întemeiază 
pe forjele autentice ale 
progresului. De aceea, dis
cuția lor din ultimul act a 
primit pe bună dreptate în 
spectacol și o fentă ironică, 
iar retragerea la pensie a 
lui Romulus „cel Mare* a 
avut o justificată notă sati
rică.

Nu se poate spune că in

tențiile regiei s-au realizat 
pe deplin pe întregul par
curs al spectacolului. După 
părerea mea, interpretarea 
rolului titular ar fi cerut 
mai multă ironie și autoiro
nie. O doză în plus de 
umor era necesară și în ca
racterizarea altor personaje, 
îndeosebi a ministrului de 
război (Sandu Dumitriu), a 
industriașului de pantaloni 
Caesar Rupt (bine prezen
tat ca aspect exterior de 
Dorel Bofoșescu), a prefec
tului cavaleriei (Mișu Stoi- 
cescu). în schimb, Gh. Bur
nea, în rolul lui Zenon, 
împinge pe alocuri grotes
cul prea departe, îndepăr- 
tîndu-se de prejiozitafea 
studiată a personajului — 
care constituia obiectul sa
tirei — și ajungînd la miș
cări dezordonate.

Asemenea aspecte pot fi 
discutate — dar, ceea ce 
este foarte important pen
tru colectivul din Bacău, 
discuția se poartă în jurul 
unei realizări de ținută pro
fesională și bun gust, ferită 
de denivelările violente, de 
stridențele care-și tac loc 
în unele spectacole „pro
vinciale". Cadrul plastic 
a răspuns excelent concep
ției regizorale. Adriana 
Leonescu — care în ultima 
vreme s-a remarcat tot mai 
vădit printre cei mai buni 
scenografi ai noștri, prin 
capacitatea de a crea ima- 
gini-metaforă extrem de re
velatoare — a găsit și aici 
modalitatea de a sugera 
spiritual și cu sens simbo
lic degringolada imperiului 
roman. Perucile și machia
jul (executate cu o bună 
cunoaștere a meseriei de 
Elisabefa Popa-Mijea), pre
cum și costumele discret 
modernizate, au subliniat 
caracterul generalizator al 
personajelor. Contribuția 
scenografului nu s-a limi
tat — cum se întîmpla cu 
unele colaborări grăbite, 
destinate provinciei — la 
trimiterea unor planșe și 
schițe ; participarea sa a 
fost directă și rodnică pe 
întreg procesul de elabo
rare a spectacolului. Nu 
putem decît să dorim ca a- 
ceastă grijă pentru ținută, 
pentru respectarea stilului 
și exactitatea detaliilor să 
se păstreze de-a lungul re
prezentațiilor și să rămînă 
un bun cîștigat al colecti
vului.

Andrei BALEANU

CE OFERĂ NOU 
STAȚIUNILE 
BALNEARE 
ÎN SEZONUL 
DE VARĂ-1966

In stațiunile balneare se fac in
tense pregătiri in vederea deschide
rii noului sezon. In ce stadiu se află 
aceste pregătiri î întrebarea a fost 
adresată de un redactor al ziarului 
nostru tovarășului Sergiu ȘTEFĂ- 
NESCU, director al Direcției balneo- 
climatice din Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, care ne-a rela
tat următoarele i

Cele mai multe stațiuni sînt de pe 
acum pregătite pentru a-șl primi oas
peții. La Victoria, Eforie-Sud, Govo
ra, Olănești, Sovata, Predeal, Sinaia 
etc. numeroase pavilioane sezoniere 
de cazare au fost reamenajate și do
tate cu mobilier modern. Capacita
tea lor de cazare a crescut la 22 000 
de paturi. Totodată, în acest an se 
vor da în folosință în diferite stați
uni balneoclimatice o serie de noi 
construcții. Astfel, la Eforie-Nord și 
Mamaia se află în stadiu de finisare 
cîte un complex balnear, cu 500 și 
respectiv 1 000 de locuri. De aseme
nea, un complex la băile Victoria, 
iar la Herculane continuă lucrările 
unui sanatoriu cu 500 de paturi.

Ca urmare a studiilor făcute anul 
trecut, vor putea fi puse la dispozi
ția bolnavilor noi Izvoare de apă 
minerală la Sîngiorz, Căciulata, Bala 
(reg. Oltenia) etc. Pînă la începu
tul acestui sezon, la Sinaia se vor 
termina lucrările de aducțiune a a- 
pelor minerale sulfuroase de la iz
vorul din Valea Cîinelui.

Se acordă, de asemenea, o aten
ție deosebită modernizării și extin
derii bazelor de tratament. Cîteva 
exemple i la Eforie-Nord va intra în 
funcțiune o nouă secție de hidrote- 
rapie, unde se vor putea efectua 
peste 300 tratamente pe zi. La Efo
rie-Sud se finisează o construcție ce 
va găzdui secția de electroterapie, la 
Borsec se extind secțiile pentru tra
tamente cu nămol; se vor face noi 
amenajări pentru tratament cu nă
mol și la Sovata. O construcție mo
dernă se va înălța la Techirghiol, 
care va adăposti și o secție de 
electroterapie.

Unitățile balneoclimatice pentru 
cei mici se dezvoltă și ele. în afara 
celor 10 sanatorii permanente exis
tente a fost dat în folosință un nou 
complex la Timișul de Sus. Anul a- 
cesta se vor mai deschide 7 sanato
rii sezoniere, unde vor urma trata
mente circa 10 000 de copii: pe lito
ral, la Brădet (lîngă Gurtea de Ar
geș), Bușteni, Slănic-Moldova și în 
alte localități.

în sezonul de vară vor fi detașați 
în stațiuni peste 800 de medici și 
cadre medii sanitare. în acest an 
(6 iunie-15 septembrie) stațiunile 
balneoclimatice vor primi circa 
400 000 de oameni ai muncii.

• Teatrul de stat de operetă : CLO
POTELE DIN CORNEVILLE — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : EURIDICE — 19,30, 
(sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGE
RUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
OPERA DE TREI PARALE — 19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CAZUL OPPENHEIMER — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" : AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINII — 16, 
3.3.3. — 20.
O Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : IDO
LUL ȘI ION ANAPODA — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă" : CU CAPUL 
IN NORI — 9,30, UN VIS VESEL —
15.30, BUNA DIMINEAȚA, MÎINE —
18.30.
• Teatrul evreiesc de stat : DOISPRE
ZECE OAMENI FURIOȘI — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale' : ONDINE — 20. '
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : GULIVER IN ȚARA PĂ
PUȘILOR — 10, (sala din str. Acade
miei) : AMNARUL — 10.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
— 20, (sala Victoria) : OMUL ZĂ
PEZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

• 19,00 — Telejurnalul de seară
• 19,15 — Pentru cei mici : filmul 
„Urme pe asfalt* • 19,30 — Pentru ti
neretul școlar : Vă place muzica I
• 20,00 — Cineclub TV. Scurt- 
metraje realizate de cine-amatorii din 
orașul Otelul Roșu • 20,20 — Cîntece 
de dragoste șl jocuri populare româ
nești • 20,45 — Emisiune de versuri : 
Rabindranath Tagore • 21,15 — Trei 
tablouri pe săptămină • 21,30 — Film: 
O nevastă pentru tata • 23,00 — Tele
jurnalul de noapte • 23,10 — Buletinul 
meteorologic • 23,15 — închiderea 
emisiunii.

țlNfMAIOCRAFE

K URMELE UNOR SESIZĂRI
LA CARE REDACȚIA N-A PRIMIT RĂSPUNS

La redacție sosesc zilnic sute de scrisori. Corespondenții 
voluntari, cititorii iac propuneri, își expun părerile și obser
vațiile lor, sesizează neajunsuri din diferite domenii de ac
tivitate. Cum e și firesc, o bună parte dintre aceste scri
sori, care vizează uneori aspecte esențiale din munca unor 
organe de partid și de stat, sînt trimise acestora spre re
zolvare. De multe ori, scrisori care ridică probleme impor
tante, de interes general, rămîn fără răspuns. Am pornit pe 
urmele unora dintre ele, încercînd să punem în lumină cau
zele acestei tăceri îndelungate.

în urmă cu 6 luni, de la Craiova 
ne-a sosit o scrisoare prin care 
un corespondent voluntar, pornind 
de la unele deficiențe în organi
zarea muncii la depoul C.F.R. din 
localitate, releva necesitatea unor 
măsuri pe plan central în vederea 
unei mai judicioase folosiri a lo
comotivelor Diesel-electrice, asigu
rării unor condiții corespunzătoa
re de lucru pentru mecanici, nor
malizării programului de muncă al 
acestora, unor drepturi bănești etc.

Dată fiind importanța proble
melor ridicate, am adresat aceas
tă sesizare conducerii Ministerului 
Căilor Ferate. Cu toate revenirile 
ulterioare din partea redacției, nu 
am primit nici un răspuns. De la

tov. PETRE RUSU, șeful biroului 
de sesizări al ministerului, am aflat 
că, deși scrisoarea reclama o ana
liză mai amănunțită din partea or
ganelor competente din minister, 
ea a fost pasată „spre rezolvare" 
Direcției regionale C.F.R. Craiova.

Am întrebat pe tov. IULIAN 
IANCOVICI, directorul regionalei 
C.F.R. Craiova, ce s-a întîmplat 
cu sesizarea.

— în cea mai mare parte — 
ne-a spus el — sesizarea este în
temeiată. Din păcate, însă, și a- 
cum mă întreb ce putem face. 
Problemele cele mai importante 
din sesizare — utilizarea rațio
nală a locomotivelor Diesel-elec-

trice prin corelarea unor măsuri 
între direcțiile regionale, lipsa de 
personal calificat pentru exploa
tarea lor etc. — pot fi rezolvate 
numai pe plan central de către 
minister. Dar avem și noi o vină : 
n-am insistat pentru a primi 
ajutorul necesar și am tărăgănat 
trimiterea către minister a unui 
răspuns în acest sens.

Pentru a-și găsi o rezolvare co
respunzătoare, scrisoarea trebuie 
să-și reia deci circuitul de la 
început, după 6 luni pierdute...

O soartă în esență nu cu mult 
deosebită au avut unele scrisori 
trimise Ministerului Industriei 
Construcțiilor.

Pe mai multe șantiere de con
strucții din regiunea Oltenia (Fa
brica de ciment Tg. Jiu, Com
plexul pentru creșterea și îngră- 
șarea porcinelor de la Băilești, 
fabrica de pîine și stadionul din 
Craiova), lucrările au rămas în 
urma graficelor, deoarece nu s-au 
luat măsuri pentru asigurarea 
unui ritm normal de muncă și în 
timpul iernii; la baza de utilaj 
și transport din Tg. Jiu stau imo
bilizate autobasculantele și o se

rie de utilaje pentru că lipsesc 
piesele de schimb ; materialele de 
finisaj folosite pe unele, șantiere 
din Capitală sînt de proastă ca
litate. cheltuindu-se cu remedie
rile importante sume de bani; în 
alte locuri, din cauza unor insta
lații și materiale necorespunză
toare, locuințele se degradează în 
scurtă vreme. Toate sesizările 
menționate trebuiau să fie rezol
vate cu multe luni în urmă de 
către Ministerul Industriei Con
strucțiilor.

Pare curios, dar de soarta aces
tora n-am aflat nimic de la direc
țiile de specialitate din minister, 
care, de altfel, nici nu aveau cu
noștință de ele; scrisorile s-au 
acumulat la responsabilul biroului 
de sesizări. Dorința biroului de sesi
zări de a nu da bătaie de cap di
recțiilor de specialitate, de a nu „le 
încărca" și cu astfel de probleme 
„minore" are drept rezultat un 
paradox : cadrele cele mai compe
tente, deci cele mai în măsură să se 
pronunțe asupra unei sesizări sau 
alteia, sînt private de posibilitatea 
cunoașterii sub toate aspectele a 
problemelor de care se ocupă.

Este de prisos să mal adăugăm că 
sesizările nu pot fl rezolvate la un 
nivel corespunzător.

Din regiunea Argeș am primit 
la redacție un număr relativ mare 
de sesizări din diferite domenii 
de activitate la care sfatul popu
lar regional, Consiliul regional al 
sindicatelor și Direcția regională 
a economiei forestiere au rămas 
datoare cu răspunsurile cuvenite. 
Părerea tov. I. ȘUȘLENESCU, res
ponsabilul biroului de sesizări de 
la sfatul popular regional, la care 
avea să se asocieze și șeful secției 
de învățămînt, este că termenele 
prevăzute pentru cercetarea și re
zolvarea scrisorilor sînt prea mici. 
Iată, însă, o replică oferită de „o- 
diseea" unei sesizări în care se 
semnala, printre altele, că în comu
na Boteni, pe lîngă dispensarul me
dical a fost înființat un cabinet 
stomatologic pentru cîteva mii de 
locuitori, dar care... nu funcționea
ză. Adjunctul șefului secției de 
sănătate și prevederi sociale a 
repartizat-o unuia din medicii in
spectori ai secției. După cum a 
reieșit din discuțiile cu cei în 
cauză, sesizarea putea fi rezolvată 
chiar a doua zi. Și totuși ea avea 
să-și capete răspunsul abia după 
o lună. Cauza ? Inspectorul care a 
primit sarcina să o rezolve și-a 
neglijat îndatorirea. Nu e de mi
rare dacă, fiind astfel privite, scri
sorile zac prin sertare luni în șir.

La Direcția regională a econo
miei forestiere Argeș s-a încetă
țenit obiceiul de a nu răspunde 
sau de a răspunde cu mari întîr- 
zieri la scrisorile adresate de 
redacție. Tov. director ALEXAN

DRU MOȘ a recunoscut că, în ul
tima vreme, în mecanismul de re
zolvare a scrisorilor s-a produs o 
dereglare.

— Pentru a îmbunătăți munca 
cu scrisorile — a ținut să preci
zeze tov. Alexandru Moș — 
ne-am propus să analizăm perio
dic împreună cu factorii din uni
tățile subordonate această pro
blemă.

Nimeni nu contestă însemnă
tatea unor astfel de analize. Care 
este însă eficacitatea lor practi
că ? Am vrut să aflăm în ce sta
diu se găsește fiecare din sesiză
rile rămase fără răspuns. A fost 
imposibil.

Faptul că cele mai multe sesi
zări ocolesc organele locale se da- 
torește tocmai modului defectuos 
de rezolvare a problemelor care-i 
preocupă pe cetățeni.

★

După cum rezultă din cele re
latate mai sus, tăcerea îndelun
gată a unor instituții cărora li 
s-au adresat diferite sesizări as
cunde, în esență, o organizare 
defectuoasă a muncii cu scrisori
le, dublată de un control exercitat 
cu mari intermitențe. Prin sesizări, 
orice instituție intră în contact cu 
mii și mii de oameni: este numai 
unul din considerentele care arată 
limpede însemnătatea și locul pe 
care trebuie să și-l găsească mun
ca cu scrisorile în activitatea or
ganelor de partid, de stat, a insti
tuțiilor și a conducătorilor aces
tora.

N. ROȘCA 
D. TIRCOB

• RĂSCOALA — cinemascop : Patria 
(completare Țara Hațegului) — 9 i 
11,15: 13,45; 16,15: 18,45: 21,15.
• FIFI ÎNARIPATUL : Republica — 
9: 11: 13; 15: 17, 19; 21,15 (comple-

I
tare Pasiuni), Capitol — 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21, Melodia — 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30 (la ambele 
completarea Politețe î), Excelsior 
(completare Tirguri și iarmaroace) — 
10: 12: 14,30; 16,30; 18,30: 20,30.

• UNIVERSITĂȚILE MELE : Cinema
teca — 10; 12: 14.
• BARCAGIUL — cinemascop : Lu
ceafărul — 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 
21, Festival — 8,45; 11,15; 13,45; 1/15; 
18,45; 21,15, Modern — 9; 11,15; < >
16; 18,30; 21 (la toate compl <iff 
Energia).
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cineuta- 
scop : București — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, Grivița — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30 (la ambele completarea 
Rășinari), Aurora (completare Ele
mente) — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 21, 
Arta (completare Ajutor, mă Înec) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
O BEATA : Victoria — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Bucegi — 10; 12,15; 
16; 18,15-, 20,30 (Ia ambele comple
tarea Pîrvu Mutu-zugravul).
• ANI CLOCOTITORI : Central (com
pletare Pasiuni) — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30, Flacăra (completare Poli
tețe ?) — 15,30; 18; 20,30, Floreasca
(completare Tirguri și iarmaroace) 

I— 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lumina 
(completare La carnaval) — 10: 12; 
14: 16; 18,15; 20,30.

• JUDEX : Union (completare O 
vînătoare neobișnuită) — 15,30; 18;
20,30.
• MICA RÎNDUNICĂ — CURAJOSUL 
HANS — SPORTIVII — POVESTE 
NOCTURNĂ : Doina — 10.
• ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : D< a 
(completare Adam șl Eva în Flat- r) 
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 Co- 
troceni (completare Cucerirea tț^ pu- 
lui) — 16; 18,15; 20,30.
» POVESTE DESPRE TANGANTKA — 
CORABIA MISTERIOASĂ — ÎMBLÎN- 
ZITORUL — BUMMI ZIARISTUL — 
LUCRĂRILE PRIMEI CONSFĂTUIRI 
PE TARĂ A LUCRĂTORILOR DIN 
construcții ; Timpuri Noi — io— 
21 In continuare.
• FATA DIN .JUNGLĂ : Giulești 
16; 18; 20.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Feroviar 
(completare Gara) — 9,30; 11,45: 14; 
16,15: 18,30: 20,45, Gloria (completare 
Și acum... puțină gimnastică) — 10; 
12,15: 16; 18,15: 20,30.
• TOM JONES : Dacia (completare 
Sărbătorirea Unirii Principatelor Ro
mâne) — 9,30—15 în continuare; 17,45: 
20,45.
• ARȘIȚA — cinemascop : Buzești 
(completare Vizita conducătorilor de 

I partid șl de stat în regiunea Banat) — 
16; 18,15; 20,30.

• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Cosmos — 15,45; 18: 
20, Munca — 16; 18,15; 20,30 Ha
ambele completarea Vizita conducăto
rilor de partid șl de stat în regiunea 
Crișana).
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Unirea (completare Por
țile de Fier) — 16: 18,15, 20,30.
• VANINA VANINI : Tomis - 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Miorița 
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21
(la ambele completarea Lucrările pri
mei consfătuiri pe țară a lucrătorilor 

S din construcții).
I •AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE:

Vitan (completare în Cosmos) — 
■ 15,30: 18; 20,30.
8 • FEMEIA ÎN HALAT : Popular (com-
H pletare Și acum... puțină gimnastică) 
H — 16: 18,15: 20,30.
(j O DUMINICA LA ORA 6 : Moșilor 
B (completare Pictorul din Praga) — 
g 15,30; 18; 20.30.
I • MUNCILE LUI HERCULE : Crtngași 
H — 10.30: 16: 18; 20,30.
| • STEAUA BALETULUI : Viitorul 
g (completare Vizita conducătorilor de 
Sj partid și de stat în regiunea Crișana) 
■ — 15,30; 18; 20,30.
B ® CATIFEAUA NEAGRA — cinema- 
H scop : Coientina (completare Cronică 
g Ia un miracol) - 16: 18: 20.
S ® ȘAH LA REGE : Rahova (comple- 
M tare Nuntă țărănească) — 16, 18 15, 
H 20,30.
| • PINGUINUL : Progresul (completare

Vizita conducătorilor de partid și de 
■1 stat în regiunea Banat) — 15,30: 18' 
9 20.15.
| • GUSTUL MIERII : Lira (completare
B Arme ale cunoașterii) — 15 30- 18. 
S 20.30
I • PROCESUL ALB — cinemascop :
3 Drumul Sării - 15: 17,30: 20 Pacea — 
■ 15,45 18: 20,15.
3 • PROCESUL DE LA NURNBERG —
“ ambele serii : Ferentari — 15,30; 19,15.
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Sosirea delegației guvernamentalei Constituirea
a R. 0. Germane Consiliului G. A. S.

VESTI DIN TARILE SOCIALISTE
■ î ■, • ■

. •

Miercuri a sosit în Capitală dele
gația guvernamentală a R. D. Ger
mane, condusă de Julius Balkow, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, pre
ședintele părții germane în Co
misia guvernamentală mixtă de co
laborare economică între Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Germană, care va par
ticipa lâ lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei guvernamentale 
mixte de colaborare economică în
tre cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Trofin Sime- 
drea, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și de 
alți membri ai conducerii unor mi
nistere.

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
Miercuri a avut loc în Capitală 

semnarea unei Convenții de co
laborare în domeniul radiotelevi- 
ziunii între Comitetul de radio
difuziune și televiziune de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România și Co
mitetul Central de radiodifuziune 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Din partea română, convenția a 
fost semnată de Virgil Cazacu, pre
ședintele Comitetului de radiodi
fuziune și televiziune al Republi
cii Socialiste România, iar din par
tea coreeană de Giăn Du Hoan, 
ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene în țara noas
tră.

Ambasadorul Elveției la Bucu
rești, Charles-Albert Dubois, a 
oferit miercuri după-amiază un 
cocteil cu prilejul deschiderii Ex
poziției elvețiene în Capitală. Au 
participat Mircea Popescu, adjunct 
al ministrului industriei metalur
gice, Constantin Albescu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Hristache Zambeti, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț a Republi
cii Socialiste România, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe, reprezentanți ai con
ducerii unor întreprinderi de co
merț exterior.

Au luat parte membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

Miercuri a avut loc la Consiliul 
Superior al Agriculturii ședința 
de constituire a Consiliului gospo
dăriilor agricole de stat și a Bi
roului acestuia.

Au participat tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R., Matei Ștefan, șeful 
secției agrare a C.C. al P.C.R., re
prezentanți ai conducerii unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești.

A luat cuvîntul prof. Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, care, a- 
mintind realizările obținute în ul
timii ani de gospodăriile agricole 
de stat, a subliniat sarcinile im
portante ce revin acestui sector 
fruntaș al agriculturii noastre so
cialiste în anii cincinalului.

S-a dat apoi citire componenței 
Consiliului gospodăriilor agricole 
de stat și Biroului acestuia. Din 
consiliu fac parte 54 de membri 
— directorii trusturilor teritoriale 
Gostat, directorii științifici din in
stitute de cercetări din agricultu
ră, cadre de conducere din Depar
tamentul gospodăriilor agricole de 
stat. Biroul Consiliului gospodării
lor agricole de stat este format din 
tovarășii Angelo Miculescu, pre
ședinte, Vasile Vedeanu, Marin 
Stănescu, Triță Făniță, Dumitru 
Moianu, Constantin Urdăreanu și 
Nicodim Dăian — membri.

în prima sa ședință, Consiliul 
gospodăriilor agricole de stat a 
dezbătut principalele aspecte ale 
realizării investițiilor în anii 
1960—1965 și măsurile pentru în
deplinirea planului de investiții 
în acest an șl în perioada 
1967—1970. (Agerpres)

| R. P. POLONĂ'

! 10 milioane de

I semiconductor!
| pe an

ile de învățămînt sînt frecventate 
de peste 2 500 000 elevi și studenți, 
repartizați în 9 000 școli de toate 
gradele, dintre care 98 institute de 
învățămînt superior. Școlile func- 
ționînd pe lîngă fabrici, școlile 
serale și cursurile prin corespon
dență pregătesc 300 000 de cursanți, 
cărora li se oferă posibilitatea de 
a-și însuși calificări superioare 
fără scoaterea din producție. A- 
ceste școli au fost absolvite pînă 
în prezent de 294 000 de persoane.
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• în cinstea celei de-a 45-a aniversări 
a Partidului Comunist Român, Consiliul 
regional al sindicatelor, împreună cu Casa 
regională de creație populară Iași au or
ganizat un concurs pe tema „Sub con
ducerea partidului, făurim o viață nouă“, 
la care pot participa membrii cercurilor 
de artă plastică din regiune. Concursul se 
va încheia la 20 aprilie. Cele mai bune 
lucrări vor fi premiate.

Pentru turiști

în regiunea Brașov, într-una din poie
nile de la poalele pădurii ce coboară pînă 
în preajma șoselei Sighișoara-Mediaș, 
se amenajează un hotel ce va găzdui 100 
de turiști. Se vor construi în diferite locuri 
microcabane de 6—8 locuri. Una dintre a- 
cestea a fost pusă la dispoziția amatorilor 
de drumeție în Retezat. Pe malul lacului 
de acumulare de la Bicaz, la Potoci, s-a 
amenajat un nou camping. Unul asemănă
tor va fi pus la dispoziția vizitatorilor ce 
vin la Vatra Dornei. Pentru scurtarea dru
mului de la Sinaia la Cota 1 400 a în
ceput amenajarea unei noi rute, iar de la 
Vîrful Dichiului la cabana Babele se poate 
circula pe un alt drum marcat. în pre
zent continuă construcția drumului turistic 
Sadova—Rădăuți.

Premieră teatrală

Pe scena Teatrului maghiar de stat din 
Cluj a avut loc premiera piesei „Puterea 
întunericului" de Lev Tolstoi.

„Univers 1966"

Observatorul astronomic popular din 
București a organizat, în colaborare cu 
Comisia pentru răspîndirea cunoștințelor 
științifice a orașului București, un ciclu de 
conferințe pe teme de astronomie și astro- 
nautică, intitulat „Univers 1966“. Prima 
conferință va avea loc astă-seară la orele 
19,30, în sala de conferințe a observatorului 
din bd. Ana Ipătescu nr. 21. Expunerea, in
titulată „Probleme actuale ale astrofizicii", 
va fi ținută de prof. dr. docent Călin Po- 
povici, secretarul Comisiei de astronautică 
a Academiei. După conferință vor fi pre
zentate filme documentare.

Concursuri pentru elevi
In zilele de 3 și 4 aprilie va avea loc 

în întreaga țară faza regională a concursu
rilor pe specialități (pe materii) la care 
participă elevi ai liceelor, școlilor profe
sionale și tehnice cu durata de 4 ani, școli
lor pedagogice. Concursurile de matema
tică pentru elevii claselor VI-VIII, faza pe 
localitate, se vor desfășura la data de 10 
aprilie, iar faza raională a acestui concurs 
(pentru elevii claselor a VIII-a) se va ține 
la 17 aprilie a.c.

• Autobazele I.R.T.A. din regiunea Ba
cău au primit în aceste zile 48 de auto
camioane și autobasculante, precum și 10 
autobuze noi livrate de industria noastră 
constructoare de mașini. Pînă la sfîrșitul 
anului, unitățile I.R.T.A. din regiune vor 
fi dotate cu încă 182 de astfel de mașini.

• La Miercurea Ciuc a avut loc marți și 
miercuri o consfătuire pe tema culturii car
tofului, la care participă peste 500 de spe
cialiști, ingineri, cercetători, președinți de 
cooperative agricole, cooperatori fruntași 
din regiune.

• în cartierul „Steagul roșu“ din Bra
șov se construiește un mare complex co
mercial. Pînă în prezent au fost date în 
folosință mai multe unități, printre care 
un magazin alimentar general (cu auto
servire), un magazin de articole de me-

Pentru studiul simultan al fenomenelor me
teorologice și geofizice, specialiști din nu
meroase țări ale lumii întrețin zilnic rela
ții care permit cunoașterea, urmărirea și 
studierea stării și evoluției timpului. Co
laborarea pe plan mondial a meteorologi
lor ușurează elaborarea prognozelor ne
cesare navigației aeriene și maritime, lu
crărilor de hidroameliorații și agricole etc. 
Organizația Meteorologică Mondială a sta
bilit, incepînd din 1961, ca in iiecare an, la 
23 martie, să se sărbătorească „Ziua me
teorologică mondială". în fotografie : as
pect din sala teleimprimatoarelor a Insti
tutului meteorologic-București, unde sînt 
recepționate date meteorologice din în

treaga lume
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în capitala Poloniei se dezvoltă 
în ritm rapid ramuri moderne ale 
industriei: construcția de mașini 
de precizie, de mașini electrice, de 
aparataj electronic. Printre cele 
mai importante întreprinderi de 
acest fel se numără uzina „Tewa“ 
— singura producătoare din țară 
de tranzistori, diode și de mate
riale pentru semiconductori. în 
prezent ea produce anual 10 000 000 
semiconductori, iar în anii viitori 
își va spori producția de 5 ori.

în orașul Wjesne din voievoda
tul Poznan se apropie de sfîrșit lu
crările de construcție a unei uzine 
de mijloace de automatizare. A- 
ceastă uzină va fi principala bază 
de producție a întreprinderii pen
tru automatizări complexe din 
Poznan, care va colabora cu cele 
mai mari uzine producătoare de 
instalații automate din Polonia. 
Prima din aceste secții se va des
chide la Gdansk și se va ocupa 
cu introducerea automaticii în in
dustria navală.

R, P. D. COREEANĂ' 

Construcții 
pentru 
invățămint

REPUBLICA CUBA

Termocentrala 
„Măriei"

în provincia Pinar del Rio din 
Cuba a intrat în funcțiune cen
trala termoelectrică „Măriei". Pri
mul generator al acestei centrale 
are o putere instalată de 50 MW. 
în prezent se desfășoară lucrările 
de montare a încă 3 generatoare 
de aceeași putere, astfel încît în 
etapa finală termocentrala va 
avea puterea de 200 MW. în pla
nurile de perspectivă se prevede 
sporirea capacității termocentralei 
la 500 MW.

R, D. GERMANĂ

Progresele 

chimiei
La Gelzau a intrat în funcțiune 

o nouă întreprindere chimică pen
tru prelucrarea polietilenel în foi 
și țevi. Uzina va produce anual 
10 000 tone de foi și 5 000 tone de 
țevi.

Anul trecut, în R.D. Germană 
industria chimică a fabricat 300 
de produse chimice noi, printre 
care sortimente noi de cauciuc 
sintetic, sodă etc. Totodată, în in
dustria chimică au orescut capaci
tățile de producție. Astfel, la Com
binatul de fibre sintetice din Wil
helm Pieck-Stadt a intrat în func
țiune prima linie tehnologică pen
tru producția dederonului, cu o 
capacitate anuală de 1 700 de tone. 
La Lutzkendorf a început să pro
ducă o nouă fabrică de lubrifianți, 
cu o capacitate de 10 000 tone de 
uleiuri tehnice. La Combinatul pe
trochimic de la Schwedt se apro
pie de sfîrșit lucrările pentru pu
nerea în funcțiune a celei de-a 
doua linii tehnologice, care va 
dubla capacitatea de producție a 
combinatului.

CUM VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 șl 27 
martie. în țară : Vremea se menține relativ căl
duroasă la început, apoi devine umedă și se ră
cește ușor. Cerul va fi mai mult noros. Vor că
dea ploi locale, mai frecvente în jumătatea de 
sud a țării. Vînt potrivit, cu unele intensificări 
din sectorul vestic. Temperatura în scădere 
ușoară către sfîrșitul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între 8 și 16 grade. în București : 
Vremea se menține relativ călduroasă la în
ceput, apoi devine umedă. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura ușor variabilă.

naj, uz casnic și radio, un magazin gene
ral de textile, încălțăminte, confecții și o 
librărie.

• La Opera de stat din Iași a avut loc 
ieri un spectacol extraordinar cu „Aida" 
de Verdi. Rolul lui Amneris a fost 
interpretat de Irina Arhipova, artistă a 
poporului din R.S.F.S. Rusă, care se gă
sește în turneu în țara noastră.

• A început popularea cu diferite spe
cii de pește a lacurilor din zona de sud &■ 
regiunii Argeș. Pînă acum, în lacurile de 
la Furduiești și Dutina s-au adus peste 
1 000 kg puiet de pește.

• în tot mai multe locuri de pe șo
sele naționale se amenajează stații de re
parații și întreținere auto. Recent au fost 
date în folosință cele de la Bariera Păcu
rari—Iași și Găvana—Pitești.

Excursie la Ploiești pentru meciul 
de fotbal Petrolul—Rapid f

O.N.T. Agenția București organizează cu 
prilejul întîlnirii de fotbal Rapid—Petro
lul. o excursie la Ploiești. înscrierile au 
început ieri la sediile agențiilor din Calea 
Victoriei 100 și bd. Republicii 68. Se a- 
sigură transportul cu autocarele și biletul 
de intrare. Plecarea are loc în ziua de 31 
martie, ora 13, din fața restaurantului 
„Cina" și din fața Gării de Nord.
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în Republica Populară Demo
crată Coreeană se acordă o mare 
însemnătate dezvoltării rețelei in
stituțiilor de învățămînt de toate 
gradele. Fondurile alocate de stat 
în acest scop sînt anul acesta de 
2,7 ori mai mari decît anul trecut. 
Aceste fonduri sînt folosite mai 
ales pentru construirea de noi edi
ficii. Astfel, la Phenian se con
struiește un nou institut de limbi 
străine, cu un mare număr de săli 
de cursuri, și un cămin pentru stu- 
denți. De asemenea, se construiesc 
noi clădiri destinate bibliotecilor 
și căminelor pentru studenții din 
instituțiile de învățămînt supe
rior. Planul pe acest an prevede și 
construirea unui mare număr de 
săli de clasă pentru școlile tehni
ce și medii, care va fi de 2,8 ori 
mai mare decît anul trecut. în re
giunile cu caracter agrar se con
struiesc școli tehnice agricole.

în R. P. D. Coreeană, instituți
Fabrica de carbid din cadrul complexului chimic de la Devnla 

(R. P. Bulgaria)

j ORAȘUL GUAYAQUIL 

I PARALIZAT DE GREVA 
I
I GENERALĂ
l
I QUITO. Aproape întreaga acti

vitate industrială și comercială a

I marelui port ecuadorian Guaya
quil, principalul centru comercial

Ial țării, este paralizată în urma 
grevei declanșate pe termen neli
mitat la chemarea camerelor de

I comerț.

Asediații 
din Barcelona

l.EWdVEl. ’
i

în meciul de ieri, cu Vojvodina

Selecționații au învins (2-1), 
dar după un joc slab

Cum era firesc, meciul de ieri al 
selecfionabililor a urmării verificarea 
pregătirii acestora și mai pufin rezul
tatul tehnic. Din păcate, scopul prin
cipal al partidei n-a fost atins ; din 
cele 90 de minute de joc, doar circa 
10 minute s-a jucat cu adevărat 
fotbal. în rest, pierdere de timp și 
pentru jucători, și pentru spectatori. 
Or, pînă la întîlnirea cu selecfionata 
maghiară n-au mai rămas decît două 
săptămîni.

Se prea poate ca în partida de ieri 
lotul nostru să nu fi găsit un adver
sar corespunzător, care să-l solicite 
din plin. Faptul acesta însă nu scuză 
cîtuși de pufin evolufia slabă a fotba
liștilor români. înaintarea a „lucrat’ 
înfr-adevăr cîteva faze, s-a apropiat 
periculos de poarta adversă, însă a- 
ceste acfiuni au fost excepfii fafă 
de nota generală a jocului. Forfele 
tuturor înaintașilor, pe aproape toată 
durata partidei, s-au irosit în combi- 
nafii sterile, fără a se șuta la poartă, 
în prima repriză, mai ales, se părea că 
finta echipei noastre era doar să se

ajungă cu mingea în careul mic al 
adversarului — și atîf. Jocul a deve
nit ceva mai atractiv la începutul re
prizei secunde, după ce oaspefii au 
deschis scorul prin Lambi. Văzîndu-se 
conduși cu 1—0, fotbaliștii noștri 
și-au revenit. Replica lor a devenit 
de astă dată mai energică, mai or
ganizată. Egalarea a survenit la nu
mai un minut (a înscris Dridea). 
După alte două minute, avantajul a 
trecut de partea echipei române. Go
lul victoriei a fost marcat de Pîrcălab, 
al cărui oșut, de la numai 6 metri de 
poartă, fusese de fapt o schimbare 
de direcjie, din voie, a traiectoriei 
mingei, primită de la Badea. Atacurile 
fotbaliștilor noștri au continuat, însă 
înaintașii — lipsifi de calm, dar și de 
îndemînare — au ratat situații dintre 
cele mai favorabile. Nu vom menfio- 
na decît trei din acestea : două ratate 
de Badea, care a intervenit defectuos 
cu capul, și una de Crainiceanu — 
spre sfîrșitul partidei, cînd, singur în 
careu, a șutat în brafele portarului.

Se pare că această meteahnă, de a 
juca pentru „efect spectacular", o au 
și membrii lotului de juniori. în par
tida de ieri cu Progresul București, 
juniorii au șutat pufin și... au pierdut. 
Scor 3—0 (2—0) pentru Progresul.

Ion DUMITRIU

P. S. — Deși aveau loc în tribune, 
unii spectatori indisciplinafi au pă
truns în incinta stadionului, așezîn- 
du-se pe băncile din jurul terenului. 
De ce totuși I.E.B.S.-ul n-a luat mă
surile de ordine cuvenite pentru a 
evita asemenea situații ?

ȘAH. Alexandra Nicolau la a opta 

victorie în turneul de la Belgrad

în turneul internațional feminin de șah de la Bel
grad, campioana României, Alexandra Nicolau, a cîș- 
tigat partida amînată cu olandeza Vreken. Aceasta a 
fost cea de-a 8-a victorie obținută de șahista română 
în turneu. înaintea ultimei runde, în clasament con
duce Nona Gaprindașvili (cu toate partidele încheiate) 
— 9 puncte, urmată de Alexandra Nicolau — 8,5 
puncte, Jocici 7,5 puncte, Lazarevici — 6 (1) puncte etc. 
în ultima rundă, Nicolau va juca cu Jocici.

2—1 pentru selecționata noastra. Pîrcălab (mascat 
de bară) a șutat imparabil

Foto : A. Cartojan

AZI ÎN CAPITALA

IU
Astăzi, de la ora 18, sala Dinamo 

din Capitală va găzdui dubla în- 
tîlnire internațională de volei din
tre echipele de tineret ale Româ
niei și Cehoslovaciei. Revanșa va 
avea loc vineri de la orele 19, în 
aceeași sală.

Sala sporturilor de la Floreasca 
va găzdui aȘtă-seară, de la ora 18, 
penultima reuniune a competiției 
de box dotate cu „Cupa primăve
rii'. Din program se desprind în- 
tîlnirile: Gruiescu-Davidescu; Gîju- 
Lungu ; Stanev-Negoescu ; Oltea- 
nu-Nicolau ; M. Mariuțan-Manole. 
Finalele competiției se vor desfă
șura sîmbătă de la ora 18 tot în 
sala Floreasca.

Sub titlul „Ăsedia- 
fli din Barcelona", 
săptămînalul „LE 
NOUVEL OBSERVA- 
TEUR“ a publicat un 
reportaj ilustrînd 
desfășurarea acțiu
nilor studenților :

„400 de studenți 
s-au adunat într-o 
mănăstire capucină 
din cartierul Sarria, 
în apropierea orașu
lui studențesc. încă 
o dată ei au ținut 
să-și manifeste ostili
tatea față de sindica
tul oficial, înființînd 
un altul, care să fie 
intr-adevăr un sin
dicat, și să ceară de
mocratizarea univer
sității.

Ei au invitat un a- 
numit număr de inte
lectuali ; au fost pre
zenți, de asemenea, 
reprezentanții studen
ților din Madrid, Va
lencia și Sevilla, pre
cum și un delegat al 
Confederației interna
ționale a studenților. 
Adunarea a adoptat 
o moțiune, preclzînd 
principiile sindicatu
lui liber, cerînd o re
formă universitară, 
convocarea unui con
gres național al stu
denților și crearea u- 
nei comisii mixte a 
studenților și profeso
rilor. Ea a mai pro
clamat că : „Universi
tatea trebuie să ia în 
mină cauza libertății 
și a culturii și s-o 
includă în contextul

luptei pentru liberta
tea societății spanio
le". Aceasta era prea 
mult: la orele 18, po
liția și agenții ei se- 
creți au înconjurat 
mănăstirea și i-au so
mat pe cei aflați înă
untru s-o părăsească. 
Lucrurile au luat o 
întorsătură neaștep
tată. Susținuți de că
lugări, studenții refu
ză să părăsească mă
năstirea, iar epis
copul invocă tradițio
nalul drept de azil 
spaniol. Poliția taie 
atunci legăturile tele
fonice, apa și electri
citatea, dar, după un 
demers energic al e- 
piscopului, e silită să 
le restabilească. Stu
denții iau masa îm
preună cu călugării și 
se trimit camioane la 
Crucea Roșie pentru 
a obține alimente pen
tru asediați.

Cu o zi în urmă, 
vestea se și răspîndise. 
Spre orele 15; cîteva 
sute de studenți de
monstrează în centrul 
orașului, încearcă să 
paralizeze circulația 
și sînt împrăștiați de 
poliție. La orele 18, o 
nouă manifestație, din 
nou împrăștierea ei 
de către poliția călare.

La orele 20, la se
diul colegiului arhi- 
tecților, un critic de 
artă, Circi Pelicer, 
ține o conferință care 
ar fi trebuit să fie

prezidată de decanul 
facultății, Moraga, 
închis în mănăstire 
din ajun. Toată inte
lectualitatea din Bar
celona e prezentă și 
grupuri de studenți 
care nu au putut in
tra în sală așteaptă 
în fața intrării. Un 
inspector de poliție se 
instalează alături de 
conferențiar. Pelicer 
își începe conferința 
în această tensiune. 
Deodată, studenții în
cep să scandeze nu
mele decanului Mora
ga : publicul și confe
rențiarul aplaudă. In
spectorul cere între
ruperea ședinței, dar 
publicul nu părăsește 
sala.

Poliția întrerupe lu
mina ; cineva reușește 
s-o reaprindă. Un de
legat al studenților ci
tește un manifest. In
spectorul de poliție 
i-1 smulge din mină 
și întrerupe din nou 
curentul electric. Pe 
întuneric, toate per
soanele prezente sem
nează manifestul. în 
ziua următoare, uni
versitatea intră în 
grevă iar avocații se 
pregătesc să intervină. 
Autoritățile se ener
vează. La prînz, cu 
bastoanele de cauciuc 
în mînă, polițiștii pă
trund în interiorul 
mănăstirii, aliniază 
răsculații în curte, le 
verifică identitatea, 
le confiscă carnetele 
de studenți, arestează 
un număr însemnat 
de manifestanți și pe 
unii din călugări.

Revolta a început și 
e sigur că ea va dura 
mult timp".



LA DA NANG Șl HUE

Manifestații
1

de mare amploare 
împotriva regimului 
de la Saigon

SAIGON 23 (Agerpres). — Manifestațiile antiguvernamentale 
și antiamericane din Da Nang și Hue au căpătat miercuri o am
ploare fără precedent.

EVOLUȚIA CRIZEI DIN N.A.T.O.
„Cei 14" nu s-au pus încă de 
acord asupra răspunsului către

' La DA NANG, studenții, care au 
demonstrat pe străzile orașului ce- 
rînd demisia juntei militare și 
condamnînd prezența americană 
în Vietnam, au ocupat stația de 
radio, poșta și telefoanele. „Poliția, 
scrie agenția France Presse, se a- 
rată solidară cu organizatorii 
acestor mișcări, iar armata nu in
tervine". Este interzisă deplasarea 
soldaților americani din oraș.

La HUE, demonstranții au ocu
pat, de asemenea, postul de radio, 
transmițînd emisiuni împotriva 
politicii americane și a actualei 
junte militare de la Saigon.

„De miercuri dimineața, la Da 
Nang a încetat orice activitate", 
transmite de la fața locului tri
misul special al agenției France 
Presse, Marc Hutten. Orașul par
ticipă sută la sută la greva gene
rală de 48 de ore. Cele cîteva mii 
de muncitori de la diverse ser-

Conflictul 
dintre 
Mobutu 
și parlament

Conilictul dintre generalul Mo
butu, președintele Congoului, și 
parlamentul de la Leopoldville, 
conflict care s-a ascuțit conside
rabil în ultima lună a răbufnit cu 
deosebită putere la începutul a- 
cestei săptămîni. Marți, Mobutu a 
semnat o ordonanță remițînd pu
terea legislativă președintelui re
publicii, adică sie însuși. în tex
tul ordonanței se precizează că 
„puterea legislativă este atribui
tă președintelui care o exercită 
prin ordonanțe-legi. Ele sînt 
transmise, pentru informare, ca
merei deputaților și senatului, în 
decurs de două luni după ce au 
fost semnate". Aceasta înseamnă 
că, practic, atribuțiile parlamen
tului sînt reduse la zero. „El nu 
este dizolvat, nu este suprimat, 
dar nu va mai avea decît un rol, 
cum s-ar zice, academic' — a- 
rată agenția France Presse.

Declanșarea conflictului de 
la Leopoldville este considerată 
de agențiile de presă ca o urma
re directă a opoziției pe care 
Mobutu a întîmpinat-o din partea 
parlamentului, a refuzului depu
taților de a-i sprijini politica. 
„Parlamentarii au semănat ne
mulțumire în regiunile lor. Ei au 
spus că vor face să fie anulate 
ordonanțele date de mine" — a 
declarat Mobutu, încercînd să 
explice motivul hotărîrii luate. în 
fapt, însă, disputa dintre șeful 
statului și parlament este o nouă 
ilustrare a crizei în care se zba
te de mai mulți ani această țară 
africană Se știe că în noiembrie 
1965, cînd a preluat puterea, Mo
butu a promis că într-un termen 
scurt va scoate Congoul din si
tuația sa catastrofală, că va 
pune capăt haosului economic 
și corupției. El a promis, de ase
menea, că deficitul bugetar al 
țării, care în 1965 s-a cifrat la 
aproape 25 miliarde de franci 
congolezi se va reduce la sfîrși- 
tul anului 1966 la circa 5 miliar
de. Politica de „austeritate" de
cretată de autorități, lovind greu 
milioane de oameni ai muncii 
(chiriile sporite cu 50 la sută, sa
lariile înghețate), n-a putut pune 
capăt crizei. Dimpotrivă, în con
dițiile cînd mai bine de o treime 
din buget este alocată cheltuie
lilor militare, în vistieria țării s-a 
creat un gol și mai mare. Unii 
observatori sînt de părere că 
Congoul se îndreaptă spre un de
ficit de 29 miliarde de franci 
congolezi.

Concomitent cu adîncirea cri
zei economice se intensifică 
lupta forțelor patriotice, care 
își exercită controlul asupra unei 
cincimi din teritoriul țării.

Pentru a ieși din situația cri
tică în care se găsesc, autorită
țile de la Leopoldville încearcă 
să recurgă la măsuri de mînă 
forte, intensificînd în primul rînd 
controlul armatei asupra apara
tului de stat. E tocmai ceea ce se 
întîmplă în prezent. Preluînd pu
terea legislativă și introducînd 
în verigile principale ale admi
nistrației cadre militare, genera
lii; Mobutu adîncește procesul de 
militarizare a țării, încercînd să 
pună astfel stavilă nemulțumirii 
populare, luptei forțelor patrio
tice

Nicolae N. LUPU

vicii americane și îndeosebi de la 
baza aeriană, au răspuns în pro
porție de 99 la sută chemării la 
grevă.

Circa 2 000 de manifestanți și-au 
dat miercuri dimineața întîlnire în 
parcul municipal unde au ascul
tat discursuri și au arborat pan- 
carde cerînd un guvern civil, 
o constituție și un parlament. Ei 
au denunțat prezența americană 
în Vietnam și l-au atacat deschis 
pe generalul Ky, primul ministru, 
și pe șeful statului, Thieu.

Din corespondențele agențiilor 
de presă transmise miercuri dimi
neața reiese că la Saigon autorită
țile militare urmăresc cu multă 
atenție și cu îngrijorare evoluția 
situației.

■Ar
HANOI 23 (Agerpres). — Comi

tetul Permanent al Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam, întrunit 
în sesiune, a discutat problema 
campaniei de întrecere patriotică 
în lupta împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională. 
Analizînd rezultatele campaniei 
desfășurate anul trecut, s-a con
statat că în 1965 au fost obținute 
succese deosebite. S-au dat lovi
turi grele aviației americane care 
a întreprins raiduri de distrugere 
asupra R. D. Vietnam. S-a conti
nuat construirea bazei tehnico- 
materiale a socialismului. In ciuda 
condițiilor de război, a fost garan
tat nivelul de trai al populației.

Franța
PARIS 23 (Agerpres). — Potri

vit agenției France Presse, gu
vernul francez ar putea să ia 
în următoarele zece zile o ini
țiativă privind intenția sa de 
a-și retrage forțele din co
mandamentele integrate ale 
N.A.T.O., fixînd pentru aceasta 
anumite termene „suple".

Partea franceză constată că, după 
zece zile de la remiterea memo
randumului francez partenerilor 
săi din N.A.T.O., aceștia n-au pu
tut încă să se pună de acord asu
pra răspunsului. La Paris există 
impresia că anumite cercuri ame
ricane consideră că este mai înțe
lept ca, pentru moment, să se cîș- 
tige timp. Agenția France Presse 
este de părere că, în această situa
ție, nu este exclus ca guvernul 
francez să încerce să accelereze 
desfășurarea evenimentelor.

WASHINGTON

Discursul 
președintelui 
S. U. A.

WASHINGTON 23 (Agerpres).— 
Miercuri, președintele Johnson a 
consacrat în întregime discursul

său rostit în fața membrilor „In
stitutului pentru afacerile exter
ne" situației actuale din cadrul 
alianței atlantice. După cum 
transmite agenția France Presse, 
discursul președintelui Johnson a 
constituit „un rechizitoriu împo
triva poziției Franței".

Șeful administrației americane, 
cu toate că și-a reafirmat punctul 
de vedere potrivit căruia N.A.T.O. 
trebuie să se bazeze pe „integra
rea" membrilor săi, a considerat 
oportun să menționeze totuși că 
alianța atlantică ar trebui „să fie 
supusă unor schimbări". „Desigur, 
a spus el, N.A.T.O. va trebui să se 
adapteze schimbărilor impuse de 
scurgerea timpului. Dar noi cre
dem cu fermitate că aceste schim
bări trebuie să fie elaborate de 
către țările membre în totalitatea 
lor". Afirmînd acestea, Johnson a 
recunoscut implicit justețea pozi
ției franceze privind necesitatea 
unei reforme a N.A.T.O., respin- 
gînd însă metodele folosite de a- 
ceasta.

Opunîndu-se concepțiilor de su
veranitate preconizate de Franța, 
pe care le consideră „caduce", pre
ședintele a afirmat că Statele 
Unite sînt ferm hotărîte să se ală
ture celorlalte 13 țări membre ale 
alianței (în afară de Franța — 
N. R.) pentru a conserva și întări 
forța N.A.T.O.

După demonstrațiile studențești împotriva regimului rasist din Rhodesia, 
studenții și o parte a corpului didactic se atlâ în grevă în incinta Uni
versității din Salisbury. Poliția, care a pătruns în universitate, a declarat 

că va continua să rămînă acolo

Lucrările
Prezidiului 
Consiliului 
Mondial al Păcii

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 
La Budapesta a luat sfîrșit șe
dința Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii. în cursul lucrărilor, 
care au durat cinci zile, au fost 
discutate unele probleme ale si
tuației internaționale, sarcinile 
mișcării pentru pace în etapa ac
tuală și au fost adoptate o serie 
de documente. Prezidiul Consiliu
lui Mondial al Păcii a adresat opi
niei publice internaționale un apel 
în care și-a exprimat solidaritatea 
cu poporul vietnamez și a subli
niat necesitatea organizării unor 
acțiuni pe plan internațional în 
scopul restabilirii păcii în Viet
nam. Intr-o altă declarație este 
condamnată folosirea tot mai in
tensă în războiul din Vietnam a 
gazelor toxice și substanțelor chi
mice.

Un mesaj adresat poporului spa
niol subliniază importanța și ac
tualitatea transformării regiunii 
Mării Mediterane într-o zonă de- 
nuclearizată, demonstrate încă o 
dată de catastrofa suferită deasu
pra teritoriului Spaniei de bom
bardierul american cu arme ato
mice la bord. Prezidiul a discutat 
unele probleme legate de structura 
și metodele de lucru ale Consiliu
lui Mondial al Păcii.

în decurs de un an Sfafele 
Unite au folosit în agresiunea 
din Vietnam 1,7 milioane 
bombe, ceea ce — relatează 
săpfămînalul britanic „Specta
tor" — înseamnă 8 bombe 
pentru fiecare membru al for
țelor patriotice, 4,8 milioane 
rachete și proiectile reacfive, 
adică 24 pentru fiecare luptător, 
și 16 milioane grenade, adică 55 
de persoană. Cifrele au fost 
dezvăluite recent de ministrul 
apărării al S.U.A., McNamara. 
Pe de altă parte, date noi vin 
să confirme că Statele Unite 
continuă să persevereze pe 
linia intensificării războiului. în 
curînd, după cum s-a anun
țat oficial la Washington, alți 
20 000 de militari se vor adău
ga celor 215 000 aflați la 
bazele militare situate la sud 
de paralela 17. O lege sem
nată recent de președintele 
Johnson a autorizat Adminis
trația să folosească pentru fi
nanțarea războiului suma su
plimentară de 4,8 miliarde do
lari. Concomitent, avioanele a- 
mericane continuă bombarda
mentele asupra teritoriului R.D. 
Vietnam.

Tot McNamara a recunoscut, 
nu mai tîrziu decît a doua zi 
după ce a dezvăluit imensul 
consum de armament împotriva 
poporului vietnamez, că numă
rul partizanilor din Vietnamul 
de sud crește neîncetat. De 
altfel, acțiunile intervenționiste 
nu pot smulge inițiativa din 
mîinile forțelor patriotice. Uni
tățile Frontului Național de 
Eliberare — care controlează 
în prezent patru cincimi din 
teritoriul țării — dau lovituri

CAMPANIA ELECTORALĂ DIN ANGLIA

Cuvîntarea televizată 
a lui John Gollan

BERLIN

Ambasadorul 
României primit 
de Willi Stoph

BERLIN 23. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : La 
23 martie, Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, l-a 
primit în audiență de prezentare 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România la Berlin, ing. dr. 
Nicolae Ghenea. Primirea s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

Ședința Direcției
Partidului Comunist Italian

ROMA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
Direcția Partidului Comunist Ita
lian, întrunită marți sub președin
ția lui Luigi Longo, secretar gene
ral al partidului, a examinat sta
diul pregătirilor pentru apropiata 
campanie electorală privind alege-

PESTE 60 LA SUTĂ

LONDRA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmi
te : Miercuri în cadrul programu
lui rezervat partidelor politice a 
luat cuvîntul la televiziunea bri
tanică, John Gollan, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie. Vorbitorul a pre
zentat punctul de vedere al parti
dului în principalele probleme a- 
bordate în cursul campaniei elec
torale. El a arătat, între altele, că 
dificultățile semnalate în domeniul 
economiei Angliei constituie o ur
mare a funestelor cheltuieli mili
tare și a investițiilor de capital 
particular peste hotare, care în
ghit toate mijloacele necesare 
reînnoirii industriei britanice. Pen
tru dezvoltarea economiei brita
nice — a spus el — trebuie adop
tate măsuri ferme față de marele 
capital și trebuie înfăptuită na
ționalizarea principalelor ramuri 
ale economiei.

Arătînd că Anglia cheltuiește 
anual peste 2 miliarde de lire ster
line pentru promovarea politicii 
„la est de Suez" și pentru „febra 
nucleară", Gollan a spus că Anglia 
are nevoie de o politică externă 
independentă care să pună capăt 
sprijinului acordat Statelor Unite 
în agresiunea acestora în Viet
nam. Totodată, el a declarat că 
Partidul Comunist din Marea Bri
tanie respinge orice tentativă de 
a se acorda Germaniei occidentale 
accesul la arma nucleară. în în
cheierea cuvîntării sale, John

Gollan a cerut alegătorilor să vo
teze în favoarea partidului comu
nist, pentru înfăptuirea unui pro
gram de largi transformări so
ciale.

Apariția pentru prima dată a 
secretarului general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie la 
televiziunea engleză a constituit 
un succes de seamă al mișcării 
muncitorești din Anglia, întrucît 
a dat posibilitate acestui partid să 
se adreseze direct milioanelor de 
alegători.

PARIS

120000 salariați 
în grevă

La chemarea tuturor centralelor 
sindicale, miercuri a avut loc o 
grevă de o zi a lucrătorilor de la 
gaz și electricitate din Franța. Cei 
120 000 de salariați din acest sector 
au participat la grevă în proporție 
de 90—100 la sută. Greva a avut 
repercusiuni asupra funcționării 
întreprinderilor și a unor servicii 
publice. La Paris, pentru a evita 
paralizarea circulației 1 400 de a- 
genți și 400 polițiști motorizați au 
fost mobilizați la principalele în
crucișări ale străzilor.

BOGOTA. Peste 60 la sută din 
electorii înscriși în Columbia nu 
au votat la alegerile legislative, 
cantonale și municipale de dumi
nica trecută. „Frontul național" 
(partidele „tradiționale" liberal și 
conservator, aflate în coaliția 
majoritară) au obținut 99 locuri în 
Camera reprezentanților, iar opo
ziția 83 locuri. Rămîn în dispută 
opt locuri. „Frontul național" 
nu dispune deci de cele două 
treimi de locuri necesare pentru a 
legifera, în această țară. Majori
tatea simplă, după cum se consi
deră la Bogota, va varia între 14 
și 20 locuri.

rile administrative care vor avea 
loc în luna iunie. în cadrul dezba
terilor — precizează Comunicatul 
dat publicității — s-a arătat că a- 
legerile au loc într-un moment 
cînd în țară există probleme seri
oase de ordin social și politic cum 
sînt lupta pentru pace și o nouă 
politică externă a guvernului, lup
ta pentru îmbunătățirea salariilor 
și împotriva șomajului. în acest 
cadru trebuie dezvoltată inițiati
va partidului pentru strîngerea le
găturilor cu alte forțe democrati
ce, pentru elaborarea programului 
electoral și alcătuirea listelor de 
candidați, pentru salvgardarea u- 
nității și autonomiei clasei mun
citoare amenințată de inițiativele 
scizioniste și propunerile social- 
democrației. Scrisoarea deschisă 
adresată C.C. al P.C.I. — subli
niază comunicatul — constituie un 
prilej pentru a deschide o amplă 
și frățească dezbatere cu toți so
cialiștii asupra perspectivelor miș
cării muncitorești din Italia.

RyT TOKIO. După cum anunță agenția TASS, între
14—23 martie s-a desfășurat prima consfătuire 

comună a Comitetului mixt soviefo-japonez de co
laborare economică. A avut loc un amplu și sincer 
schimb de păreri asupra problemelor privind dez
voltarea relațiilor economice.

sgi BONN. Congresul U.C.D. a ales pe cancelarul
Erhard, cu o majoritate de 413 voturi, pre

ședinte al partidului Uniunea creștin-democrată. 
în funcția de prim-vicepreședinte al U.C.D. a fost 
ales Rainer Barzel.

RIO DE JANEIRO. Președintele Braziliei, Castelo
Branco, a declarat la o conferință de presă 

că „în cazul în care viitoarele alegeri preziden
țiale se vor încheia cu victoria opoziției, acest 
verdict va trebui să fie acceptat". El a adăugat însă 
că aceasta „este o ipoteză improbabilă în circum
stanțele actuale". Branco a dezmințit știrile potri
vit cărora candidatura generalului Costa e Silva, mi

nistrul apărării, ar fi fost impusă guvernului de for
țele armate.

PALERMO. Magistratura a emis mandate de 
arestare împotriva a 28 de persoane — 

printre care și primarul democrat-creștin din 
Borgetto — implicate într-un nou delict al Ma
fiei. Este vorba despre un adevărat trust al aces
tei organizații secrete, care teroriza Sicilia de 
vest.

PEKIN. în provincia Hupei din R. P. Chineză 
s-au produs două noi cutremure de pămînt. 

Intensitatea cutremurelor la epicentru a fost de gra
dul 9 și respectiv gradul 10. S-au semnalat victime 
omenești și pagube materiale. Datorită măsurilor 
de precauție luate, pagubele au fost de o amploare 
mai mică decît cele pricinuite de cutremurul de la 
8 martie. S-au luat măsuri urgente pentru înlătu
rarea urmărilor cutremurelor și ajutorarea populației 
sinistrate.

SSESEt

grele trupelor americano — 
sud-vietnameze. Numai în 
cursul primelor două luni ale 
acestui an au fost scoși din 
luptă mii de soldați americani, 
sud-vietnamezi și sud-coreeni. 
Atacurile împotriva teritoriului 
R. D. Vietnam primesc o ri
postă dîrză, numărul avioahe- 
lor doborîte de la începutul 
raidurilor trecînd, după cum 
transmite agenția V.N.A., de 
900.

Angajarea fot mai masivă a 
Statelor Unite a dus și la izo
larea tot mai accentuată a pro
motorilor intervenției. S-a pro
dus o adevărată „escaladare’ 
a protestelor unor pături socia
le tot mai largi din S.U.A. și 
din alte țări ale lumii. Tot mai 
mulți americani au început să 
înțeleagă că intervenția în 
Vietnam a adus S.U.A. — după 
cuvintele senatorului Morse — 
în „ziua neagră a istoriei lor*. 
Acum în rîndurile manifestanți- 
lor se reunesc pături de cele 
mai diverse convingeri politice 
sau religioase. Mai ales după 
reluarea bombardamentelor a- 
supra teritoriului R. D. Vietnam 
și după ce masca „ofensivei de 
pace’ a căzut, protestele aces
tor pături s-au înmulțit și au 
crescut în amploare. Recent, 
profesori de la 69 de univer
sități și colegii americane au 
adresat un nou apel Congre
sului în care cer să se 
pună capăt războiului. Au fost 
organizate marșuri de protest 
și demonstrații la Nev/ York, 
New Orleans, Gainesville și în 
alte orașe americane. De mai 
mult timp chiar și un număr de 
congresmani își manifestă re-

zerva față de actualul curs al 
angajării, cerînd oprirea „es
caladării".

Impopularitatea politicii a- 
mericane se face simțită nu 
numai în S.U.A. Numeroase 
personalități politice marcante, 
ca primul ministru al Suediei,

și de solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului viet
namez. Demonstrațiile care 
au avut loc în numeroase 
orașe din Italia au reunit ma
se imense de oameni, munci
tori, intelectuali, țărani, repre
zentanți de vază ai vieții po-

Pe toate meridianele cresc protestele 

împotriva agresiunii americane in Vietnam

CERCUL
IZOLĂRII

Tage Erlander, primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, mi
nistrul de externe danez, Haek- 
kerup, și-au exprimat îngrijo
rarea față de evoluția acțiuni
lor S.U.A. în același timp, în 
numeroase țări de pe toate 
continentele se desfășoară o 
puternică mișcare de protest

litice, sociale șl culturale. în 
R. F. Germană, Canada, Anglia 
și în alte țări vest-europene, 
prin mitinguri, demonstrații, 
marșuri ale păcii sau mesaje 
adresate guvernelor lor, mii și 
mii de oameni au condamnat 
agresiunea americană. în 
Japonia, la marile manifestații

desfășurate în 400 de orașe, 
printre care Tokio și Osaka, au 
participat peste un milion de 
persoane. Acum, în aceas
tă țară se desfășoară o vastă 
acțiune pentru strîngerea a 40 
de milioane de semnături în 
sprijinul luptei juste a poporu
lui vietnamez. Numeroase de
monstrații de protest au loc, în 
ultimul timp, în țările Americii 
Latine, îndeosebi în Argentina, 
Uruguay, Costa Rica, Nicara
gua.

în lupta sa dreaptă, poporul 
vietnamez se bucură de soli
daritatea tuturor țărilor socia
liste. Alăfurîndu-și glasul pro
testului celorlalte popoare din 
țările socialiste, al popoarelor 
iubitoare de pace și libertate 
din întreaga lume, opinia pu
blică din țara noastră care ur
mărește cu caldă simpatie lupta 
eroică a poporului vietnamez 
își reafirmă deplina solida
ritate și întregul sprijin frățesc 
față de dreptul său sacru de a 
fi singur sfăpîn în patria sa.

Încercînd să spargă cercul 
izolării de care s-au înconju
rat, S.U.A. au recurs la nume
roase manevre diplomatice, tri- 
mifînd emisari în toate colțu
rile lumii pentru a „explica" 
politica lor, făcînd apeluri la 
„înțelegere" sau cerînd di
rect ajutorul aliaților. „Re
zultatele campaniei S.U.A. 
pentru a obține o parti
cipare internațională sporită 
în războiul din Vietnam — 
scrie revista „U. S. News and 
World Report" — sînt deza
măgitoare. Lista ajutoarelor 
pentru Vietnam — continuă 
revista — arată că numai trei

țări, în afară de S.U.A., furni
zează trupe ferestre : Coreea 
de sud, Australia și Noua Ze- 
elandă". Cît privește țările 
din Europa occidentală, recu
noaște „New York Times", cu 
excepția guvernului englez, 
care contează pe sprijinul 
S.U.A. în politica sa militară 
la est de Suez, celelalte țări 
„nu acționează ca și cum ar 
considera Vietnamul o proble
mă a lor... Dimpotrivă, euro
penii văd cum americanii trans
formă din ce în ce conflictul 
vietnamez într-un război ame
rican". Mai mult, continuarea 
agresiunii în Vietnam a dus la 
ascuțirea contradicțiilor dintre 
Statele Unite și aliații lor din 
N.A.T.O. După cum se știe, 
Franța și-a exprimat în repetate 
rînduri dezacordul față de 
politica americană în Asia de 
sud-est.

Acțiunile militare și diplo
matice ale Statelor Unite nu au 
făcut decît să sporească și mai 
mult voința de luptă a poporu
lui vietnamez, să ducă pe toa
te meridianele la intensifica
rea protestelor împotriva agre
siunii, la izolarea fot mai ac
centuată a cercurilor milita
riste. Devine din ce în ce mai 
clar că rezolvarea problemei 
vietnameze nu stă în perse
verarea pe calea agresiunii, ci 
în încetarea ei, în retragerea 
trupelor intervenționiste, în a- 
plicarea acordurilor de la Ge
neva din 1954 și în respec
tarea dreptului sfînt al poporu
lui vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta, fără amestec dir, 
afară.

Radu BOGDAN

PLENARA C.C.
AL P.C. DIN AUSTRIA

VIENA 23 (Agerpres). — La 
Viena au luat sfîrșit lucrările Ple
narei C.C. al P. C. din Austria. 
Potrivit ziarului „Volksstimme" 
plenara a discutat raportul prezen
tat de președintele P. C. din Aus
tria, Franz Muhri, privind situația 
politică din țară după recentele 
alegeri parlamentare.

PREȘEDINTELE R.A.U.
DESPRE PROBLEMELE
LUMII ARABE

CAIRO 23. — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmite : 
Vorbind miercuri la Suez cu pri
lejul împlinirii a 11 ani de la eva
cuarea de către trupele britanice 
a zonei canalului de Suez, pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a declarat, între altele: 
„Sîntem conștienți de acțiunile 
imperialismului și de încercările 
sale de a-și recăpăta influența în 
Asia și Africa". în prezent, a spus 
el, imperialismul se folosește de 
o ultimă carte, punînd în mișcare 
ceea, ce se numește alianța isla
mică. După ce a eșuat pactul de 
la Bagdad, imperialismul se cram
ponează de altceva. Reacțiunea îl 
susține, această reacțiune care se 
teme de socialism. Imperialismul 
se înșeală însă, dacă crede că 
poate recîștiga vechiul său presti
giu. în ciuda unor succese efeme
re și aparente, forțele reacțiunii 
vor fi înfrînte. Aceste forțe luptă 
împotriva socialismului, dreptății 
și bunăstării. Revoluția arabă își 
urmează cursul urmărind să in
staureze dreptatea, libertatea, ega
litatea cu participarea musulma
nilor și nemusulmanilor din lumea 
arabă.

Președintele Nasser a relevat ne
cesitatea apărării revoluției Yeme
nite, declarînd : „Noi vom ajuta 
revoluția yemenită pînă cînd ea va 
fi capabilă să se țină pe propriile 
sale picioare și să reziste complo
turilor imperialismului și reacți- 
unii".

Referindu-se la problemele in
terne ale R.A.U., președintele 
Nasser a menționat că în țară se 
desfășoară un proces de transfor
mări sociale în cadrul căruia va 
crește sectorul capitalului națio
nal, dezvoltîndu-se industrializa
rea țării. Realizările obținute pînă 
în prezent — a spus vorbitorul — 
au determinat o transformare ra
dicală a structurii economice și so
ciale a R.A.U.
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