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IERI S-AU DESCHIS
LUCRĂRILE CELUI DE-ALIX-LEA 

CONGRES AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST

La M februarie «-au deschis la București lucrările celui de-al IX-lea 
Congres ai Uniunii Tineretului Comunist.

Delegații organizațiilor U.T.C. din întreaga țari — muncitori, lucrători 
ai ogoarelor, Ingineri, tehnicieni, studenți, elevi, militari, învățători și pro
fesori, cercetători științifici, oameni de artă — s-au întrunit in această zi, 
in sala Palatului Republicii, pentru a face bilanțul unei bogate perioade 
de activitate desfășurate de la ultimul congres, în lumina Hotărîrii parti
dului cu privire la îmbunătățirea activității în rindul tineretului și pentru 
a stabili jaloanele de acțiune ale etapei viitoare, corespunzător cerințelor 
ți perspectivelor dezvoltării României socialiste. Avind loc la începutul 
noului cincinal, Intr-o perioadă in care toate colectivele de oameni ai mun-

CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni tineri, 

îmi este deosebit de plăcut să 
iau parte la deschiderea Congre
sului Uniunii Tineretului Comunist 
și să vă adresez, cu acest prilej, 
dumneavoastră, delegaților și invi- 
taților la congres, tuturor uteciș- 
tilor, întregului tineret din patria 
noastră un cald mesaj de salut din 
partea Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a Consi
liului de Stat și a guvernului Re
publicii Socialiste România. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Prin caracterul său reprezenta
tiv, Congresul U.T.C. constituie, de 
fapt, un larg forum democratic al 
tuturor categoriilor de tineret. Pro
blemele care urmează să fie dezbă
tute în timpul lucrărilor congre
sului privesc toate laturile muncii 
și vieții, învățăturii și pregătirii 
culturale de azi și de mîine ale ti
nerei generații din patria noastră.

Congresul dumneavoastră are loc 
într-un moment deosebit de semni
ficativ pentru evoluția societății 
noastre pe calea socialismului și co
munismului. In zilele care au tre
cut, a fost înfățișat pe larg opiniei 
publice bilanțul marilor realizări 
și transformări economico-sociale 
petrecute în ultimul cincinal. Ceea 
ce este vizibil pentru oricine, atît 
pentru cetățenii români, cît și pen
tru vizitatorii străini care străbat 
drumurile țării, este că în acești 
ani România s-a ridicat pe o nouă 
treaptă de progres șl civilizație. Au 
crescut potențialul și nivelul cali
tativ al industriei, s-au obținut noi 
progrese pe calea modernizării agri
culturii și a celorlalte ramuri eco

nomice ; activitatea științifică și 
culturală a înregistrat un puls mai 
viu, mai intens. S-au produs adinei 
schimbări pozitive cu caracter so
cial care au îmbunătățit existența 
celor ce muncesc din patria noastră.

Suflul înnoitor al acestor ani și-a 
lăsat puternic amprenta asupra tu
turor localitățilof, de la un capăt 
la altul al țării. Ca urmare a am
plasării in' toate județele a noilor 
construcții economico-sociale, a 
dezvoltării armonioase a forțelor 
de producție pe întregul teritoriu 
al țării, orașele și satele s-au ri
dicat la o viață nouă, prosperă. 
Pretutindeni au pătruns și pătrund 
cu vigoare elementele civilizației 
socialiste, cuceririle științei și teh
nicii moderne, se realizează accesul 
larg al cetățenilor la bunurile cul
turii șl artei, la mijloacele de in
formare în masă. Viața poporului 
nostru devine cu fiecare an, cu fie
care lună ce trece, am putea spune, 
mai bogată și mai intensă, atît pe 
planul creației materiale șl spiri
tuale, cît și al activității social- 
obștești, al participării la conduce
rea întregii opere de construire a 
socialismului în România. (Aplau
ze puternice).

Toate aceste mari schimbări se 
reflectă, în ultimă instanță, în 
modul cel mai elocvent, în fizio
nomia moral-politică a omului — 
creatorul și beneficiarul tuturor 
valorilor produse de societatea 
noastră. în uriașul proces inova
tor care domină toate comparti
mentele societății românești, se 
plămădește omul nou al epocii so
cialiste — omul liber, stăpîn pe

cit de la orașe și sate sint chemate să răspundă unor sarcini ți exigențe 
sporite, actualul Congres al U.T.C. înscrie în rindul temelor centrale ale 
dezbaterilor sale măsurile concrete de participare mai activă a tineretului 
la întreaga viață economică a țării, de creștere a eficienței activității or
ganizațiilor U.T.C. și a ficțiunilor politico-educative avind ca scop for
marea unui înalt nivel de gîndire politică și ideologică a tineretului, sădirea 
in sufletul și conștiința tinerilor a sentimentului dragostei de țară, al dă
ruirii fără margini pentru triumful măreței cauze.a socialismului și comu
nismului in România. ,

(Continuare in pag. a U-a) 

soarta sa, pătruns de înalta lui 
menire socială, cu un moral și o 
conștiință ridicate, animat de de
votament și spirit de răspundere 
față de patrie, față de popor. 
(Aplauze puternice). Rezultatul cel 
mai remarcabil al operei de con
strucție socialistă este evoluția po
litică și spirituală a constructoru
lui socialismului însuși. Aceasta 
exprimă tocmai sensul orînduirii 
eliberate de exploatare, esența 
idealului nostru comunist — feri
cirea și bunăstarea omului, ridi
carea condiției sale sociale și mo
rale. (Aplauze puternice).

Toate marile victorii pe care 
le-am obținut în construcția econo
mică și culturală, toate progresele 
realizate în viața materială și spiri
tuală a poporului învederează cu 
putere justețea liniei politice gene
rale marxist-leniniste a partidului 
nostru, care aplică în mod creator 
la condițiile concrete ale țării noas
tre, legile generale ale socialismu
lui, îndeplinindu-și cu fermitate 
rolul de forță conducătoare a so
cietății. (Aplauze puternice).

Doresc să menționez și la Con
gresul U.T.C. faptul — cunoscut de 
noi toți — că eroica noastră clasă 
muncitoare își îndeplinește cu cinste 
rolul de clasă conducătoare a so
cietății în alianță cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, cu celelalte forțe 
sociale. Toți oamenii muncii din 
patria noastră, strîns uniți în jurul 
partidului, urmează și înfăptuiesc 
neabătut, prin munca lor plină de 
abnegație, politica internă și ex
ternă a partidului. Lor le datorăm 
pînă la urmă toate victoriile, toate 

succesele noastre ! (Aplauze puter
nice).

In tot ceea ce s-a înfăptuit în 
acești ani sînt încorporate și ener
gia, priceperea și hărnicia tinerei 
generații care, împreună cu între
gul popor, n-a precupețit și nu pre
cupețește nimic pentru traducerea 
în viață a mărețului program ela
borat de Partidul Comunist Român. 
(Aplauze prelungite). Totodată, în
noirile pe care le-a cunoscut țara, 
transformările în viața materială și 
în conștiința celor ce muncesc au 
cuprins în egală măsură și masele 
largi ale tineretului. Socialismul a 
oferit tinerei generații un cîmp 
vast, nelimitat, de afirmare crea
toare, de punere în valoare a capa
cităților și talentelor, de realizare 
a aspirațiilor și idealurilor care o 
animă. Tinerii de azi ai patriei 
noastre se bucură de condiții ma
teriale de viață și de instruire cum 
n-au avut niciodată, la aceeași 
vîrstă, predecesorii lor. Ei au cres
cut șii cresc într-un climat politic 
și moral nou, sub influența princi
piilor de dreptate și echitate socia
lă, de etică comunistă, care le per- 
rpit să se dezvolte ca adevărati 
oameni noi, eliberați de tarele tre
cutului, pregătiți să înfăptuiască 
mărețul vis de aur al omenirii — 
societatea comunistă. (Aplauze pu
ternice).

Pentru munca entuziastă închi
nată prosperității și fericirii pa
triei, pentru aportul adus la opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru suc
cesele obținute în pregătirea și in-

(Continuare în pag. • IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit joi, 18 fe
bruarie, pe miniștrii afacerilor ex
terne ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia care iau 
parte la Consfătuirea de la Bucu
rești : Ivan Bașev, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Bulgaria, 
Jan Marko, ministrul afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace, 
Otto Winzer, ministrul aface
rilor externe al R. D. Germa
ne, Stefan Jedrychovski, minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Polone, Janos Peter, ministru! afa
cerilor externe al R. P. Un
gare, Andrei Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S.

La primire au participat tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe.

Au fost prezenți ambasadorii 
Republicii Populare Bulgaria — 
Spas Gospodov, Republicii Socia
liste Cehoslovace — Miroslav Su- 
lek, Republicii Democrate Germa
ne — Hans Voss, Republicii Popu- 
larș Polone — Jaromir Oche- 
duszko, Republicii Populare Un
gare — Ferenc Martin și Uniunii 
Sovietice — A. V. Basov, acredi
tați la București.

A avut loc o convorbire cu pri
vire la problemele securității eu
ropene, la realizarea destinderii și 
extinderea colaborării pașnice pe 
continentul nostru, precum șl în

Consfătuirea miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

La 18 februarie a început la 
București Consfătuirea miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Lă consfătuire participă miniș
trii afacerilor externe ai Republi
cii Populare Bulgaria — I. Bașev,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe tovarășul Giancarlo Pajetta

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului- Co
munist Român, a primit joi după- 
amiază pe tovarășul Giancarlo 
Pajetta, membru al Biroului Poli
tic și al Direcțiunii Partidului Co
munist Italian, aflat în vizită în 
țara noastră.

Au participat tovarășii Paul Ni
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei,1 membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-au făcut infor
mări reciproce cu privire la activi

legătură cu unele probleme actuale 
ale situației internaționale.

După primire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit un dejun la 
care au luat parte conducătorii de 
partid și de stat prezenți la între
vedere, precum și miniștrii aface
rilor externe participanți la Con
sfătuirea de la București.

Au participat Milko Tarabanov, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria, Jan 
Busnak, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R. S. Ceho
slovace, Oscar Fischer și Ewald 
Moldt, adjuncți ai ministrului afa
cerilor externe al R. D. Germane, 
Andras Gyenes, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R. P. 
Ungare, N. N. Rodionov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., ambasadorii și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
toastat pentru succesul lucrărilor 
Consfătuirii, pentru dezvoltarea 
colaborării și prieteniei între parti
dele și țările socialiste, în sănăta
tea conducătorilor partidelor și ță
rilor frățești, în sănătatea celor 
prezenți.

Tovarășul Andrei Gromîko a 
mulțumit, în numele său și al ce
lorlalți miniștri de externe, pentru 
ospitalitatea ce li s-a acordat, a 
exprimat speranța că lucrările 
Consfătuirii se vor încheia cu re
zultate pozitive și a toastat pentru 
prietenia dintre partidele, guver
nele și popoarele țărilor frățești 
participante Ia Consfătuire, pentru 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
guvernul României socialiste, în 
frunte cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Republicii Socialiste Cehoslovace — 
J. Marko, Republicii Democrate 
Germane — O. Winzer, Republicii 
Populare Polone — S. Jedrychow
ski, Republicii Socialiste România 
— C. Mănescu, Republicii Populare 
Ungare — J. Peter, și Uniunii Re

tatea celor două partide, precum 
și un schimb de păreri cu privire 
la principalele probleme actuale ale 
mișcării comuniste și muncitorești, 
ale situației internaționale.

In cursul discuțiilor s-a subli
niat hotărirea comună de a dez
volta în continuare relațiile de 
strînsă prietenie și solidaritate fră
țească existente între comuniștii 
români și italieni, între conducerile 
P.C.R. și P.C.I., în interesul extin
derii și întăririi raporturilor prie
tenești dintre cele două partide și 
popoare, al cauzei unității mișcării 
comuniste șl muncitorești interna

Primirea și dejunul s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

★
Seara, ministrul afacerilor exter

ne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu- Mănescu, a oferit o 
recepție în onoarea miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
prezenți la lucrările Consfătuirii de 
la București consacrată discutării 
problemelor privind pregătirea 
Conferinței general-europene pen
tru securitate și colaborare în Eu
ropa.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, funcționari su
periori din acest minister.

Au participat Ivan Bașev, minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria, Jan Marko, ministrul a- 
facerilor externe ăl R. S. Ceho
slovace, Otto Winzer, ministrul 
afacerilor externe al R. D. Ger
mane, Ștefan Jedrychowski, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, Janos Peter, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Ungare, 
Andrei Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., precum 
și ambasadorii țărilor respective 
acreditați la București. >

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

publicilor Sovietice Socialiste — 
A. Gromîko.

La ordinea de zi se află proble
me privind pregătirea Conferinței 
general europene pentru securitate 
și colaborare.

ționale, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere tovărășească.

★
La sosirea în Capitală, pe aero

portul Otopeni, oaspetele a fost sa
lutat de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de par
tid.

i
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In sală domnește o atmosferă de 
vibrant entuziasm specific virstei 
congresiștilor, de optimism generat 
de perspectivele luminoase pe care 
socialismul le deschide tinerei ge
nerații a patriei noastre. La acest 
eveniment major în viața tineretu
lui, delegații la congres sînt mesa
gerii tinerilor și tinerelor din toate 
colțurile țării, care, împreună cu 
întregul nostru popor, muncesc pen
tru a da viață politicii Partidului 
Comunist Român, programului e- 
laborat de cel de-al X-lea Congres 
al partidului pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Pe chipurile lor se citește în
credere In destinul luminos al pa
triei, hotărîrea fermă ca flecare, la 
locul de muncă, în uzină, pe ogor, 
în școală, în laboratorul de cerce
tare să muncească mai mult și mai 
bine, să obțină rezultate mai multe 
și mai bune.

La congres participă numeroși 
Invitați — membri ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, vechi 
militanți ai partidului, activiști de 
partid și de stat, oameni de știință 
și cultură, tineri din toate sectoarele 
de activitate, ziariști români și 
străini.

Sînt prezenți reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret, comuniste, 
revoluționare, democratice, socialiste 
din numeroase țări de pe toate con
tinentele.

Este ora 9. întreaga asistență în- 
tîmpină cu puternice aplauze și 
urale pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, Iile 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Janoș 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voltec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, care iau 
loc în loja din dreapta prezidiului.

în loja din stînga prezidiului iau 
loc oonducățorii delegațiilor de tine
ret de peste hotare.

Deschizînd lucrările congresului, 
tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, a salutat în 
numele celor peste 2 000 de delegați, 
prezența la festivitatea de deschidere 
a congresului a conducătorilor parti
dului, a membrilor Comitetului Exe
cutiv, In frunte cu secretarul general, 
președintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu. De ase
menea, prim-secretarul C.C. al U.T.C. 
a adus un călduros salut tuturor de- 
legaților și invitaților la acest eve
niment important din viața tineretu
lui patriei noastre. în numele dele- 
gaților, al întregului tineret din Ro
mânia, tovarășul Ion Iliescu a salu
tat pe reprezentanții, organizațiilor 
de tineret de peste hotare care iau 
parte la lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al U.T.C., exprimînd prin 
prezența lor legăturile internaționa
liste de solidaritate și prietenie care 
unesc tineretul României cu tineretul 
din țările socialiste, cu mișcările pro
gresiste șl revoluționare ale tinere
tului din Întreaga lume.

Un moment solemn. în numele 
prezidiului congresului, tovarășul Ion 
Iliescu propune ca lucrările congre
sului să se desfășoare în prezența 
drapelelor Partidului Comunist Ro
mân, Uniunii Tineretului Comunist șl 
Republicii Socialiste România.

în timp ce în sală se intonează cîn- 
tece înălțătoare închinate partidului 
și patriei, „Sub steagul partidului" și 
„Trei culori", grupuri de tineri, re- 
prezentind simbolic toate categoriile 
de tineret, aduc în sală drapelele.

Delegații aleg apoi organele de lu
cru ale congresului.

în unanimitate, a fost adoptată ur
mătoarea ordine de zl :

«ului al X-lea al Partidului Co
munist Român,

2. — Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie.

3. — Raportul privind Îmbu
nătățirile ce se propun a fi a- 
duse Statutului Uniunii Tinere
tului Comunist.

4. — Alegerea Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și a Comisiei Centrale 
de Cenzori.

Primit cu puternica aplauze, cu 
Îndelungi ovații, într-o vibrantă efu
ziune tinerească de atașament față 
de partid și de secretarul său gene
tai, a luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului este urmărită cu viu inte
res și subliniată în repetate rînduri, 
minute In șir, cu aplauze. Din mii 
de piepturi se scandează : „P.C.R. — 
P.C.R. „P.C.R. — CEAUȘESCU I“, 
„CEAUȘESCU ȘI POPORUL 1".

Exprimînd sentimentele unanime 
ale tuturor participanților la con
gres, prim-secretarul C.C. al U.T.C. 
a mulțumit din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru cuvintele 
calde adresate congresului, întregu
lui tineret al patriei. Aprecierile 
conducerii partidului asupra contri
buției pe. care tineretul și organiza
ția sa revoluționară o aduc la opera 
de construcție socialistă din patria 
noastră, constituie pentru tineretul 
patriei o puternică îmbărbătare, o 
înflăcărată chemare spre noi efor
turi, pentru a fi tn continuare la 
înălțimea acestor aprecieri și a spe
ranțelor pe care partidul, Întregul 
popor și le pune In tînăra generație 
a țării.

„în cuvintele care ne-au fost adre
sate — a spus tovarășul Ion Iliescu 
— Iși găsește o nouă expresie pre
țuirea șl grija necontenită de care 
se bucură tineretul patriei noastre, 
organizația noastră, din partea se
cretarului general al partidului, a că
rui activitate clocotitoare, spiritul 
revoluționar, Inițiativa neobosită, pa
siunea pentru nou, devotamentul ne
mărginit pentru cauza poporului, 
sînt un viu exemplu pentru tînăra 
noastră generație".

Intrindu-se în ordinea de zi, to
varășul Ion Iliescu a prezentat ra
portul C.C. al U.T.C. privind activi
tatea Uniunii Tineretului Comunist 
în perioada dintre Congresele al 
VIII—lea și al IX-lea și sarcinile ce 
revin Uniunii Tineretului Comunist 
pentru îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului, al X-lea al Partidului Co- 
munist Român. '".

La cel de-al doilea punct de pe 
ordinea de zi, tovarășa Silvia Do- 
can, președinte al Comisiei Centrale 
de Revizie, a prezentat raportul 
acestei comisii.

în ședința de după-amiază a lu
crărilor au început dezbaterile pe 
marginea rapoartelor prezentate. Au 
luat cuvintul tovarășii : Dumitru 
Gheorghișan, prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
U.T.C., ing. Mircea Criveanu, mem-

bru al Biroului Comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea de construcții 
hidrotehnice Lotru, Nicolae Păun, 
secretar al Comitetului U.T.C. din 
cadrul Combinatului siderurgic-Ga- 
lați.

Tovarășul Iosif Beljung • expus 
apoi raportul comisiei de validare, 
care a fost aprobat de congres. Ra
portul a relevat componența acestui 
înalt forum politic ce ilustrează ca
racterul larg al Uniunii Tineretului 
Comunist, ca și faptul că la lucră
rile congresului participă cei mai 
buni uteciști : fruntași în muncă, la 
învățătură și In activitatea ob
ștească.

în continuarea discuțiilor au luat 
cuvintul : cooperatoarea Georgeta 
Simion, membră a Comitetului co
munal U.T.C. „Cuza Vodă" — jude
țul Ialomița, Ion Parciu, secretar al 
Comitetului U.T.C. din cadrul 
Grupului școlar profesional al Uzine
lor de utilaj petrolier din Tîrgoviș
te, județul Dîmbovița, Sandu Sava, 

'secretar al Comitetului U.T.C. al 
Fabricii de antibiotice din Iași, stu
dentul Kovacs Dezideriu, de la Insti
tutul de medicină și farmacie din 
Tîrgu-Mureș, Aurel Stoica, secretar 
al Comitetului județean Cluj al 
U.T.C., Salvina Sima, filatoare, se
cretara Comitetului U.T.C. de la U- 
zinele textile din Arad, Alexandru 
Popescu, secretar al Comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea de trans
porturi din Timișoara, Suzana Gâ- 
dea, președinta Consiliului Național 
al Femeilor, Gheorghe Sin, cercetă
tor științific, secretar al Comitetului 
U.T.C. de la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea, Nicolae Liepschner, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al U.T.C., și 
scriitorul Petre Popescu din Bucu
rești.

Congresul a fost salutat de către 
Angelo Oliva, președintele Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, 
Evgheni Mlhailovici Tiajelnikov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist-Le- 
nlnist din U.R.S.S., Tran Van An, 
membru al Comitetului Executiv al 
Federației Tineretului pentru elibe
rarea Vietnamului de Sud, Ivan Pa
nev, prim-secretar al Comitetului 
Central ăl Uniunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist din R. P. Bulgaria, 
Thonglay Kommasith, membru în 
Comitetul Executiv al Tineretului 
Neo Lao Haksat din Laos, Kim Zang 
Zuk, vicepreședintă a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Mun- 
citor-Socialist din R. P. D. Coreeană, 
Yim Nollis, reprezentantul tineretului 
Frontului Unității Naționale din Cam- 
bodgia, Isabel Gutierrez, conducătoa
rea delegației Uniunii Tineretului 
Comunist din Spania, Nguyen Thanh 
Duong, membru al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Muncitor 
„Ho Și Min" din R. D. Vietnam. în 
semn de înaltă prețuire a activității 
Uniunii Tineretului Comunist, dele
gați de peste hotare au făcut daruri 
congresului.

Lucrările Congresului Uniunii Tine
retului Comunist continuă.

(Agerpres)

Joi au sosit tn Capitală, pentru 
a lua parte la lucrările Congresului 
al IX-lea al U.T.C. : delegația U- 

li Ti-----l„l„i Comunist Dimi-

Raportul Comitetului 
al U.T.C. privind acti- 

Uniunii Tineretului Co
in perioada dintre Con- 
al VIII-lea și al IX-lea

L -
Central 
vitatea 
niunist 
gresele ... 
și sarcinile ce revin Uniunii Ti
neretului Comunist pentru în
deplinirea hotărîrilor Congrc-

niunii Tineretului 
trovist din R. P. Bulgaria, condusă 
de Ivan Panev,
C.C. al U.T.C.D. ; ________ ,_____
neretului Comunist din Grecia ; re
prezentanta Tineretului Socialist " 
Islanda, Helgadottir Gudrin j 
masson ; reprezentantul Organizației 
Naționale a Tineretului Turc, Nch- 
med Barlas ; reprezentantul tinere
tului Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic (FRELIMO), Raphael Bene- 
dito Maguni ; reprezentantul Tinere
tului Comunist din Mexic ; Achim 
Krooss, secretar cu problemele in
ternaționale al S.D.A.J. (Tineretul 
Muncitoresc-Socialist German) din 
R. F. a Germaniei; Pierre Moun- 
guellet, vicepreședinte al Uniunii 
Tineretului Socialist Congolez din 
Congo-Brazzaville ; Ramen Cordero

prim-secretar 
reprezentantul

al 
Ti-

: din
I-Iol-

Carvajal, reprezentantul Uniunii 
Tineretului Socialist din Chile ; Fer
nando Alvarez Pinedo, secretar ge
neral al Federației Studențești a 
Universității Tehnice, reprezentan
tul Tineretului Radical Revoluționar 
din Chile ; Homatcni Kaluenja, 
membru al C.C. al S.W.A.P.O. (Or
ganizația Poporului African din A- 
frica de sud-vest) ; Alfonso Van Du- 
ncn. reprezentant al Tineretului 
M.P.L.A. (Mișcarea Populară pentru 
Eliberarea Angolei) ; Altonen Mar
kus, . membru al Comitetului Execu
tiv al Centralei Tineretului Uniunii 
Soclal-Democrate (S.N.K.) din- Fin
landa ; Falgelbăr Henrik Johan, 
membru supleant al Comitetului Cen
tral al Ligii Tineretului Democrat 
din Finlanda ; Huotari Tauno Olavi, 
membru al Uniunii Tineretului So
cial-Democrat (S.S.N.) din Finlanda ; 
Auchinson Ragnar, secretar al Tine
retului Comunist din Norvegia.

(Agerpres)

„VOM RIDICA LA UN NIVEL
CALITATIV SUPERIOR ÎNTREAGA

ACTIVITATE ECONOMICA"
tn aceste iile continuă id se desfășoare în fabrici și uzine adunările generale ale salariaților — 

muncitorească supremă de conducere a intreprinderilor. Expresie pregnantă a adlnciril și perfecționării
instituție 

___  ___ _ _ . ..... ......  T. r....... continue 
a democrației noastre economice, adunările generale dezbat cu înaltă responsabilitate și exigentă activitatea des
fășurată anul trecut, planul pe 1971 și măsurile pentru îndeplinirea și depășirea lui, in lumina sarcinilor trasate de 
partid pentru ridicarea calitativă a întregii activități economice. In telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, participanta la adunările generale iși exprimă adeziunea lor deplină la hotărirtle ultimelor ple
nare^ ale Comitetului Central al partidului, voința lor fermă de a înfăptui mărețul program trasat- de Congresul 
al X-lea, luîndu-și angajamente insuflețitoare pentru acest an în care sărbătorim gloriosul semicentenar al Parti
dului Comunist Român.

noastre patrii, Republica Socialistă 
România".

„Profund convinși că politica par
tidului și statului nostru este închi
nată nobilului scop de a asigura pa
triei și poporului un viitor luminos
— se arată printre altele, în telegra
ma colectivului de Ia uzina de auto
camioane „Steagul roșu" din Brașov
— muncitorii, inginerii, maiștrii si 
economiștii, în frunte cu comuniștii, 
întruniți în adunarea generală a re
prezentanților salariaților, asigură 
conducerea partidului, pe dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că nu-și vor precupeți eforturile pen
tru a-și aduce în acest prim an al 
noului cincinal o contribuție și mai în
semnată Ia propășirea României so-

tatii economice pe care ni le-ați dat 
cu ocazia vizitei in uzina noastră. Co
lectivul nostru se angajează ca în 
anul 1971 să valorifice rezervele in
terne. să folosească judicios utilajele 
și forța de muncă, astfel ca să depă
șim planul la producția de aluminiu 
cu 500 de tone, din care 250 de tone 
în cinstea glorioasei aniversări a 
scumpului nostru partid. Vom depăși 
planul la producția globală cu 15 mi
lioane lei, dintre care pină la 8 mai 
cu 10 milioane lei, vom realiza eco
nomii suplimentare prin reducerea 
prețului de cost cu 1 milion lei. iar 
planul de beneficii îl vom depăși cu 
1,5 milioane lei, din care in cinstea 
aniversării partidului cu 800 mii de 
lei.

O NOUĂ tOCOMOIlVĂ 
DE 2500 CP

CRAIOVA (corespondentul 
„Scinteii", Nistor Țuicu). — La 
secția de montaj a fabricii de 
locomotive din cadrul uzinei 
„Electroputere“-Craiova au în
ceput „probele de casă" la pri
ma locomotivă de fabricație ro
mânească de 2 500 CP. Noua lo
comotivă este destinată zonelor 
cu climă tropicală Ea este pre
văzută cu o instalație de pre
surizare care are rolul de a îm
piedica pătrunderea prafului și 
a altor impurități in interior, o 
insta'latie specială de filtrare a 
aerului, două compresoare pen
tru instalația de frinare reosta- 
ticâ și o instalație de răcire a 
cărei capacitate este dublă față 
de cea cu care, este echipată lo
comotiva de 2 100 CP.

Datorită soluțiilor de con
strucție adoptate, deși puterea 
locomotivei de 2 500 CP este cu 
20 la sută mai mare decît a 
locomotivei de 2100 CP, greu
tatea rămîne neschimbată.

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

în telegrama adoptată de adunare» 
reprezentanților salariaților de Ia 
Combinatul siderurgio din Reșița, se 
spune, printre altele : „în dorința do 
a întîmpina cu rezultate deosebite în 
muncă a 50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român și 200 de ani de ac
tivitate metalurgică pe meleagurile 
reșițene, colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni se angajează să 
depășească indicatorii prevăzuți pen
tru primul an ai cincinalului 1971— 
1975, după cum urmează : la produc
ția de oțel cu 6 000 de tone, la fontă 
cu 3 000 de tone, la laminate cu 6 000 
de tone, la cocs cu 700 de tone, la 
aglomerat cu 9 000 de tone. De aseme
nea, se vor realiza peste plan 500 de 
tone de produse refractare. Printr-o 
folosire mal ra
țională a mate
riilor, și a mate
rialelor, printr-o 
conducere mai 
bună a procesu
lui tehnologic, se 
va realiza o re
ducere a consu
mului specific 
de cocs cu .2 kg/t 
de fontă, repre- 
zentînd o econo
mie de circa 1 400 
de tone. De ase
menea, prin reducerea consumurilor 
specifice se va realiza o economie de 
1 000 tone de metal. în scopul fo
losirii mai raționale a metalului în 
industria constructoare de mașini și 
în celelalte ramuri industriale, se vor 
realiza 80 000 tone de profile lami
nate la toleranțe restrînse și se vor 
livra peste 200 000 tone de laminate la 
lungimi fixe și multiple. în vederea 
majorării producției de piese de 
schimb, vor fi îmbunătățiți indicii de 
utilizare a principalelor mașini-unelte 
cu 9 la sută față de cifra planificată.

Prin lărgirea colaborări! cu oame
nii de știință, se vor aborda proble
mele dezvoltării în perspectivă a fa
bricației pe bazele noilor cuceriri ale 
tehnicii avansate. De asemenea, pro
ductivitatea muncii va crește cu un 
procent prin utilizarea mai rațională 
a capacităților de producție. îmbună
tățiri organizatorice și mecanizarea 
lucrărilor cu volum mare de muncă 
fizică. Vor fi efectuate lucrări de 
cercetare pe teme de reducere a con
sumului de metal și de Îmbunătă
țire a calității oțelurilor laminate, va 
fi asimilată laminarea a 10 mărci în 
24 de tipodimensiunl de oțeluri șl 
profile pentru autoturisme, camioane, 
utilaj petrolier și altele. Realizarea 
obiectivelor de mai sus va asigura 
obținerea peste plan a 25 milioane de 
lei la producția globală, 20 milioane 
de lei la producția marfă vindută și 
încasată, 5 milioane de lei 
ficii.

Asigurăm conducerea de

la bene-

Asigurăm conducerea de partid șl 
de stat, pe dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Ceaușescu — se 
spune în încheierea telegramei — că 
siderurgiștii reșițeni, sub conducerea 
permanentă a organizației de partid, 
nu-și vor precupeți nici un efort pen
tru traducerea In viață a hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale plenarelor 
C.C. al P.C.R., contribuind tn acest 
fel la sporirea producției de metal a 
țării, la continua înflorire a scumpei

cialiste. Ne angajăm să realizăm, in 
condițiile unei eficiente ecopomice 
sporite, sarcinile ce revin uzinei în a- 
cest an și să obținem peste prevede
rile planului 48 000 000 de lei la pro
ducția globală și marfă, din care 
20 000 000 de lei pînă la 8 mai 1971, 
să fabricăm prin acțiunea de autouti- 
lare 264 de agregate convenționale, 
din care 100 pînă la 8 mai 1971, să 
scurtăm termenele de punere în func
țiune a principalelor obiective din 
planul de investiții intre 2 și 6 luni, 
să sporim gradul de prelucrare teh
nică a metalului în așa fel îneît să 
obținem o reducere suplimentară a 
consumului de metal față de normele 
aprobate cu 150 de tone, dintre care 
50 de tone pînă la 8 mai 1971. Anga
jamentul nostru de astăzi, fapta noa
stră de mtine, reprezintă expresia vie 
a recunoștinței față de partid, dorința 
noastră fierbinte 'de a întîmpina cea 
de-a 50-a aniversare a creării Parti- 
duiul Comunist Român cu noi succese 
in activitatea de ridicare a eficienței 
economice. Vom face totul pentru a 
ne situa șl tn viitor la înălțimea sar
cinilor pe. care Congresul al X-lea al 
P.C.R. le-a pus fn fața industriei con
structoare de mașini".

într-o altă telegramă, adunarea ge
nerală a reprezentanților salariaților 
de Ia Uzina de aluminiu din Slatina, 
anallzînd modul cum a fost realizat 
planul cincinal 1966—1970, raportează 
conducerii partidului că indicatorii 
stabiliți au fost depășiți la producția 
globală cu 78,6 milioane de lei, obți- 
nîndu-se beneficii suplimentare de 
24,9 milioane lei. „Aceste rezultate 
au fost posibile datorită sprijinului a- 
cordat de conducerea superioară de 
partid, de dumneavoastră. Iubite to
varășe Ceaușescu, prețioaselor indica
ții cu privire la îmbunătățirea activi-

Comuniștii, în
tregul nostru co
lectiv de muncă — 
se spune în în
cheierea telegra
mei — asigură 
conducerea parti
dului, pe dumnea
voastră personal, 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că în 
uzina noastră se 
vor depune toate 
eforturile pentru a 
realiza în cele mai 

bune condiții hotărîrile adoptate de 
Congresul al X-lea, de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. și guver
nul țării noastre, la ședința, din no
iembrie 1970, privind ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a întregii noastre 
activități economice, adueîndu-ne 
astfel contribuția la construirea socie
tății socialiste multilateral 
tate".

Exprimînd sentimentale de 
dă recunoștință șl prețuire 
sprijinul acordat de către conducerea 
de partid în scopul repunerii în func
țiune și recuperării rămînerllor în 
urmă a unităților calamitate, în tele
grama trimisă de Combinatul tex
til Sighișoara, se arată, printre al
tele : „Adunările generale ale sala
riaților din cadrul celor cinci fabrici 
ale combinatului au analizat realiză
rile anului 1970 și .măsurile ce trebuie 
luate pentru realizarea și îmbunătă
țirea indicatorilor de plan pe anul 
1971. Bucurîndu-ne, în continuare, de 
sprijinul permanent al conducerii de 
partid șl al dumneavoastră personal, 
vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan pe anul 1971, an- 
gajîndu-ne ' să dăm peste sarcinile 
stabilite o producție marfă in valoa
re de 12 milioane lei, concretizată 
tn țesături de lină, mătase, bumbac 
și confecții textile. Colectivele de sa
lariați au hotărît ca întreaga produc
ție a anului 1971 să fie de cea mal 
bună calitate, contribuind astfel, a- 
lături de întregul nostru popor, la în
făptuirea mărețului program elaborat 
de Congresul al X-lea al partidului, 
cinstind prin aceasta gloriosul jubi
leu — semicentenarul Partidului Co
munist Român".

dezvol-

profun-
pentru

A apărut nr. 2/1971 
al revistei

„PROBLEME 
ECONOMICE"
Din cuprins :
„ANIVERSAREA SEMICENTE
NARULUI PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN".

LA BILANȚUL CINCINALU
LUI 1900—1970 : „Rigorile unei 
ascensiuni economice vertiginoa
se" de MARIA POPESCU ; 
„Succesele dezvoltării economice 
oglindite în ridicarea standar
dului de viată" de dr. CON
STANTIN IONESCU ; „Inves
tițiile — dinamizator ai creșterii 
economice" de AL. OLTEANU ; 
„Modernizarea structurii indus
triei construcțiilor de mașini" 
de I. CRIȘAN și „Diversificarea 
producției alimentare" de V. 
ROTARU.

CREȘTERE ȘI EFICIENȚA 
ECONOMICA : „O importantă 
consfătuire pentru eficientizarca 
comerțului exterior" ; „Gestiu
nea economică proprie și com
petențele comitetelor de direc
ție" de ȘT. DINCĂ și „Exploa
tarea rațională a mijloacelor de 
transport auto și feroviare" de 
C. COMĂNESCU.

La rubrica „DEZBATERI", re
vista publică : „Un program de 
mare însemnătate pentru pro
gresul agriculturii".

FUNDAMENTAREA DECI
ZIILOR ECONOMICE : „Incer
titudinile în promovarea solu
țiilor tehnice noi pot fi contraca
rate" de dr. I. LEMNIJ și „Psi- 
hosociologia deciziei : raportul 
decizie-execuție" de dr. TRA
IAN HERSENT.

calculatoarele In e- 
CONOMIA NAȚIONALA : „Din 
experiența fabricii de mașlni- 
unelte și agregate „Titan"-Bucu- 
rești".

REDUCEREA CHELTUIELI
LOR MATERIALE : „Economi
sirea resurselor materiale — ne
cesitate vitală a ridicării calita
tive a activității de producție" 
(continuarea anchetei).

Revista mai cuprinde rubri
cile : „RECOMANDĂRI PEN
TRU INVAȚĂMtNTUL DE 
PARTID", „CONSULTAȚII", 
„RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂ
RILE CITITORILOR", „CRITI
CA ȘI BIBLIOGRAFIE", „NOTE 
BIBLIOGRAFICE" și „SCRI
SORI CĂTRE REDACȚIE".

tîrziu, cînd se 
mele utilaje 
sondeze geologice, macarale 
și geamblacuri de producție 
— numărul mașinilor-unelte 
ajunsese la 269. Cam în a- 
ceeași vreme, unitatea avea 
circa 600 de salariați. Prin 
1955 încă nu se realizau mai 
mult de 20 de tipodimen- 
siuni de produse, deși apă
ruseră unele construcții 
noi.'

directorul general al uzinei, 
ing. Constantin Țzitzeclis — 
meritul pentru ele revine, 
în egală măsură, și talenta- 
ților specialiști de la Insti
tutul de cercetări și proiec
tări utilaj petrolier, din ca

drul centralei noastre, de
oarece acolo au fost șî sîpt 
elaborate în continuare ma
rea majoritate a proiectc- 
lpr. Ideile profund originale 
din aceste proiecte fac, a-

fabricau pri- 
petroliere —

imaginea. în 1975, indicato
rul producției globale va 
fi cu peste 30 la sută mai 
mare, raportat la realizările 
anului 1970. De altfel, 
efectul pozitiv al inves
tiției despre care spu
neam că se va materializa 
pînă în anul viitor nu va 
întîrzia să se vadă. Chiar din 
1973 noile capacități, asocia
te cu o productivitate a 
muncii ridicată, vor asigura

O referire la „fonderăria" 
din Tîrgoviște. unde „s-a re
parat un puț de apă", există 
încă de pe ia 1868 ; totuși, 
data de cînd se poate vorbi 
aici de o activitate indus
trială propriu-zisă rămîne 
să fie elucidată de către 
viitoare cercetări de arhive. 
Important și deosebit este 
altceva, ne arăta inginerul 
șef de concepție, Aurel Co- 
dreanu, anume faptul că 
uzina de utilaj petrolier din 
acest oraș — veche cetate 
de scaun — își afirmă ac
tivitatea prezentă pe trun
chiul unei solide tradiții de 
un secol, ceea ce conferă 
colectivului de aici o înaltă 
responsabilitate față de 
muncă, față de spiritul tra
diției orașului lor. Azi, pro
dusele cu marca „UPET" 
și-au cîștigat un bun renu
me atît în țară, cît și în 
alte 17 țări, contribuind la 
lărgirea și consolidarea în 
lume a prestigiului indus
triei noastre constructoare 
de mașini. Este, de altfel, 
cunoscut faptul că România 
a ajuns să se situeze pe lo
cul al îl-lea în lume în 
producția de utilaj petro
lier.

Anii rodnici ai cincinalu
lui de curînd încheiat au 
fost pentru județul Dîmbo
vița de o vitalitate excep
țională, consemnînd pro
funde redimensionări și 
amplificări în structura sa 
economică, ridicînd și di- 
versificînd într-un ritm fără 
precedent producțiile indus
triale, potențele creatoare 
ale județului. In' acest to
nifiant climat s-a sincroni
zat și inima uzinei tîrgo- 
viștene de utilaj petrolier, 
cu noile ritmuri tot mai 
intense. Secțiile mai vechi 
au fost modernizate și 
extinse ; în timp ce, în
tr-o parte a uzinei, munci
torii acesteia îndeplineau și 
depășeau planul de produc
ție, în altă' parte construc
torii ridicau hale noi, mon
tau utilaje de mare com
plexitate tehnică — unele 
fabricate chiar în uzină, prin 
autodotare. Cincinalul trecut 
mai înseamnă începerea ma
terializării unei investiții de 
mare amploare cu termen 
de finalizare în anul viitor.

— Dacă noi am obținut o 
seamă de rezultate cu care 
ne mîndrim — ne spuneaIn timpul lucrărilor Congresului

PE LOCUL AL 2-LEA DIN LUME!

constructorilor
■

n

poi, ca utilajele fabricate de 
către uzinele centralei să 
fie confruntabile cu tot ce 
s-a creat și este mai valoros 
pe acest plan în alte țări. 
Așadar, în valoarea proiec
telor, realizate mai apoi în 
Uzină, într-un chip irepro
șabil, stă secretul perfor
manțelor obținute pînă a- 
cum de către constructorii 
români. de utilaj petrolier, - 
deci și a celor de la Tîrgo
viște.

Desigur, fiecare unita
te componentă a centralei 
mai are și propriul nucleu 
de concepție, care iși aduce 
contribuția la elaborarea, și 
definitivarea unor proiecte 
de noi utilaje. Aceste nu
clee sînt un prețios fond de 
energie, talent, competență, 
de forte care vor, fi mai 
bine valorificate în cinci
nalul 1971—1975.
, Dintr-un vechi album, 

pe care l-am răsfoit,, 
am aflat că în 1949 
aici- se produceau roa
be și paturi metalice, iar în 
secții se găseau 149 de ma- 
șini-unelte. Doi ani mai

însemnări de la Uzina

din Tîrgoviște

Dar azi ?..< E reconstruit 
totul, e nou totul, din fun
dații. Numai vechi fotogra
fii mai păstrează imagini de 
altă dată — păianjenul cu
relelor .de transmisie âle 
utilajelor, Iar muncitorii, 
care în acel timp erau uce
nici, acum sînt maiștri. U- 
zina de azi are peste 6 500 
de muncitori, ingineri si 
tehnicieni. în 1971 ei vor 
crea circa 400 de sortimente 
de armături industriale din 
oțel, utilaj petrolier, piese 
de schimb (tije și ventile 
pentru pompele de noroi, ro- 
tori și statori pentru turbi
nele de foraj, flanșe și fi- 
tinguri ș.a.), racorduri spe-’ 
ciale, mijloace de ridicat și 
de transportat, agregate de 
irigat prin aspersiune. Bine
înțeles, nomenclatorul cuînțeles, nomenclatorul __ 
produse n-a fost astfel epui
zat.

Iar acum să amplificăm

o producție dublă față de a- 
nul. trecut, la turnătoria de 
oțel o cantitate cu 50 la 
sută mal mare de armături 
industriale, iar tonajul uti
lajului petrolier fabricat va 
spori cu aproape 60 la sută.

încă din acest an, cheltu
ielile la 1 000 de lei pro
ducție marfă vor . fi cu 
40 de lei mal mici decit 
anul trecut. Alte impor
tante economii vor rezulta și 
din activitatea de autodo- 
tare. Pe această bază se vor 
concepe și construi utilaje 
valorind, numai în acest an, 
circa 15 milioane de lei.

...‘La conducerea uzinei s-a 
primit recent o scrisoare. 
Era expediată din partea u- 
nei cunoscute firme vest- 
germane „Gliide" care adu
cea mulțumiri uzinei din 
Tîrgoviște pentru calitatea 
unor produse care i-au fost 
livrate. în 1971, exportul 
uzinei va reprezenta 33 Ia 
sută din producția realiza
tă. Firește, scrisoarea a 
stîrnit un sentiment de 
mulțumire. Pentru că oa-

menii uzinei îșl , doresc, 
cu ardoare, ca fiecare pro
dus fabricat și livrat de ei 
să le reprezinte munca în
tr-un mod cît mai strălucit. 
Este fluxul pe care, de alt
fel, se înscrie întreaga con
cepție și producție de utilaj 
petrolier românesc.

In halele imense, l-am 
cunoscut pe mulți din
tre muncitorii despre ca
re, pe drept cuvînt, se 
poate spune că au mlini de 
aur și care, împreună cu în
tregul colectiv din care faa 
parte, au realizat în luna ia
nuarie a.c., o producție glo
bală cu 10 la sută mai mare 
față de aceeași lună a anului 
precedent. Bunăoară, unul 
este veteranul de la montaj, 
Ilie Baltă care lucrează în 
uzină de aproape trei dece
nii. Prin mîinile lui au tre
cut mai toate prototipurile 
de utilaje petroliere fabri
cate aici. Cum să nu iu
bești asemenea oameni ! 
Sub ochii lui a crescut 
uzina, au crescut și au de
venit maturi în producție 
zeci, sute de oameni ; atîția 
au învățat și învață mereu 
de la el !

Produsele colectivului uzi
nei sînt prezente în nume
roase sectoare de activitate, 
prin diversitatea lor mereu 
lărgită formînd un capitol 
important în nomenclatorul 
realizat de Centrala indus
trială de utilaj petrolier — 
Ploiești. Apelăm, aici, la o 
paranteză. Intr-o discuție a- 
vută in toamnă cu ingi
nerul Emilian Uleia, direc
tor tehnic în centrală, d-sa 
ne-a informat că în acest 
nou cincinal peste 75 la sută 
din produsele fabricate pînă 
anul trecut, pe ansamblul 
centralei, vor fi înlocuite cu 
altele noi sau modernizate, 
în acest context, și la uzina, 
din Tîrgoviște s-au lansat în 
fabricație noi sortimente de 
mare utilitate, atit pentru 

' nevoile interne, cit și pen
tru export. In procesul mun
cii, oamenii uzinei găsesa 
mereu alte rezerve și posi
bilități de a menține marca 
lor „UPET" în orizontul ti
nereții și al prestigiului de 
care, pe drept, au de ce să 
se bucure.

Sever UTAH
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struirea sa pentru muncă și viață, 
doresc să adresez, în numele con- 

i ducerii partidului și statului, cele 
mai calde felicitări minunatului ti
neret al României socialiste. (A- 
plauze puternice, prelungite). Do- 

; resc să felicit, de asemenea, Uniu
nea Tineretului Comunist, activiștii 
organizației, pe toți cei aproape 
2 500 000 de uteciști, pentru contri
buția prețioasă dată, sub conduce
rea partidului, la măreața activi
tate constructivă din patria noastră, 
pentru activitatea intensă desfășu
rată in vederea unirii eforturilor 
întregului tineret în lupta pentru 
traducerea în viață a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși,

Am început de cîteva săptămîni 
noul plan cincinal, care va marca 
o etapă superioară în dezvoltarea 
societății noastre. Cunoașteți direc
tivele Congresului al X-lea al 
partidului. în viitorii cinci ani vom 
extinde și moderniza industria — 
ramura conducătoare a economiei 
naționale — vom crea condiții pen
tru o agricultură, intensivă, de 
înaltă productivitate, vom da un 
nou avînt creației științifice și cul
turale. Se vor dezvolta învățămîn# 
tul, activitatea de ocrotire a sănă
tății publice, se vor construi un 
mare număr de locuințe noi la o- 
rașe și sate, vor spori veniturile 
oamenilor muncii, se vor îmbună
tăți condițiile lor de trai. România 
se va apropia astfel de nivelul ță
rilor avansate, ridicîndu-se la un 
înalt grad de civilizație materială 
și culturală.

Noul cincinal deschide o amplă 
perspectivă de muncă și înfăptuiri, 
de afirmare a geniului creator al 
poporului nostru, de accelerare a 
evoluției României pe drumul pro
gresului și civilizației. Cincinalul pe 
care-1 inaugurăm este o pagină a 
istoriei naționale pe care tînăra ge
nerație — laolaltă cu întregul po
por — este chemată să înscrie noi 
fapte mărețe de muncă și eroism. 
Tinerii sînt chemați să pună elanul 
revoluționar, tot ce au mai bun, în 
slujba mersului înainte al socie
tății, aplicării cuceririlor revoluției 
tshnico-științifice în întreaga sferă 
a creației de bunuri materiale și 
spirituale, ridicării nivelului mate
rial și cultural al celor ce muncesc. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în contextul acestor cerințe șl 
perspective, Uniunii Tineretului Co
munist îi revine un rol de cea mal 
mare importanță în viața noastră 
socială. Sarcina principală a U.T.C. 

5— organizație .comunista ce . cu‘- 
iîprinde toate categoriile de tineri 
pin patria noastră, fără deosebire 
de naționalitate — este aceea de 
a uni eforturile întregii tinere ge
nerații pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru propășirea țării, 
pentru construirea comunismului 
în România. (Aplauze puternice).

Este un adevăr unanim recunos
cut că principalul factor de cultură 
și civilizație al unei națiuni, cadrul 
de bază al instruirii și formării ti
neretului, îl reprezintă școala. Ma
rile obiective economice și sociale 
de viitor, aspirațiile spre realizarea 
unei societăți socialiste dezvoltate 
pe toate planurile, nu le pot rea
liza decît oameni cu o înaltă pre
gătire științifică șl tehnică, cu un 
larg orizont de cunoștințe genera
le, cu temeinice deprinderi pen
tru activitatea practică.

Pornind de la aceste consideren
te, este necesar să aducem în con
tinuare noi perfecționări învăță- 
mîntului nostru, atît în sensul ni
velului său teoretic, cît mai ales 
în sensul legării lui de viață, de 
practică, de nevoile concrete ale 
societății. în legătură cu aceasta 
este necesar ca Uniunea Tineretu
lui Comunist, împreună cu Minis
terul învățămîntului, să acționeze 
energic, în spiritul indicațiilor 
partidului, pentru dezvoltarea ac
tivității practice în școală, pentru 
creareă atelierelor școlare și altor 
forme de pregătire practică, în
deosebi în învățămîntul tehnic, dar 
și în cel de cultură generală. A- 
ceasta va permite elevilor să-și în
sușească, pe lingă cunoștințele ge
nerale. o temeinică pregătire prac
tică, astfel ca, o dată cu diploma 
de bacalaureat, să primească și un 
atestat care să demonstreze că a 
lucrat într-o anumită meserie. E- 
levii vor fi ajutați astfel atît în le
gătură cu orientarea spre învăță- 
mîntul superior, cît și pentru tre
cerea directă la activitatea produc
tivă, ușurînd în felul acesta inte
grarea tineretului în munca și via
ța socială. Pornind de la aceleași 
considerente este necesar să se ac
ționeze mai intens pentru aplicarea 
hotărîrilor partidului de dezvolta
re a activităților practice în în
vățământul universitar, atît în a- 
telierele și laboratoarele proprii, 
cit și în întreprinderi. împreună 
cu forurile conducătoare ale insti
tutelor și facultăților, Uniunea A- 
sociațiilor Studențești trebuie să 
militeze consecvent pentru dezvol
tarea bazei materiale a activității 
practice, pentru intensificarea par
ticipării studenților la cercetarea 
științifică, astfel încît noile pro
moții de specialiști să se poată in
tegra cît mai rapid și cu cea mai 
mare eficiență în procesul de pro
ducție, în activitatea socială. A- 
ceasta este o cerință imperioasă a 
vieții moderne, a epocii celei 
mai vertiginoase revoluții tehnico- 
(tiințifica mondiale. Trebuie să ne 

fie clar, tovarăși, că edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, a comunismului nu pot fi 
realizate decît prin participarea 
întregului popor — deci și a tine
rei generații la făurirea bazei 
tehnico-materiale, iar aceasta se 
hotărăște în procesul producției 
materiale, al. activității științifice 
și tehnice. (Aplauze puternice).

Astăzi, o mare parte a tineretu
lui din patria noastră participă ne
mijlocit la activitatea economică 
și socială, deține o pondere apre
ciabilă în uzine și fabrici, pe șan
tiere, în unitățile agricole socia
liste, în toate compartimentele so
cietății. Aceasta impune organiza
țiilor de tineret, ca și organizații
lor sindicale, o preocupare stărui
toare atît pentru modul în care 
sînt puse în valoare elanul și 
energia maselor de tineri, cît și 
pentru asigurarea unor condiții 
corespunzătoare de' muncă și de 
viață ale acestora. Se cer exami
nate atent și soluționate corespun
zător problemele legate de ridica
rea continuă a calificării tinerilor 
muncitori, ingineri și tehnicieni, a 
celor care lucrează în agricultură 
și în alte sectoare, problemele pri
vind salarizarea, cointeresarea lor 
materială, promovarea cadrelor ti
nere după pregătirea și capacita
tea lor, problemele legate de condi
țiile de locuit, de închegarea și 
consolidarea familiilor tinere și 
altele. Comitetul Central al U.T.C., 
organizațiile U.T.C. trebuie să 
aibă o > poziție mult mai activă 
față de modul cum sînt rezolvate 
problemele sociale ale tineretului, 
considerînd soluționarea judicioasă 
a acestora ca una din înda
toririle lor centrale cu carac
ter permanent. Conducerea U.T.C. 
trebuie să poarte, în acest 
sens, un dialog nemijlocit cu orga
nismele de stat, cu celelalte orga
nizații de masă și obștești pentru 
a găsi împreună cele mai potrivite 
căi de soluționare a problemelor 
de muncă și de viață ale tineretu
lui, în spiritul politicii partidului 
și guvernului, de grijă față de tînă
ra generație, față de bunăstarea 
întregului nostru popor. (Aplauze 
prelungite).

Partidul nostru, întreaga socie
tate manifestă o preocupare deose
bită față de formarea șl educarea 
tinerei generații în spiritul înalte
lor Idealuri ale socialismului și co
munismului, ale dreptății și egali
tății sociale, ale eticii noii noastre 
orînduiri. Un loc esențial în activi
tatea desfășurată în acest sens o- 
cupă însușirea de către tineretul 
nostru a concepției'celei măi înain
tate despre lume și viață, concep
ția materialist-dialectică. în lumi
na acestei filozofii trebuie să-și 
cristalizeze fiecare tînăr, fie el 
muncitor, țăran sau intelectual, 
idealul de viață, atitudinea față de 
cerințele și interesele superioare 
ale societății. Desigur, noi nu în
țelegem prin aceasta acumularea 
unor noțiuni politice generale, a 
unei sume de teze șl principii sco
lastice, ci lărgirea continuă a ori
zontului de înțelegere a lumii și 
vieții, pe baza cunoașterii a ceea 
ce a creat mai de preț mintea 
umană, a ceea ce oferă cuceririle 
cunoașterii moderne.

Numai însușind tot ceea ce este 
mai de preț în știință și cultură, 
poți deveni un bun comunist, poți 
fi un bun constructor al noii orîn
duiri sociale. (Aplauze puternice).

Educația comunistă a tineretului 
presupune, de asemenea, lupta îm
potriva concepțiilor mistice, retro
grade, a oricăror influențe străine 
ideologiei și moralei noastre, a ori
căror reziduuri aparținînd menta
lității fostelor clase exploatatoare, 
în același timp, o conștiință înain
tată înseamnă spirit de înaltă răs
pundere față de poporul în mijlo

de tineret de peit.e hotăraJovorăjul Nicolo# Ceaușescu întrefinîndu-»# cu reprezentanți ai unor organi

cul căruia te-ai născut, față de pa
tria unde trăiești, dorința arzătoare 
de a dărui totul cauzei fericirii ce
lor ce muncesc.

Vorbind de educația tinerei noas
tre generații trebuie să avem în ve
dere necesitatea de a crea condiții 
pentru ca ea să cunoască tot ceea 
ce se întîmplă în lume. Nu trebuie 
să avem niciodată teamă că o con
fruntare deschisă, liberă, a con
cepțiilor noastre materialist-dialec- 
tice cu concepțiile idealiste ar pu
tea să dăuneze cumva formării ti
neretului ; dimpotrivă, tocmai în 
această confruntare liberă — în 
care de altfel s-a afirmat în lume 
materialismul dialectic — vom face 
să triumfe idealurile comunismului. 
(Aplauze puternice).

După cum este cunoscut, în. pa
tria noastră, alături de poporul ro
mân, trăiesc și muncesc laolaltă, 
de multe, secole, maghiari, germani, 
sîrbi și oameni ai muncii de alte 
naționalități. Datorită politicii na
ționale, marxist-leniniste, promo
vate de partidul și statul nostru, 
condițiilor de deplină egalitate în 
drepturi asigurate celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, s-a 
dezvoltat puternic unitatea și fră
ția în lupta și munca pentru fău
rirea noii orînduiri sociale, frăție 
care este astăzi indestructibilă. Tot 
ceea ce am realizat în anii socia
lismului este rodul acestei colabo
rări și frății, al muncii unite a tu
turor cetățenilor patriei noastre, 
fără deosebire de naționalitate. 
(Aplauze puternice). în spiritul a- 
cestei politici naționale a partidu
lui nostru este necesar să se dez
volte și să se intensifice prietenia 
și frăția dintre toți tinerii din pa
tria noastră, fără deosebire de na
ționalitate, în munca și lupta pen
tru înălțarea patriei comune — 
Republica Socialistă România. (A- 
plauze puternice).

Tineretul patriei noastre crește 
în spiritul nobilelor principii ale 
internaționalismului socialist, ale 
stimei și solidarității față de lupta 
revoluționară a clasei muncitoare 
de pretutindeni pentru libertate na
țională și socială, ale solidarității 
cu tineretul din țările socialiste, cu 
tineretul din țările care se ridică 
pentru scuturarea jugului domina
ției străine, pentru independența 
națională, cu masele largi de tineri 
înaintați din toate țările lumii.

Activitatea de educație comu
nistă a tineretului are un caracter 
complex și de mare răspundere; 
la desfășurarea ei trebuie să-și 
aducă contribuția școala, Uniunea 
Tinerștului Comunist,. pfganișrpele 
de informare în masă, presa, .radio- 
televiziunea, toate instituțiile cul- 
tural-artistice. Avem pretenția ca 
toate aceste organisme să facă mai 
mult în viitor pentru a contribui 
la formarea tinerei noastre gene
rații. Un rol deosebit revine, de 
asemenea, în această direcție, 
uniunilor de creație, scriitorilor, 
pictorilor, compozitorilor, tuturor 
artiștilor care, prin operele lor, au 
menirea de a contribui la eleva- 
rea spirituală a tinerilor, la înche
garea acelor trăsături de caracter, 
de gîndire și sensibilitate proprii 
omului de tip nou care constru
iește socialismul și pe care îl cre
ează, la rîndul ei, orînduirea socia
listă și comunistă.

Putem spune că, pe lîngă marile 
realizări și contribuția adusă de 
aceste sectoare de creație, am avea 
pretenția ca în viitor să apară ope
re și mai bune, cu un conținut de 
idei mai bogat, care să țină seama 
de cerințele și concepțiile noi în 
care crește tineretul nostru. (Vil 
aplauze).

Dragi tovarăși,

Partidul nostru promovează, așa 
cum se știe, ca metodă de 
bază a conducerii societății, dia

logul larg cu poporul, consultarea 
directă în toate problemele care 
privesc mersul nostru înainte, a 
maselor de oameni ai muncii, atra
gerea la viața obștească a tuturor 
celor ce muncesc, adîncirea și per
fecționarea continuă a democrației 
socialiste. în acest context, o im
portanță deosebită acordă partidul 
nostru participării intense la viața 
socială, la conducerea societății, a 
tinerei generații — al cărei elan și 
energie, receptivitate la nou și pa-’ 
siune revoluționară reprezintă un 
remarcabil factor dinamizator al 
progresului. După cum știți, au fost 
luate o serie de măsuri pentru asi
gurarea cadrului corespunzător 
participării tineretului la viața so
cială : primul secretar al Uniunii 
Tineretului Comunist este membru 
al guvernului, reprezentanții tine
retului fac parte din numeroase 
organisme sociale, delegații U.A.S.R. 
participă la activitatea senatelor și 
consiliilor universitare, au atribuții 
însemnate în administrarea cămi
nelor și cantinelor, în întreaga viață 
universitară. Experiența dobîndită 
în aceste domenii demonstrează ne
cesitatea de a merge mai departe, 
asigurînd reprezentarea Uniunii Ti
neretului Comunist în consiliile 
populare, în comitetele de direcție 
și consiliile de administrație ale în
treprinderilor și centralelor, în con
siliile de conducere ale cooperati
velor agricole de producție. Genera
lizarea acestei practici va contribui 
la punerea și mai puternică în va
loare a capacităților tineretului. 
Participarea nemijlocită la activi
tatea de conducere a societății re
prezintă, totodată, o neprețuită 
școală de formare a tinerilor, de 
pregătire a lor pentru a duce mai 
departe opera de făurire a socia
lismului și comunismului, pentru a 
purta nestinsă făclia luptei înain
tașilor pentru măreția și strălucirea 
patriei. (Aplauze puternice). A- 
ceasta apare ca o necesitate , 
arzătoare, mai ales în condițiile de 
astăzi, cînd în nici un sector nu se 
poate asigura mersul înainte fără 
însușirea științei conducerii sociale 
— una din cele măi complexe ști
ințe contemporane — fără partici
parea largă a maselor populare la 
conducerea societății. Iată însăși e- 
sența democrației noastre, pe care 
o dezvoltăm continuu. Extinderea 
practicii de care am vorbit per
mite, în același timp, îmbinarea 
strînsă în viața socială a experien
ței și maturității cadrelor în vîrstă 
și a celor de vîrstă mijlocie, cu 
elamfl șj, calitățile tineretului, ceea 
ce asigură dezvoltarea armonioasă 
a vieții întregii noastre societăți. 
Asigurarea participării tuturor ca
tegoriilor de tineri, alături de cei
lalți oameni ai muncii, la elabora
rea și înfăptuirea hotărîrilor parti
dului și statului, la conducerea ță
rii este o latură esențială, insepa
rabilă, a întregii noastre democra
ții socialiste, parte componentă a 
concepției care stă la baza modu
lui în care Partidul Comunist Ro
mân înțelege guvernarea societății, 
făurirea orînduiri! noi. (Aplauze 
puternice).

în condițiile în care pe plan 
mondial se menține pericolul unui 
război agresiv imperialist, parti
dul , și statul nostru acordă o 
neslăbită atenție ridicării capaci
tății de apărare a patriei, întări
rii forței de luptă a Republicii So
cialiste România. Este știut că în 
războiul modern de apărare, un rol 
decisiv în obținerea victoriei are, 
alături de forțele armate, lupta 
întregului popor. Tocmai de aceea, 
paralel cu alte măsuri luate în 
acest sens, partidul a încredințat 
Uniunii Tineretului Comunist mi
siunea de a organiza nemijlocit 
pregătirea tinerei generații pentru 
apărarea patriei. Alături de efor
turile pentru sporirea avuției na

ționale, pentru bunăstarea poporu
lui, apărarea patriei este o înda
torire sfîntă a oricărui tînăr — 
proba supremă a dragostei față 
de glia strămoșească, a devota
mentului' față de cauza socialis
mului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Tineretul nostru trebuie să fie 
oricînd gata să salvgardeze cuceri
rile revoluționare ale poporului 
român împotriva oricărui atentat, 
să apere — chiar cu prețul vieții 
— integritatea, independența și su
veranitatea națională a Republicii 
Socialiste România. (Aplauze pu
ternice).

După cum vedeți, dragi tovarăși 
și prieteni, tinerei generații îi re
vin îndatoriri și răspunderi de cea 
mai mare importanță în viața 
noastră socială. Aceasta pune în 
fața Uniunii Tineretului Comunist, 
a conducerii sale sarcini deosebit 
de complexe șj de cea mai mare 
răspundere. Măsurile luate în ulti
mii ani au dus la îmbunătățirea 
activității U.T.C., au sporit rolul 
organizației în unirea și organiza
rea tineretului din societatea noas
tră. Desigur, sînt încă multe nea
junsuri și deficiențe în munca și 
viața organizațiilor U.T.C., a aso
ciațiilor studențești și sînt convins 
că congresul ce s-a deschis astăzi 
le va analiza în spirit critic, cu 
toată răspunderea, spre a' trage 
concluziile cuvenite pentru viitor. 
Hotărîrile pe care le veți lua tre
buie să asigure o îmbunătățire ra
dicală a muncii de conducere a 
organizațiilor, a structurii organi
zatorice, perfecționarea formelor 
și metodelor lor de muncă.

Punctul de plecare pentru ridica
rea activității organizației Uniunii 
Tineretului Comunist la nivelul ce
rințelor pe care le pune dezvolta
rea democrației noastre socialiste, 
participarea tineretului la conduce
rea societății. îl constituie însăși 
democratizarea conducerii și activi
tății Uniunii Tineretului Comunist, 
în acest sens este necesar să se 
aplice indicațiile date de recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, atrăgîndu-se în organe
le de conducere ale U.T.C., inclusiv 
în organele cu caracter execu
tiv, un număr mai mare de 
tineri activiști care lucrează nemij
locit în producție, în diferite sec
toare ale economiei, științei șl cul
turii. Aceasta va asigura o puter
nică Infuzie de spirit proaspăt în 
activitatea organelor Uniunii Tine
retului Comunist, o cunoaștere mal 
directă și mai profundă a preocu
părilor și nevoilor tineretului. Tot
odată, pentru tinerii muncitori, 
țărani și intelectuali care Iau par
te nemijlocit la conducerea tre
burilor organizației, aceasta va re
prezenta o minunată școală de con
ducere politică și socială, de acu
mulare a experienței pentru exer
citarea unui rol din ce în ce mai 
important în viața întregii noastre 
societăți.

O însemnătate deosebită pentru 
îmbunătățirea activității Uniunii 
Tineretului Comunist are dezvol
tarea autonomiei, a spiritului de 
inițiativă și răspundere al fiecărei 
organizații. Este necesar ca fiecare 
organizație U.T.C., fiecare asocia
ție studențească să-și dezvolte de 
sine stătător activitatea, să organi
zeze în mod independent toate ac
țiunile cu caracter educativ, pro
fesional, cultural-artistic, activită
țile privind atît munca, cît și pe
trecerea timpului liber al tineri
lor, corespunzător intereselor, voin
ței și cerințelor acestora. în ace
lași timp trebuie să se intensifice 
contactul direct și nemijlocit din
tre Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Biroul său 
și organizațiile U.T.C. în legătură 
cu aceasta este necesar să se a- 
plice indicațiile partidului cu pri

vire la lichidarea verigilor inter
mediare între conducerea U.T.C. 
și organizațiile județene de. tineret. 
Numai pe această cale se poate a- 
sigura lichidarea tendințelor1 de 
șablonism și rutină în munca 
U.T.C., poate crește capacitatea 
fiecărei organizații de a-și desfă
șura întreaga activitate potrivit 
cerințelor și caracterului specific 
al colectivului respectiv. Uniunea 
Tineretului Comuni,st reunește 
toate categoriile profesionale și 
de vîrstă ale tinerei generații ; 
or, aceasta impune diversificarea 
cît mai largă a metodelor de 
muncă, a acțiunilor și activi
tăților sale. In legătură cu a- 
ceasta consider necesară crearea 
în cadrul Comitetului Central al 
U.T.C., a unor consilii pentru mun
citori, țărani, elevi ’și tinere fete, 
avînd ca obiectiv studierea pro-: 
blemelor și preocupărilor specifi
ce ale acestor categorii', soluționa
rea lor, găsirea celor mai bune 
mijloace pentru antrenarea tutu
ror tinerilor în muncă, în viața so- 
cial-politică. Un rol deosebit în 
studierea și rezolvarea probleme
lor legate de perfecționarea învă- 
țățnîntului superior și de asigura
rea celor mai bune condiții de stu
diu și viață ale studenților revine 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România.

Apiicînd complexul de măsuri de 
care am vorbit, U.T.C. va deveni 
cu adevărat o organizație revolu
ționară largă, democratică, în care 
tinerii să se simtă — cum se spu
ne _ nia ei acasă", cu adevărat 
stăpîni, hotărînd ei înșiși asupra 
treburilor organizației, asupra mo
dului de desfășurare a activității 
ei. (Aplauze puternice). Aceasta va 
înviora și mai mult munca Uniu
nii Tineretului Comunist, va in
tensifica în măsură sporită parti
ciparea tinerilor la viața de orga
nizație, va face'și mai rodnică con
tribuția întregului nostru tineret 
Ia lupta generală pentru edifica
rea societății socialiste multilate
ral dezvoltate in România. (Aplau
ze prelungite).

Dragi tovarăși,

Trăim epoca celor mal profunde 
transformări în viața societății o- 
menești, a celor mai adînci depla
sări în conștiința popoarelor, epo
ca unul tumultuos avînt revoluțio
nar Internațional. Anii pe care Ii 
trăim vor intra In istorie prin am
ploarea deosebită a luptelor de 
clasă ale’ proletariatului și ma
selor muncitoare, a mișcării de 
eliberare națională a popoarelor 
care spulberă ultimele rămășițe ale 
odiosului imperiu ■ colonial, prin 
proporțiile fără precedent ale bă
tăliei forțelor înaintate ale omenirii 
împotriva imperialismului, pentru 
progres social, colaborare și pace 
între popoare. Nenumărate eveni
mente atestă forța cu care se ridică 
astăzi popoarele în apărarea drep
tului sacru de a-și hotărî de sine 
stătător destinul, împotriva politicii 
imperialiste de dominație și dic
tat, de amestec în treburile lor in
terne, de cotropire și jaf, pentru 
salvgardarea libertății și indepen
denței naționale.

Schimbări adînci s-au produs șl 
se produc în mentalitatea tinerei 
generații, In rolul și locul ei în so
cietate. Tineretul de pretutindeni 
pășește astăzi în arena mondială ca 
o uriașă forță a progresului, a de
mocrației și păcii. Sînt cunoscute 
marile mișcări sociale ale tinere
tului de pe toate continentele, po
ziția fermă, deosebit de combativă, 
luată de cercuri largi ale tinerei 
generații împotriva politicii de a- 
gresiune și război a cercurilor im
perialiste, atitudinea de solidaritate 
cu eroicul popor vietnamez și cu 
toate popoarele care își apără dem-
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nitatea și ființa națională, lupta ti
neretului de pretutindeni împotriva 
cursei înarmărilor, a pericolului 
atomic, împotriva încordării în 
viața internațională.

Toate aceste mișcări demonstrea
ză că tineretul nu mai dorește să 
asiste pasiv la hotărîrea de către 
forțele reacționare a propriului său 
destin, la sacrificarea aspirațiilor și 
intereselor sale vitale. Tinere
tul dorește să-și spună cuvîn- 
tul asupra problemelor grave 
care confruntă astăzi omenirea, care 
frămîntă viața internațională și, 
mai ales, vrea să ia parte nemij
locit la jalonarea căilor de făurire 
a viitorului în care el este chemat 
să trăiască și să muncească. Mili
oanele de tineri de pretutindeni vor 
să cunoască cum va arăta lumea 
de mîine și mai ales vor să ia parte 
activă la efortul universal pentru 
făurirea unei societăți mai bune și 
mai drepte, a unei lumi eliberate de 
coșmarul războaielor, de asuprire și 
exploatare, în care oamenii să tră
iască în prietenie și colaborare. 
(Aplauze puternice). Toate aceste 
schimbări care fac din tînăra ge
nerație unul din factorii de prim 
ordin ai luptei pentru progres eco
nomic, social și cultural pe plan 
mondial, pentru pace și cooperare, 
reprezintă una din realitățile cele 
mai pregnante ale zilei de azi, una 
din caracteristicile de bază ale e- 
pocii contemporane.

Tineretul din România, el însuși 
antrenat într-o vastă operă de 
transformare revoluționară a so
cietății, de realizare a celor mai 
înaintate idealuri și aspirații uma
ne, ia parte activă la lupta inter
națională a forțelor progresiste — 
reprezentînd un detașament de nă
dejde al marelui front antiimpe
rialist. Tînăra generație din patria 
noastră își manifestă activ solida
ritatea cu lupta pentră libertate și 
dreptate socială a tinerilor de pre
tutindeni, își aduce contribuția la 
toate marile bătălii împotriva o- 
presiunii imperialiste, împotriva 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru destindere și colaborare 
între popoarele lumii.

în acest spirit, Uniunea Tinere
tului Comunist, U.A.S.R. vor tre
bui să dezvolte șl în viitor relații 
de strînsă solidaritate internaționa- 
listă cu tineretul din toate țările 
socialiste, cu tineretul de pe toate 
continentele lumii. Ele trebuie, 
totodată, să-și intensifice co
laborarea cu organizațiile de e- 
liberare națională, cu organi
zațiile democratice de tineret de 
pretutindeni, participînd cu toate 
forțele la mișcarea generală a ti
neretului împotriva forțelor reac- 
țiunii, acționînd cu fermitate, in 
spiritul politicii externe a partidu
lui și guvernului țării noastre, pen
tru realizarea marilor deziderate 
de libertate, progres social și pace 
ale tuturor popoarelor.

Noi pornim de la convingerea că 
tineretul lumii, al dărui prezent și 
al cărui viitor se află astăzi în joc, 
In marea încleștare dintre forțele 
progresului șl cele ale reacțiunii, 
poate avea un rol important în 
lupta pentru abolirea politicii im
perialiste, pentru afirmarea princi
piilor egalității în drepturi, suve
ranității și independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne ale popoarelor, pentru con
viețuire pașnică între toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială 
(Aplauze puternice). Fără îndoială 
că tînăra generație din România 
va participa și în viitor în modul 
cel mai activ la această luptă mă
reață, va dezvolta necontenit rela
țiile cu toate organizațiile de tine
ret, pornind de la faptul că numai 
unindu-și eforturile, tineretul de 
pretutindeni poate aduce o contri
buție de preț la făurirea unei lumi 
a prieteniei și colaborării între po
poare, a unei lumi a progresului 
social. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,

In încheiere îmi exprim convin
gerea că congresul dumneavoastră 
va deschide noi și largi perspec
tive în viața și activitatea tinere
tului patriei noastre, în munca U- 
niunii Tineretului Comunist. Se 
vor stabili, desigur, în cursul dez
baterilor din congres, căile de îm
bunătățire a activității U.T.C., de 
sporire' a rolului ei în viața și 
munca tinerei generații, în activi
tatea generală de construire a so
cialismului. Este mai presus de 
orice îndoială că bravul tineret al 
patriei noastre, urmînd neabătut 
politica internă și externă a parti
dului, nu va precupeți nici un efort 
pentru a-și face simțită prezența 
sa dinamică, tumultuoasă, în reali
zarea tuturor edificiilor următoru
lui cincinal, în munca pentru fău
rirea unei vieți îmbelșugate, în 
conducerea societății socialiste ro
mânești, în lupta pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Vă urez deplin succes în desfă
șurarea lucrărilor congresului, în 
realizarea acestor țeluri de mare 
însemnătate și vă doresc tuturor, 
întregului tineret al patriei noas
tre, mult succes în muncă, în în
vățătură, în viața socială, multă 
sănătate și fericire ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate; urale j se 
scandează „P.C.R. — P.C.R.", se 
ovaționează cu însuflețire pentru 
partid, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu),
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RÂPORTU^C. AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
prezentat de tovarășul Ion Iliescu

Al IX-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist — forumul suprem' 
al organizației revoluționare a tinere
tului din patria noastră — trebuie să 
facă bilanțul muncii desfășurate de la 
ultimul congres, în special al acțiu
nilor întreprinse pentru înfăptuirea 
măsurilor stabilite de partid în vede
rea îmbunătățirii activității educative 
In rîndul tineretului, să definească 
obiectivele și sarcinile de viitor ale 
U.T.C. menite să asigure participa
rea mai activă a tinerei generații la 
efortul constructiv al întregului po
por pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, pentru 
propășirea necontenită a patriei.

Relevînd faptul că lucrările con
gresului se desfășoară într-o perioadă 
cu profunde semnificații în viața țării, 
de remarcabile realizări dobîndite în 
edificarea socialistă a patriei, în ra
port se apreciază că procesul de 
înnoire, perfecționările vieții sociale 
și economice, inițiate de partid, s-au 
răsfrînt în mod deosebit asupra tine
rei generații. Acestea s-au materiali
zat în intrarea în muncă a sute de 
mii de tineri, în condițiile generoase 
asigurate pentru calificarea și inte
grarea lor profesională, pentru îm
bunătățirea continuă a nivelului de 
viață al tinerilor de la orașe și sate.

Se poate spune pe drept cuvînt și 
cu deosebită satisfacție că realizarea . 
cea mai de preț a anilor construcției 
socialiste o constituie formarea omu
lui nou, prefacerile profunde care au 
avut loc în conștiința cetățenilor pa
triei noastre, ca rezultat atît al dez
voltării economico-sociale generale, 
cît și al progreselor învățămîntului, 
științei și culturii, al activității edu
cative, prefaceri ce se întruchipează 
pregnant în modul de viață, în uni
versul spiritual și în idealurile tine
rei generații.

Victoriile cincinalului pe care l-am 
încheiat, realizările obținute în în
treaga operă de construcție a socia
lismului sînt rodul eforturilor pline 
de abnegație ale tuturor oamenilor 
muncii, care, învingînd greutățile ce 
le-au stat în cale, au urmat și în
făptuit programul partidului nostru. 
Ele confirmă pe deplin rolul Partidu
lui Comunist Român, care, de-a lun
gul unei jumătăți de veac, s-a situat 
în fruntea luptei poporului pentru în
făptuirea celor mai înalte idealuri de 
dreptate socială și națională, de fău
rire a unei patrii prospere, libere și 
independente. Apropiatul jubileu al 
celor 50 de ani de existență și neo
bosită activitate a Partidului Comu
nist Român relevă o dată mai mult 
că, în întreaga sa istorie, partidul a 
slujit neobosit, cu profundă credință, 
interesele fundamentale ale poporu
lui. Partidul comuniștilor a dobîndit 
astfel dragostea și încrederea nemăr
ginită a întregii națiuni.

Permiteți-mi să exprim, în numele 
dumneavoastră, al tuturor tinerilor 
de la orașe și sate, fete și băieți, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, de aici, de la tribuna 
congresului, sentimentele de grati
tudine și devotament pe care le poar
tă în adîncul inimii întregul tineret 
al patriei noastre față de partidul 
comuniștilor — inspiratorul și con
ducătorul procesului impetuos do 
dezvoltare și perfecționare a socie
tății noastre, purtătorul făcliei pro
gresului, exponentul fidel al năzuin
țelor vitale ale poporului.

Rolul activ pe care l-a jucat tînăra 
generație în dezvoltarea economică și 
social-politică a țării a fost favorizat, 
îndeosebi în ultimii ani, de ansamblul 
prefacerilor inițiate și călăuzite de 
partid. Este o caracteristică esențială 
a politicii partidului nostru, îndeosebi 
după cel de-al IX-lea congres al său, 
spiritul novator, lupta hotărîtă împo
triva birocratismului și centralismului 
excesiv, a inerției și închistării, a 
rutinei și șablonismului, efortul încu
nunat de succes de a deschide cîmp 
larg de manifestare noului, capaci
tăților creatoare ale tuturor celor ce 
muncesc, stimularea gîndirii vii, a 
simțămîntului fiecărui cetățean de 
participant activ, responsabil, la crea
ția istorică. Este lesne de înțeles că 
în rîndul tineretului are un deosebit 
ecou și se bucură de adeziune depli
nă această politică, dovadă că Parti
dul Comunist Român este un adevă
rat partid revoluționar.

Raportul menționează că plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie-decem- 
brle 1967, subliniind sarcinile mari 
ce revin Uniunii Tineretului Comu
nist în actuala etapă de dezvoltare a 
țării, a stabilit un complex de mă
suri deosebit de importante privind 
Îmbunătățirea activității U.T.C., spo
rirea atribuțiilor și competențelor 
sale. în spiritul acestor măsuri, s-au 
realizat în ultimii ani progrese- în
semnate în activitatea Uniunii Tine
retului Comunist, au fost îmbogățite 
șl diversificate acțiunile politico-edu
cative, formele și metodele de mun
că, a fost stimulată inițiativa tine
rilor și a organizațiilor U.T.C.

Fără Îndoială că, alături de progre
sele menționate, în această perioadă 
— caracterizată prin multiple cău
tări și experimentări — s-au mani
festat In activitatea organizației noas
tre și se mai mențin încă numeroase 
neajunsuri care trebuie să constituie 
obiectul unor aprofundate dezbateri 
și analize în congres, pentru a putea 
elabora căile cele mai eficiente de 
îmbunătățire a muncii viitoare.

Așa cum s-a arătat lă recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. din 10—11 fe
bruarie a.c. — se spune în continuare 
în raport — organizațiile de masă și 
obștești -sînt nu simple „curele de 
transmisie", ci organisme viabile și 
eficiente ale sistemului democrației 
noastre socialiste, capabile să asigure 
participarea activă a tuturor pătu
rilor și categoriilor sociale, cu în
tregul lor potențial, la viața politică, 
economică 0 socială, la întărirea pa
triei socialiste.

Este necesar de aceea să fie anali
zate cu toată răspunderea formele șl 
metodele de organizare și desfășurare 
a activității organizațiilor U.T.C. pen
tru a asigura atragerea și mai largă 
a întregului tineret Ia viața econo
mică, socială, politică și culturală a 
țării, la opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Â- 
ceasta este sarcina politică fundamen
tală a Uniunii Tineretului Comunist ; 
în aceasta se exprimă obiectivul de 
bază al educației comuniste — de a 
face din fiecare tînăr un militant 
activ pentru ideile socialismului și 
comunismului, un participant nemij
locit la munca și lupta pentru înfăp
tuirea programului partidului de edi
ficare a noii orînduiri. Forma cea mai 
directă de participare a tineretului la 
opera de construcție socialistă o con
stituie contribuția la înfăptuirea pla
nurilor de dezvoltare economică, la 
activitatea productivă. In acest spirit, 
raportul prezintă un tablou vast al 
sarcinilor ce revin U.T.C. în mobili
zarea tineretului la realizarea sarcini
lor economice, în educația prin muncă 
și pentru muncă. In condițiile noastre, 
se arată în raport, a fi revoluționar, 
a milita pentru socialism și comu
nism, pentru ideile umanismului so
cialist înseamnă a te dărui pe dez 

plin, cu întreaga capacitate de mun
că, cu toate resursele fizice și inte
lectuale, cauzei edificării noii orîn
duiri, înfăptdirii în primul rind a 
obiectivelor economice, lărgirii și în
tăririi bazei tehnico-materiale a so
cietății, fără de care nu e de con
ceput progresul social, realizarea as
pirațiilor spre o viață mai bună ale 
tuturor oamenilor muncii.

Pornind de la constatarea că pon
derea ridicată a tineretului în rîndul 
muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor 
și al cadrelor de conducere repre
zintă o caracteristică esențială a in
dustriei contemporane a României so
cialiste, iar organizațiile U.T.C. au 
adus o contribuție din ce în ce mai 
mare la educarea tinerei generații în 
spirit muncitoresc înaintat, sînt înfă
țișate inițiative valoroase ale orga
nizațiilor. U.T.C., afirmate cu deose
bire în urma Consfătuirii pe țară a 
Uniunii Tineretului Comunist.

Dezbaterea în adunările generale a 
sarcinilor concrete ce revin tinerilor 
în procesul de producție, discutarea 
operativă la locurile de muncă a unor 
aspecte concrete din viața tinerilor, 
inițiativele din acest domeniu în
tre care un loc distinct dețin 
concursurile profesionale, sesiunile 
tehnico-științifice și cercurile tineri
lor specialiști, atenția acordată acti
vității tinerilor din sistemul servicii
lor și mai ales din construcții, or
ganizarea șantierelor naționale ale 
tineretului la o serie de mari 
obiective, cum sînt Sistemul hidroe
nergetic și de navigație Porțile de 
Fier, centralele electrice de la Lotru 
și Rogojelu, la unele sisteme de iri
gații și construcții de drumuri, pre
cum și numeroase șantiere locale sînt 
prezentate ca experiențe valoroase 
ale organizațiilor U.T.C. Raportul 
propune să se deschidă noi șantiere 
naționale ale tineretului Ia hidro
centrala de pe Someș, autostrada 
București—Constanța, sistemul de 
irigații Brăila, precum și Ia alte o- 
biective ale actualului cincinal.

In continuare, se arată că deși s-au 
obținut rezultate bune, o experiență 
pozitivă, sînt încă multe organizații 
care se rezumă la un număr restrins 
de acțiuni, manifestă insuficientă ini
țiativă, nu desfășoară o muncă sus
ținută în sprijinul ridicării califică
rii profesionale a tinerilor, iar spiritul 
de combativitate și opinia de masă 
împotriva manifestărilor de indisci
plină, de încălcare a normelor teh
nologice este încă timid. In raport se 
apreciază că în spiritul indicațiilor 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. pri
vind perfecționarea pregătirii profe
sionale a salariaților, al proiectului 
de lege care urmează să fie aprobat 
de Marea Adunare Națională, orga
nizațiile U.T.C. vor trebui să parti
cipe activ, alături de conducerile în
treprinderilor și de sindicate, la a- 
plicarea măsurilor ce decurg din a- 
ceastă lege.

O preocupare mai susținută vor 
trebui să manifeste organizațiile 
U.T.C. față de problemele legate de 
munca tinerilor, pentru soluționarea 
problemelor lor de viață, să solicite 
mai activ sprijinul organelor admi
nistrative, conducerilor întreprinde
rilor, sindicatelor, organelor econo
mice locale.

In procesul amplu de adîncire și 
lărgire a' democrației muncitorești, 
care are ca semn distinctiv partici
parea efectivă și directă a maselor 
la conducerea unităților de producție, 
a devenit nu numai posibilă, dar și 
absolut necesară legiferarea repre
zentării organizațiilor U.T.C. în or
ganismele colective de conducere — 
comitetele de direcție ale întreprin
derilor industriale. O importantă sar
cină politică a organizațiilor U.T.C. 
este desfășurarea unei activități sus
ținute, în strînsă colaborare cu sin- 
dioatele, pentru cultivarea în rîndul 
noilor detașamente de tineri, care se 
integrează în producție, a trăsăturilor 
specifice muncitorului înaintat al in
dustriei socialiste, posesor al unei 
calificări înalte, capabil să mînuiască 
tehnica modernă, receptiv la nou, 
conștient de înalta sa misiune socială, 
în dubla calitate de producător și 
proprietar colectiv asupra mijloace
lor de producție, profund interesat 
în bunul mers al treburilor generale 
ale întreprinderii și în perfecționa
rea neîncetată a întregii vieți sociale.

O ramură de bază a economiei so
cialiste. în care își desfășoară activi
tatea peste 460 000 de uteciști și alte 
sute de mii de tineri — se arată în 
continuare în raport — o reprezintă 
agricultura. După ce este evidențiat 

rolul activ al nțultor organizații 
U.T.C., acțiunile practice destinate . 
sprijinirii’ activității productive — 
olimpiadele, concursurile agroteh
nice, agrocluburile — în raport se 
apreciază că munca organizațiilor 
U.T.C. de la sate prezintă _ serioase 
neajunsuri, fiind rămasă în urmă 
față de ansamblul activității organi
zației, că în cooperativele a- 
gricole de producție există numeroase 
organizații insuficient consolidate or
ganizatoric, care nu reușesc să des
fășoare o activitate de sine stătă
toare.

Propunînd ca problemele consoli
dării și activității organizațiilor 
U.T.C. de la sate să fie abordate in 
strînsă legătură cu fenomenele și 
procesele complexe ce se petrec în 
mediul rural și in'agricultura noas
tră. raportul recomandă ca Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție 'și Uniunea Tineretului- 
Comunist să studieze atent modali
tățile de asigurare a reînnoirii forței 
de muncă necesare agriculturii. în 
concordantă cu cerințele modernizării 
și diversificării producției agricole.

Orientarea tinerilor către profe
siunile noi care apar o dată cu dez
voltarea mecanizării, chimizării, cu 
modernizarea tuturor sectoarelor de 
producție vegetală și animală, dez
voltarea spiritului cooperatist, de 
muncă în comun, sprijinirea intensă 
a acțiunilor de organizare a ferme
lor specializate, a asociațiilor inter- 
cooperatiste. a secțiilor de prelucrare, 
ca și a altor unități productive pen
tru valorificarea resurselor locale, 
atragerea și participarea tineretului 
la Înfăptuirea obiectivelor programu
lui național de dezvoltare a zooteh
niei, extinderea lucrărilor de irigații, 
îndiguiri, desecări și combaterea ero
ziunii solului, atragerea tinerelor 
fete în activitatea productivă, cores
punzător posibilităților și aptitudini
lor lor, atît în agricultură, cît și in 
producția meșteșugărească și de ar
tizanat, sînt relevate ca obiective ce 
se cer incluse pe agenda permanentă 
a organizațiilor U.T.C. de la sate.

Se cere, în același timp, organizații
lor . U.T.C. să-și sporească preocupă
rile pentru atragerea tuturor tineri
lor din mediul rural. îndeosebi a ti
nerilor intelectuali, la activitatea po- 
litico-educativă. în. procesul de ridi
care cultural-științifică și de îmbogă
țire a patrimoniului spiritual al sate
lor, precum și la înfăptuirea măsu
rilor de îmbunătățire a condițiilor 
lor de muncă și viață.

Se impune reprezentarea organi
zațiilor U.T.C. în conducerile unită
ților agricole de stat, în consiliile de 
conducere ale cooperativelor agricple 
de producție și m consiliile interco- 
operatiste.

In continuare, raportul se ocupă 
de problemele tineretului studios, ale 
activității organizațiilor U.T.C. și a- 
sociațiilor studențești, apreciind că 
activitatea Uniunii Tineretului Comu
nist în școli și facultăți a înregis
trat progrese, că măsurile cu carac
ter general de lărgire a sferei de a- 
tribuții a organizației, a preocu
părilor și răspunderilor directe în
conceperea unei game mai variate 
de activități practice, s-au reflectat 
pozitiv în sporirea influenței organi
zațiilor U.T.C., în îmbunătățirea con
lucrării comitetelor U.T.C. cu orga- 

. nele de învățămînt și conducerile 
școlilor. în același timp, s-a subliniat 
faptul că sînt încă multe organizații 
U.T.C. din școli cu o activitate ne
mulțumitoare, că sînt necesare per
fecționări în colaborarea dintre orga
nizațiile U.T.C. și de pionieri, dintre 
organizațiile U.T.C., conducerile șco
lilor și cadrele didactice ; s-a cerut 
reglementarea în toate școlile post- 
generale a participării secretarilor 
comitetelor U.T.C. în consiliile pro
fesorale.

Contribuind la sporirea răspunderii 
fiecărui elev față de propria pregă
tire — principala sa obligație față de 
societate — organizațiile U.T.C., se 
spune în raport, trebuie să multiplice 
activitățile specifice care concură la 
stimularea interesului elevilor pentru 
aprofundarea cunoștințelor, la for
marea și dezvoltarea deprinderilor de 
studiu individual, de gîndire inde
pendentă.

U.T.C. trebuie să contribuie la e- 
forturile ce se depun de organele 
școlare în direcția legării indisolu
bile a învățăturii cu practica, cu via
ța, a formării deprinderilor de mun
că productivă ale tineretului. Dintr-o 
asemenea perspectivă ar putea fi 
abordate mai rațional, mai eficient și 
problemele orientării profesionale, în 
raport cu aspirațiile și aptitudinile 

reale ale școlarilor și în strînsă con
cordanță cu cerințele vieții sociale. 
Soluționarea acestor probleme — se 
arată în continuare — de importanță 
deosebită pentru viitorul țării noas
tre, impune așezarea întregului nos-. 
tru învățămînt pe baze moderne, 
care să asigure îmbinarea pregătirii 
teoretice a tinerilor, la nivelul știin
ței contemporane, cu formarea de
prinderilor practice — caracteristică 
a școlii comuniste. Pe baza indica
țiilor conducerii partidului urmează 
ca în școlile de toate gradele să se 
treacă la organizarea de ateliere șco
lare, cu planuri de producție, în care 
să se desfășoare practica elevilor. în 
acest fel, un absolvent de școală ge
nerală sau liceu- va putea obține și 
calificarea într-o meserie. Măsuri si
milare se impun și în școlile din me
diul rural, unde se pot organiza fer
me școlare, pe terenuri afectate de 
către cooperativele agricole de pro
ducție, munca -elevilor urmînd să sa 
desfășoare după principiile de orga
nizare a activității în cooperativele 
agricole. De asemenea, și în șco
lile de tip profesional și. tehnic, în 
liceele de specialitate se cere per
fecționată organizarea pregătirii 
practice.

In partea referitoare la activitatea 
în rîndurile studenților, în raport se 
spune, printre altele : In spiritul Ho- 
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie-decembrie 1967, la ultima 
Conferință a U.A.S.R. au fost adop.- 
tate, precum se știe, măsuri de per
fecționare a activității obștești a stu- 
dențimii, de înlăturare a paralelis
melor existente în trecut, asociațiile 
devenind forma specifică de organi
zare a U.T.C. în învățămîntul supe
rior, iar Uniunea Asociațiilor Stu
dențești din România, parte inte
grantă a Uniunii Tineretului Co
munist.

In acești ani s-a îmbunătățit, tn 
ansamblu, activitatea asociațiilor stu
dențești, care se manifestă ca fac-, 
tori dinamici In perfecționarea și mo
dernizarea procesului inst'ructiv-edu- 
cativ, atit prin prezența activă in 
consiliile și senatele universitare, cît 
și prin acțiunile proprii,, menite sâ 
dezvolte răspunderea studenților pen
tru o bună pregătire, să contribuie la 
lărgirea orizontului lor poliție, ideo
logic și filozofic, și să stimuleze par
ticiparea lor la întreaga viață politică 
și obștească.

Arătîndu-se că și în viitor obiecti
vul principal al asociațiilor este de a 
contribui, printr-o intensă activitate 
politico-educativă, la dezvoltarea res
ponsabilității studenților față de în
sușirea temeinică a cunoștințelor de 
specialitate, la cultivarea dragostei 
față de profesie, dezvoltarea la toți 
studenții a unei înalte ținute cetățe
nești, a spiritului militant, angajat, 
de răspundere în fața societății, s-a 
cerut asociațiilor studențești să spri
jine activ măsurile de perfecționare 
a procesului de învățămînt, de îmbi
nare a pregătirii teoretice cu o te
meinică formație practică de specia
litate, să acorde toată atenția extin
derii cercetării științifice.

De altfel, după cum s-a arătat în 
raport, toate problemele privind o- 
biectivele și sarcinile ce revin în pe
rioada următoare asociațiilor studen
țești vor fi dezbătute pe larg de 
delegații la cea de-a VIII-a Confe
rință a Uniunii Asociațiilor., Studen
țești din România.

Un cadru favorabil manifestării 
potențialului creator al tinerei ge
nerații au oferit multiplele și diver
sele acțiuni de muncă voluntar-pa- 
triotică, a căror valoare, pe parcursul 
cincinalului, se ridică la aproape 
patru miliarde lei. Preocupîndu-se de 
creșterea rolului educativ al acestor 
acțiuni — vizind în anii următori 
sprijinirea înfăptuirii marilor obiec
tive ale cincinalului — organizațiile 
U.T.C. vor trebui să dezvolte iniția
tiva organizării șantierelor tineretu
lui, a brigăzilor permanente, să în
treprindă acțiuni concrete pe întreg 
parcursul anului.

Referindu-se la educarea prin mun
că și pentru muncă a tineretului, la 
formarea sa multilaterală, complexă, 
pentru viață, raportul menționează că 
stimularea deprinderilor practice și 
a preocupărilor pentru creația teh
nică constituie un domeniu în care 
este necesar să se afirme puternic 
inițiativa organizațiilor de . tineret de 
la orașe și sate. Cu sprijinul unită
ților productive, de învățămînt, al or
ganelor locale și al sindicatelor, să 
se asigure în anii viitori amenajarea 
în toate orașele a noi cluburi și case 
ale tehnicii pentru tineret în care 
să se desfășoare cu precădere activi

tăți aplicative. In aceeași ordine de 
idei se propune constituirea pe lingă 
C.C. ăl U.T.C. a unui colectiv coordo
nator, cu caracter obștesc, pentru pro
paganda tehnico-științifică.

In condițiile actuale ale creșterii 
nivelului general de instrucție și cul
tură al tineretului și ale existenței 
unor puternice mijloace de difuzare 
a informațiilor, se impune ca activi
tatea politică inițiată de organizațiile 
U.T.C. să se ridice la nivelul etapei 
în care ne aflăm, să răspundă exi
gențelor și pregătirii tinerilor. Ac
tivitatea de propagandă trebuie să se 
distingă prin spirit creator, novator, 
prin stimularea gindirii politice vii, 
prin abordarea concretă a probleme
lor, în ștrînsă legătură cu realitățile. 
Pentru tineretul nostru — relevă ra
portul — singura cale de împlinire a 
năzuințelor, de afirmare a capacități
lor sale este angajarea plenară, 
conștientă, în procesul istoric de dez
voltare a țării pe calea socialismului 
și comunismului. El își întemeiază a- 
ceastă opțiune pe ferma convingere 
în trăinicia orînduirii noastre, pe ade
ziunea față de principiile marxism- 
leiiinismului, față de ideile nobile ale 
umanismului socialist, ale echității și 
dreptății sociale, pe încrederea neli
mitată în perspectivele largi de dez
voltare și propășire multilaterală pe 
care socialismul le deschide României

Amintind că de peste un sfert de 
veac aparatul propagandistic burghez 
nu încetează să atace orînduirea 
noastră socialistă, raportul subliniază 
că cel mai bun răspuns la aceste 
atacuri calomniatoare îl constituie 
succesele în construcția noii orînduiri, 
unitatea întregului popor, a tuturor 
generațiilor, în jurul partidului, trăi
nicia de granit a societății noastre.

In zilele noastre, socialismul se a- 
firmă ca societatea capabilă să des
chidă cu adevărat tuturor popoarelor 
calea făuririi unei orînduiri puse 
întru totul în slujba omului. Desigur, 
așa cum arată istoria, făurirea noii 
orinduiri nu se realizează fără di
ficultăți, instaurarea unor noi relații 
între oameni și popoare nu are un 
caracter liniar. Dimpotrivă, în cursul 
acestei evoluții s-au manifestat nu 
puține greutăți — unele ca urmare 
a situației obiective, a stadiilor di
verse de dezvoltare la care s-au aflat 
țările care au pășit pe calea socia
lismului, altele, de ordin subiectiv, 
ca urmare a unor greșeli, încălcări 
sau deformări ale principiilor cons
trucției socialiste, a normelor ce tre
buie să guverneze relațiile dintre 
țările socialiste. Viața confirmă nece
sitatea ancorării puternice a politicii 
de edificare socialistă in realitățile 
concrete din fiecare țară, a asigu
rării unor legături puternice, perma
nente cu masele populare, a adîncirii 
democrației socialiste și perfecționării 
cadrului de participare activă a aces
tora Ia întreaga viață social-politică 
a societății. Constituie motiv de sa
tisfacție pentru noi toți faptul că 
Partidul Comunist Român se situează 
ferm pe pozițiile mârxism-Ieninismu- 
lui creator, atît în soluționarea pro
blemelor construcției socialismului în 
țara noastră, cît și in dezvoltarea re
lațiilor internaționale.

Ca și în activitatea politică — arată 
raportul — noi ne pronunțăm pe 
tărîm ideologic pentru o permanentă 
confruntare .cu celelalte concepții deș- 
pre lume și societate, împotriva în
chistării și izolării, pentru un dialog 
deschis cu gînditorii progresiști, de- 
mocrați, nemarxiști. Desigur, aceasta 
presupune o atitudine militantă, cu
noașterea aprofundată a marxism-le- 
ninismului, a pozițiilor partidului nos
tru, combaterea intransigentă a con
cepțiilor retrograde, reacționare, ca și 
spirit creator și consecvență științi
fică în gîndire.

Devotamentul pentru idealurile co
muniste se concretizează înainte de 
toate în nobilul simțămint al patrio
tismului socialist care, în condițiile 
socialismului, se îmbină armonios cu 
solidaritatea internaționalistă cu alte 
popoare, cu forțele revoluționare și 
progresiste din întreaga lume. Socie
tatea noastră socialistă a creat con
dițiile afirmării libere, nestingherite, 
în viața socială a tuturor cetățenilor, 
a întărit prietenia și unitatea fră
țească dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare. Aceste con
diții se răsfrîng asupra tineretului, 
din rîndul căruia au fost excluse pen
tru totdeauna sentimentele care altă
dată provocau animozități și neîncre
dere. Exemplu grăitor, in acest sens, 
este structura însăși a organizației 
noastre de tineret, care cuprinde între 
cei 2 400 000 de membri ai săi aproape 

200 000 tineri maghiari, aproape 35 000 
de tineri germani, cîteva zeci de mii 
de tineri de alte naționalități. Edu
carea în spiritul patriotismului socia
list a tuturor tinerilor, fără deosebire 
de naționalitate, adîncirea și cimen
tarea frăției tinerilor români și de 
alte naționalități rămîne în continuare 
un important obiectiv al muncii po
litice a organizațiilor U.T.C.

Trebuie să menționăm — s-a arătat 
In raport — existența la unii tineri 
a unor mentalități retrograde în ati
tudinea față de muncă, față de pro
prietatea socialistă și bunul obștesc, 
cazuri de abatere de la morală. Orga
nizațiile U.T.C. — se spune în rar 
port — trebuie să-și intensifice pre
ocuparea pentru dezvoltarea și con
solidarea la tineri a spiritului de cin
ste, corectitudine, principialitate, co
lectivism, a respectului pentru regulile 
de conviețuire socială, a demnității 
și echității sociale. Ele trebuie să-și 
propună promovarea unei concepții 
consecvent științifice despre lume și 
viață, bazată pe materialismul dia
lectic, pe cele mai înaintate cuceriri 
ale cunoașterii umane.

In continuare, raportul s-a referit 
la sarcinile presei de tineret și la 
contribuția radioteleviziunii, a editu
rilor. a creației literare și artistice 
la educarea tineretului. Relevînd că 
sute' de mii de tineri de la orașe și 
sate participă la mișcarea cultural- 
artistică de masă și evidențiind ac
țiuni apreciate de tineri, raportul 
critică totodată numeroase neajunsuri 
care persistă în acest domeniu. 
Există, în special, o preocupare redu- 

■ să pentru acțiuni in sprijinul lărgi
rii orizontului de cultură, al formării 
gustului pentru literatură și artă, al 
manifestării aptitudinilor și talente
lor tinerilor. Baza materială existentă 
la orașe și sate, în cluburi, case de 
cultură și așezăminte culturale este 
insuficient folosită atit pentru activi
tatea de răspîndire a culturii, cit și 
pentru acțiuni recreative, distractive 
pentru tineret. Raportul propune să 
se elaboreze, împreună cu sindica
tele și Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, forme comune de orga
nizare și conducere, atît pe plan cen
tral cît și local, a întregii activități 
din sistemul cluburilor, caselor de 
cultură și așezămintelor culturale.

Majoritatea tinerilor. creatori fac 
dovada înțelegerii misiunii artistului 
angajat, își consacră cu pasiune efor
turile procesului general de creștere 
și maturizare a societății noastre so
cialiste. Relevînd toate acestea, își 
află însă deplină justificare și apre
cierile critice exprimate adeseori de 
mulți tineri la adresa unor creații 
lipsite de valoare, cu un orizont în
gust, care reflectă o slabă ancorare- 
în viața și preocupările societății 
noastre. Critica literară și de artă, 
editurile și publicațiile literare, ca și 
uniunile de creație ar trebui, cre
dem, să manifeste mai multă exigen
ță, să evite tipărirea lucrărilor tri
butare evazionismului, ermetismului 
ori confuze din punct de vedere ideo
logic.

In continuare, raportul arată că 
una din sarcinile noi și de mare 
răspundere încredințată Uniunii Ti
neretului Comunist a constituit-o 
pregătirea tineretului pentru apăra
rea patriei, activitate primită cu sa
tisfacție și interes de către toți tinerii 
dfn țara noastră, reprezentînd o im
portantă formă de educație, de culti
vare a sentimentelor patriotice, a 
Iiotărîrii de a contribui la consoli
darea, dezvoltarea și apărarea cu
ceririlor revoluționare ale poporului 
nostru. In acest context, sînt eviden
țiate inițiativele întreprinse, posibili
tățile ce se cer mai amplu valorifica
te in viitor. In cadrul Forțelor Arma
te, organizațiile U.T.C. desfășoară o 
amplă și vie activitate pentru mobili
zarea tinerilor ostași în vederea în
sușirii măiestriei militare și a dez- 
z'oltării unor trăsături politico-mo
rale înaintate.

în continuare, sînt prezentate rea
lizările obținute de U.T.C. în orga
nizarea activității sportive de masă 
în rîndul tineretului muncitoresc, să
tesc, școlar și universitar, a turismu
lui de masă al tineretului, în urnia 
lărgirii atribuțiilor în acest domeniu. 
Cu toate acestea — se arată — un 
număr destul de mare de tineri ră
mîne încă în afara mișcării sportive, 
acțiunile întreprinse fiind insuficien
te in raport cu posibilitățile existente 
și cu cerința de a asigura ca întreaga 
masă de tineri să fie antrenată la 
practicarea sistematică a sportului și 
exercițiilor fizice, în acțiuni turistice.

O parte importantă a raportului 
este consacrată muncii organizatorice 
a U.T.C. Uniunea Tineretului Comu
nist numără în prezent peste 2 400 000 
membri, cuprinși în peste 75 000 or
ganizații. în perioada care a trecut 
de la Congresul al VIII-lea au fost 
primiți în U.T.C. peste 1 700 000 tineri. 
Organizațiile U.T.C. au recomandat 
în aceeași perioadă un număr de a- 
proape 300 000 de tineri pentru a fi 
primiți în rindul membrilor de partid.

Un obiectiv esențial în perioada 
următoare trebuie să-l constituie 
consolidarea politică și organizatori
că a fiecărei organizații U.Ț.C.. dez
voltarea spiritului de inițiativă și 
autonomiei acestora — concretizate 
prin desfășurarea unei multilaterale 
activități de sine stătătoare, bazate 
pe programe concrete de acțiune. în 
acest scop se recomandă stimularea 
inițiativei, spiritului de inventivitate 
al tinerilor. încredințarea de sarcini 
precise fiecărui utecist, și cu deose
bire participarea tuturor la elabora
rea. dezbaterea, adoptarea deciziilor 
și înfăptuirea lor. Se cer depuse 
eforturi în direcția, pregătirii tineri
lor pentru a deveni membri ai orga
nizației U.T.C., pentru creșterea rin- 
durilor Uniunii Tineretului Comu
nist, precum și pregătirea celor mai 
buni dintre el pentru a merita înalta 
cinste de a deveni membri ai P.C.R.

în continuare s-a arătat că în ac
tivitatea organelor de conducere ale 
U.T.C., in care își desfășoară activi
tatea peste 400 000 uteciști aleși din 
rîndul tuturor categoriilor de tineri, 
este deosebit de important să se asi
gure participarea activă a tuturor la 
munca concretă a organelor colec
tive de conducere.

în scopul creării cadrului organi
zatoric pentru studierea mai aprofun
dată a problemelor specifice diferi
telor categorii de tineri și adoptarea 
de măsuri adecvate în diferite dome
nii. se propune constituirea în ca
drul Comitetului Central, al comi
tetelor județene, municipale și orășe
nești a unor consilii pentru proble
mele specifice diferitelor categorii 
de tineri : consilii ale tineretului 
muncitoresc, ale tineretului sătesc, 
ale elevilor și ale tinerelor fete. Pre- 
ocupîndu-ne de lărgirea și dezvolta
rea democrației de organizație — 
arată raportul — pe viitor este nece
sar eă asigurăm. în mai mare mă
sură, preponderenta în organele de 
conducere, la toate nivelurile, inclusiv 
in organismele executive, a tinerilor 
care iși desfășoară activitatea nemij
locit în întreprinderi, unități agri
cole, instituții, școli și facultăți. în

raport se insistă asupra necesității 
perfecționării formelor de muncă, 
modalităților de formare și selectare 
a cadrelor, asupra imperativități'i 
întronării in toate organele U.T.C. a 
principiilor muncii- colective.

Comitetul Central supune etențiel 
congresului proiectul noului Statut 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
care a fost îmbunătățit pe baza nu
meroaselor propuneri formulate in 
cursul dezbaterilor din conferințele 
județene și din presa de tineret. 
Noul: statut . reflectă modificările 
produse în structura și în sfera de 
atribuții a organizației și, totodată, 
își propune să asigure un cadru "Îm
bunătățit . pentru intensificarea și ri
dicarea calitativă a activității politico 
și organizatorice a U.T.C.

Ca organizație comunistă de tineret, 
organizația noastră pune la baza în
tregii sale activități principiul condu
cerii și îndrumării nemijlocite de 
către Partidul Comunist Român. In 
toată această perioadă de înfăptuire 
a măsurilor de îmbunătățire și per
fecționare a vieții și activității sale, 
organizația noastră a beneficiat de 
sprijinul larg și susținut al organelor 
și organizațiilor de partid. Dorim să 
exprimăm mulțumirile noastre tutu
ror organelor și organizațiilor de 
partid pentru căldura și atenția cu 
care sprijină și îndrumă intreaga ac
tivitate a organizațiilor noastre.

Tineretul patriei noastre — se a- 
rată în continuarea raportului — con
sacră întreaga sa energie și capaci
tate- creatoare înfăptuirii programului 
de făurire a. societății socialiste, sus
ține cu toată convingerea și hotărîrea 
politica externă a partidului și a sta
tului, de promovare activă a priete
niei și colaborării cu toate țările so
cialiste, a legăturilor internaționaliste 
cu partidele comuniste- și muncito
rești, cu forțele revoluționare și pro
gresiste din întreaga lume, a solida
rității cu lupta popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
reacțiunii,' pentru pace, prietenie. și 
colaborare între popoare. Consecven
ța cu care partidul și statul nostru 
militează pentru afirmarea în rela
țiile internaționale a principiilor in
dependenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului , 
în treburile interne, avantajului reci
proc, respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur destinele 
— se bucură de întreaga adeziune a 
tineretului nostru.

Prin activitatea desfășurată pe plan 
internațional, U.T.C și U.A.S.R. își 
aduc propria contribuție Ia promova
rea și înfăptuirea obiectivelor și prin
cipiilor politicii externe a partidului 
și statului nostru.' în dezvoltarea re
lațiilor sale . internaționale, : U.T.C, 
pornește de la concepția partidului 
nostru despre rolul tineretului ca 
forță activă a progresului social în 
lumea contemporană.

Condițiile foarte diferite în care 
Își desfășoară activitatea organizațiile 
de tineret și studențești, problemele 
complexe cu care sînt confruntate, 
caracterul contradictoriu al desfășu
rării vieții sociale influențează, fără 
îndoială, orientările și reprezentările 
acestora asupra evenimentelor și pro
ceselor lumii contemporane, ca și a- 
supra modalităților de acțiune. 
Aceasta însă nu diminuează rolul po
zitiv pe care mișcările contemporane 
de tineret, pe ansamblu, îl joacă în 
lupta antiimperialistă.

Raportul evidențiază faptul că In 
perioada care a trecut de la ultimul 
congres s-au lărgit și intensificat 
contactele și schimburile internațio
nale ale U.T.C. și U.A.S.R., care in 
prezent au relații de cooperare cu 
peste 400 organizații. Un obiectiv e- 
sențial al organizației tineretului ro
mân l-a constituit și-l va constitui 
și in viitor intensificarea și adîncirea 
relațiilor de prietenie cu organizați
ile de tineret din țările socialiste. 
Consecventă spiritului profund in
ternaționalist care străbate întreaga . 
sa activitate, Uniunea Tineretului 
Comunist își întărește continuu le
găturile de prietenie și solidaritate 
cu organizațiile comuniste, revolu
ționare ale tinerei generații de pe 
toate continentele. In perioada care 
a trecut de la ultimul congres, or
ganizația noastră a stabilit noi le
gături cu organizații socialiste, so- 
eial-democrate, sindicale, liberale, 
democrat-creștine, cu mișcări ale ti
neretului care se situează pe poziții 
înaintate, progresiste.

Tineretul României și-a manifestat 
sprijinul deplin pentru lupta înde
lungată și grea pe care poporul viet
namez o duce împotriva agresiunii 
imperialismului american. De la tri- < 
buna congresului, adresăm un salut 
fierbinte eroicului popor și tineret 
vietnamez. în aplauzele puternice ale 
delegaților și invitaților, raportorul a 
reafirmat deplina solidaritate cu 
lupta popoarelor din Vietnam, Cam- 
bodgia, Laos împotriva agresiunii a- 
mericane, cu lupta popoarelor din 
țările arabe împotriva imperialismu
lui, pentru soluționarea conflictului 
din Orientul Apropiat in spiritul Re
zoluției Consiliului de Securitate din 
1967, cu lupta mișcărilor de eliberare 
din Angola, Mozamblc, Guineea- 
Bissau, a tuturor forțelor revoluțio
nare și progresiste din Africa, Asia și 
America Latină, cu forțele revoluțio
nare și progresiste din Spania, Portu
galia, Grecia care luptă împotriva 
dictaturii și reacțiunii, pentru drep
turi și libertăți democratice.

In cadrul F.M.T.D. și U.I.S., U.T.C. 
ți U.A.S.R. au urmărit și urmăresc 
să aducă o contribuție concretă, con
structivă, alături de alte organizații 
membre, la elaborarea unor aseme
nea programe și platforme de acți
une care să corespundă cerințelbr și 
gradului de dezvoltare a mișcării de 
tineret contemporane. Ca organizație 
de tineret dintr-o țară europeană, 
susținem eforturile, lupta și acțiunile 
tineretului, ale celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice pentru 
statornicirea unui climat de pace și 
securitate în Europa. U.T.C. a orga
nizat în. 1969, la Snagov, „masa ro
tundă" privind securitatea europea
nă, la care au participat 71 de or- . 
ganizații de cele mai diferite 
orientări politice, ideologice și afilieri 
internaționale.

încheind o perioadă de eforturi 
susținute și de muncă rodnică a tine
retului român, a organizației sale re
voluționare — se spune în partea 
finală a raportului — congresul nos
tru reprezintă un moment important 
în viața Uniunii Tineretului Comu
nist. un prilej de reafirmare a res
ponsabilităților sociale majore ale 
noilor generații, a atașamentului lor 
profund față de politica internă șl 
externă a partidului și statului, a ho- 
tărîrii nestrămutate de a participa 
cu toate forțele, cu tot entuziasmul 
și capacitatea creatoare la înfăptui
rea marilor obiective ale procesului 
de făurire a societății socialista 
multilateral dezvoltate pe pămlntul 
scump al patriei.
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Semnarea unor acorduri
comerciale între Republica J

Socialistă Româniai

lucrările pri- 
mixte de 

tehnică din- 
România și 
Congo (Kin-

și Republica Populară Chineză
Ca urmare a tratativelor desfășu

rate în spirit de prietenie, colaborare 
șl înțelegere reciprocă, joi au fost 
semnate la București Acordul comer
cial și de plăți pe anul 1971 și Acor
dul privind schimbul de mărfuri pe 
perioada 1972—1975 între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză.

Acordul pe 1971 prevede o creștere 
«ubstanțială a schimbului de mărfuri 
între cele două țări față de realizări
le din anul 1970. Potrivit documentu
lui, România va livra în Republica 
Populară Chineză produse ale indus
triei constructoare de mașini, între 
care instalații de foraj, agregate de 
cimentare, autocamioane, autoturisme 
de teren, vagoane cisternă, motoare ' 
electrice, mașini-unelte, produse pe
trolifere, țevi și tablă din oțel, alumi
niu, o gamă largă de produse chi
mice și altele. La rîndul său, Re
publica Populară Chineză va livra 
în România : produse ale industriei 
constructoare de mașini, laminate de 
oțel, metale neferoase, feroaliaje, di
verse produse chimice, bumbac fibră 
Si fire, precum și țesături din bum
bac, lînă și mătase, tricotaje din 
bumbac, mărfuri agroâlimentare și 
altele.

în cursul tratativelor, cele două 
părți și-au exprimat hotărîrea de a 
întreprinde măsuri in vederea lărgi
rii continue a schimburilor prevă
zute prin acord. Totodată, au fost 
examinate posibilitățile de dezvol-

Dejun în onoarea delegației
guvernamentale a R. P. Chineze • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Radulescu, a oferit 
joi un dejun în cinstea delegației 
guvernamentale a R.P. Chineze, con
dusă de Pai Sian-ko, ministrul co
merțului exterior.

Au participat Nicolae Agachi, loan 
Avram și Cornel Burtică, miniștri, 
Radu Constantinescu, vicepreședinte

Manifestări dedicate aniversării

semicentenarului partidului
Sala clubului „Siderurgistul" din 

Hunedoara a găzduit joi după-amiază 
o festivitate consacrată aniversării 
semicentenarului partidului. Sute de 
furnaliști, oțelari, laminatori, con
structori și alți oameni ai muncii au 
ascultat cu viu interes expunerea 
„Politica externă a partidului și sta
tului nostru — expresie a nă
zuințelor poporului roman",- pre-... ..... _.... ... ,____ ___, ______,
zentată de Vlad Popa Simion, 'di-- corpul didactic din învățâmîhtul su- 
rector în Ministerul Afacerilor Exter
ne. Vorbitorul a relevat cu acest 
prilej justețea politicii externe a Par
tidului Comunist Român și a guver
nului țării noastre, de promovare a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială.

La întîlnirea care a avut loc cu 
cititorii din Orăștie, intitulată „O- 
magiu condeielor românești", poeți 
și prozatori, membri ai Uniunii 
scriitorilor și ai cenaclurilor literare 
din județul Hunedoara au citit din 
lucrările închinate partidului și au 
purtat discuții cu participanții asu
pra activității literare ce se desfă
șoară in țara noastră în întîmpinarea 
aniversării partidului.

★
Cadrele didactice, personalul știin

țific și administrativ de la Institutul 
agronomic „Dr. Petru Groza" din 
Cluj au participat joi la un simpo
zion intitulat „Politica Partidului 
Comunist Român în domeniul dez
voltării și intensificării producției a- 
gricole", consacrat apropiatei aniver
sări a partidului. Au vorbit prof. dr.

ti-
e-

• Rapid și-a încheiat turneul• Rapid și-a încheiat turneul în 
Brazilia, jucînd la Curitiba cu echi
pa locală F. C. Curitiba. Fotbaliștii 
brazilieni au obținut victoria cu sco
rul de 3—0. (0—0).

(Agerpres)

APELE MINERALE DE DORNA

• Mlhai Viteazul (ambele seni — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
10; 15; 19,30.
• Ruineo și Julieta : CAPITOL — 
8,45; 11,45; 14,45; 18; 21.
• Tripla verificare : VICTORIA
— 9.; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Clanul sicilienilor : LUCEAFĂ
RUL — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 8; 10,15; 
12,45; 15; 17,30; 19,45; 22.
• Cinci pentru infern : CENTRAL
— 8,30; 11; 13,30, GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Incineratorul: CENTRAL — 16; 
18 30’ 21.»’z’:"VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
• Bătălia pentru Alger : BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30.
• Un italian în America : FES
TIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45 MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Circ fără frontiere : TIMPURI 
NOI — 11—21 în continuare.
• Ultimul samurai : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.• B. D. intră în acțiune : PACEA
— 15,30; 18; 20,15, VOLGA — 9,15; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Amintiri bucureștene : RAHO
VA — 18; 20,15.
• Fablio magicianul : RAHOVA
— 15,30.
• Cîntecele mării : GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOM1S
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• King Kong evadează : LIRA — 
15,30; 18.
• Ambasador al Uniunii Sovie
tice : LIRA — 20,15.
• Genoveva de Brabant: PRO
GRESUL — 15; 17, DACIA — 8,45— 
20,30 în continuare, COTROCENI
— 10; 14; 15,45; 17,30; 19,15: 21.
• Săptămîna filmului pentru tine
ret : Canarul și viscolul — 18,30; 
Sub semnul lui Monte Cristo — 9; 
10,45; 12.45; 14,30; 16,30; 20,45 : LU
MINA.
• Veselie la Acapulco — 9; 10,30; 
12,30; 14,30, Valetul și contesa — 
16,30; 18,45, Casa din vale — 21 . 
CINEMATECA (sala Union).
• Crimă și pedeapsă : PROGRE
SUL — 19.
• Semnale pe drum : MOȘILOR
— 15,30; 17,45; 20.
• In arșița nopți! : COSMOS 
15,30; 18; 20,15.

de
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tare a comerțului dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză în următorii ani, 
convenindu-se asupra unor livrări 
reciproce majorate pe perioada 1972— 
1975 ale unor produse principale care 
formează obiectul schimbului 
mărfuri dintre cele două țări.

Din partea română, acordurile 
fost semnate de Cornel Burtică, 
nistrul comerțului exterior, iar 
partea chineză de Pai Sian-ko, 
nistrul comerțului exterior.

La semnare au fost prezenți tova
rășii Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Nicolae Agachi și loan Avram, mi
niștri, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 
ai conducerii unor ministere econo
mice și întreprinderi de comerț ex
terior, precum și cele două delegații 
guvernamentale.

Au fost de față Cian Hai-fun, am
basadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

în alocuțiunile rostite cu prilejul 
semnării documentelor cei doi miniș
tri și-au exprimat satisfacția ‘pentru 
acordurile încheiate, subliniind că ele 
reprezintă o expresie a relațiilor de 
prietenie- statornicite între cele două 
țări. în același timp, ei au relevat 
contribuția acestor acorduri la inten
sificarea și lărgirea continuă a rela
țiilor comerciale, la dezvoltarea eco
nomiilor naționale ale celor două 
țări, în foloșul ambelor popoare.

al Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Cian Hai-fun. am
basadorul R. P. 
rești, și membri 

Chineze la Bucu- 
ai ambasadei.

(Agerpres)

docent Vasile Velican, membru co
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, prof. univ. dr. 
Iosif Timan, conf. univ. dr. Octavian 
Popa și conf. univ. dr. Ion Stănescu.

Vorbitorii au abordat aspecte ale 
producției agricole- vegetale și ani
male, subliniind contribuțiile aduse, 
la dezvoltarea acestui sector al eco
nomiei naționale 'de' cercetătorii* * și 

Timpul probabil pentru ■ zilele 
de 20, 21 și 22 februarie. în țară : 
Vremea va fi în general Instabilă 
și se va răci, mai ales în jumă
tatea de nord a țării, în prima 
parte a intervalului. Apoi, vre-'1 
mea se va încălzi ușor. Cerul va 
Ii variabil, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații, mai ales sub 
formă de lapoviță '.și ninsoare în 
Moldova, Maramureș, Crișana și ■ 
Transilvania, și mai ales sub 
formă de ploaie și burniță în rest. 
Vînt potrivit. Temperaturile mi
nime vor ti cuprinse între minus 
8 grade și plus 2 grade, iar ma
ximele între 0—10 grade. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporal- noros, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vînt potri
vit. Temperatura ușor Variabilă.

SALISBURY 18 (Agerpres). — Te-, 
nismanul român, Ilie Năstase, a re
purtat o nouă victorie în cadrul cam-, 
pionatelor internaționale pe teren 
acoperit ale S.U.A., care au loc la 
Salisbury. în optimile de finală,' 
Ilie-Năstase l-a -învins cu 6—4, 6—4 
pe jamaicanul Richard Russel. Agen
țiile internaționale de presă comen
tează acest meci, subliniind că Ilie 
Năstase s-a calificat în sfertu-. 
rile de finală datorită unui ser
viciu remarcabil și a jocului său 
precis la fileu. Cliff Richey (S.U.A.), 
finalistul de anul , trecut al campio
natelor, l-a. întrecut cu 7—5. 6—1 pe 
italianul Mulligan. în sferturile de. 
finală Năstase il va întilni pe brazi
lianul Koch.

Paralel cu . întrecerile individuale 
se desfășoară ;și cdle ale probei de 
dublu' masculin,. Ilie. Năsțas.e .și Ion 

’ ’Țiriac. au' eliminat cu 7—5, 6—2 pe-., 
reche'a americană Bohmstedt — 
.Crookenden, într-o altă, partidă, eu- 
piui cehoslovac Zednik — Holecek a.: 
dispus cu 6—3,1 6—7, 6—2 de . pere-1 
chea Mulligan (Italia)' —, Buding ,
(R. F. a Germaniei).

în cadrul aceleiași competiții, e- 
chipa Akademik Sofia a întrecut in 
deplasare cu scorul de 52—49 (27—24) 
formația italiană G.E.A.S. San Gio
vanni.

• Cu prilejul unui concurs atletic 
de sală, desfășurat la Budapesta, 
sprintera maghiară I. . Balogh a 
stabilit cea mai bună performanță 
europeană pe teren acoperit în proba 
de 60 m plat: 7”2/10.

• Partida de fotbal Mexic — 
L.R.S.S., disputată in fața -a peste 
50 000 de spectatori, în nocturnă,, pe 
stadionul ,,Jalisco", din Guadalajara, 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.
Fotbaliștii sovietici au avut două oca
zii clare de a înscrie, dar Kaplicinîi 
și Seveenko le-au ratat. De remarcat 
că din cauza -a două întreruperi de 
curent electric acest meci a durat... 
133 de minute.

• In meci retur pentru „sferturile" 
dc finală ale „Cupei europene a tir- 
gurilor” la fotbal, echipa olandeză 
F. C. Twente Enschede a întilnit, pe 
teren propriu, formația italiană Ju
ventus Torino. După 90 de minute, 
scorul era / de 2—0 pentru gazde. 
Deoarece in primul joc Juventus 
ciștigase cu- același scor (2—0), cele 
două formații au disputat prelim-- 
giri. Jucînd excelent, fotbaliștii, ita
lieni au. egalat scorul (prin punctele 
înscrise de Anastasi "în minutele 96 
și 99) și s-au calificat pentru semi
finalele competiției.

• Returul meciului dintre Olimpia 
Belgrad (Iugoslavia) și Ignis Varese 
(Italia), contînd pentru griipa „sfer
turilor" de finală ale „Cupei campio
nilor europeni"' la baschet ■ masculin, 
s-a încheiat cu. victoria belgrădeni- 
lor, cu scorul de ^—71 (31—41). 
Formația Ignis Varese, care in pri
mul joc disputat pe teren propriu a 
ciștigat cu 85—68, s-a clasat pe pri
mul loc in grupa B, obținînd califi
carea pentru semifinalele competi
ției.

tente se asigură acum îmbute 
lierea a 3 milioane litri pe 
lună. Apele minerale de Dorna 
constituie un prețios izvor de 
sănătate pentru cei ce le folo
sesc. . Dispunînd de importante 
proprietăți curative, apele mi
nerale din bazinul Domelor pot 
fi folosite cu bune rezultate in 
tțatarea colicistitelor și gastri
celor, precum și in consumul u- 
zual, avînd un gust plăcut. în 
prezent, la întreprinderea de in
dustrie locală „Cheile Dornci" 
se fac noi pregătiri pentru ex
tinderea capacității de îmbule- 
liere la cele trei izvoare de ape 
mineral".

perior agronomic.
★

Joi după-amiază, la Căminul cul- 
i tural din comuna Ulmeni, județul 
Maramureș, a avut loc un simpozion 
cu tema „50 de trepte spre lumină" 
închinat aniversării semicentenarului 
partidului. Expunerile prezentate au 
relevat momente semnificative din 
activitatea partidului în anii grei ai 
ilegalității, precum și aspecte ale ma
rilor realizări obținute de poporul 
nostru pe drumul construcției socia
liste.

Simpozionul a fost urmat de o șe- 
zătoare literară la care tineri creatori 
maramureșeni au citit creații origi
nale închinate evenimentului.

în aceeași zi, în comuna Mogosești 
a avut loc o adunare populară în ca
drul „Almanahului cultural", acțiune 
organizată de Comitetul județean 
Maramureș pentru cultură și artă în 
cinstea apropiatei aniversări, iar în 
alte cinci localități din județ au avut 
loc simpozioane cinematografice în
soțite de. expuneri.

■ Băieți buni, băieți răi: FAVO 
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15
20,30, FEROVIAR — 8,45; 10,45
12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20.45, EX 
CELSIOR — 9,15; 11,30; 13,4 
18,15; 2b,30, MODERN — 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Vagabondul : FLAMURA 
12,30; 16: 19,30. FERENTARI 
12,30; 16; 19,30, BUZEȘTI 
12,30: 16; 19,30.
® Șarada : CRINGAȘI — 15,30; 18;
20,15, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
o Pe luciul glieței : GIULEȘTI — 
15.30: 18; 20,30, FLACĂRA — 15.30; 
18; 20,15.
q Vară de altădată : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Ursul și păpușa : FLOREASCA 
— 15,30; 18; 20,30.
• Omul din Sierra : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
o 100 de carabine : VITAN 
15,30; 18; 20,15.
o Degetul de fier : MUNCA 
16; 18; 20.
e Răzbunarea Sfîntulni : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15.30; 
17,45; 20.
• Pomul de Crăciun : Laromet — 
15,30; 17,30; 19,30.

L. Cara
vanii y

Opinia

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu” (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Lawrence 
Foster (S.U.A.). Solistă : Liana 
Serbescu — 20.
• Opera Română : Kigoletto
19,30.
O Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul National „I. 
giale” (sala Comedia) : 
— 20.
o Teatrul de comedie : 
publică — 20.
n Teatrul „Lucia Sturdza 
dra“ - (sala din bd. Schitul 
reanu) :. Lconce și Lena 
(sala din str. Alex. Sahia) : Acești 
nebuni fățarnici — 20.
o Teatrul Mic : Primarul Lunii 
și iubita sa — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara". 
Magheru) : Adio Charlie — 
(sala Studio) : Cînd luna o albas
tră — 20.
• Teatrul Giulești : Tango la Nisa

Bulan- 
Măgu- 
— 20;

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Drăgănescu, a primit 
joi la amiază pe Petar Kiskinov, 
prim-adjunct al ministrului construc
țiilor și arhitecturii din Republica 
Populară Bulgaria, care se află in 
vizită in țara noastră. ,

La. primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, a luat

Plecarea delegației economice
canadiene

adecvate, ca și

După o vizită de șapte zile în țara 
noastră, delegația canadiană, în frun
te cu Joseph Smallwood, primul mi
nistru al provinciei Newfoundland, 
a părăsit, joi dimineața. Capitala. în 
această'perioadă, oaspeții au avut o 
serie de întrevederi cu personalități 
ale vieții de stat și economice româ
nești, în timpul cărora au fost dis
cutate modalitățile 
domeniile în câre sînt posibile cola
borarea și cooperarea românb- 
cânadiană. De asemenea,, specialiștii 
și oamenii de afaceri, canadieni au 
vizitat, obiective industriale din di
verse județe ale țării.

„Ne-am întilnit cu multe oficiali
tăți românești, cu care am avut un 
dialog interesant privind viitoarea 
colaborare pe tărîm economic dintre 
Canada și ~ 
la plecare 
Smallwood.
Române de ......
dose Nițescu, Ne-am întilnit, de ase
menea, cu oameni ai muncii, pe care

România — a declarat 
prim-ministrul Joseph 
redactorului Agenției 

Presă „A'gerpres", Tu-

IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Aseară, voleibaliștii de la Steaua au pierdut
prima partidă cu deținătorii trofeului

Misiunea voleibaliștilor de la 
Steaua n-a fost (și de altfel se și an
ticipa a nu fi) deloc ușoară în meciul 
de aseară, din cadrul sferturilor de 
finală pentru „Cupa campionilor eu
ropeni", cu Burevestnik Alma Ata, 
deținătoarea trofeului. Oricum însă, 
încrederea' tuturor suporterilor echi
pei bucureștene era destul de mare 
și, bineînțeles, motivată : campionii 
noștri manifestaseră o bună formă în 
partidele disputate în returul campio
natului, experiența multora dintre ei 
constituind în acest sens pn motiv 
în pluș. . ........ .......

Lupta-a fost extrem de strînsă. Du
rata meciului — la maximum posibil: 
cinci seturi, peste două ore și jumă
tate. Steaua s-a aflat la un pas de a 
ciștiga primul set. A condus cil 13—11, 
cu 14—13, cu 15—14, Cu puțină con
centrare putea fi făcut și punctul 
victoriei. Dar tocmai cînd... nu tre
buia, steliștii au greșit preluări și 
pase, pierzînd setul la 17—19. Lansați 
parcă, voleibaliștii sovietici conduc în 
prima parte a setului următor : 5—2. 
Steaua insă revine, ia conducerea cu
10— 7 (are un moment- de derută :
11— 12) pentru ca, în fine, să cîștige 
setul cu 15—12. Bucureștenii își ad
judecă și setul al treilea ; în mod pa
radoxal însă, întrucît pe parcursul lui 
au greșit inexplicabil, între altele tri- 
mițind mingea în plasă direct, din 
serviciu de trei ori la rînd (!). Echipa 
sovietică egalează situația, cîștigînd, 
destul de ușor, setul al patrulea : 
15—9. În setul decisiv, Steaua a dez
amăgit literalmente : prin numeroa
se „suite de greșeli", ca și prin căde
rea totală (fizică și morală), 
multe lucruri de spus nu avem. Citi
torii, credem, pot trage singuri con-

Prea

• Teatrul „Ion Creanga" : Poveste 
neterminată. — 9,30,
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
— 17; (sala din str. Academiei) : 
Bandiții din Kardemomme — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 

Vasilescu" ; Siciliana —

« Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatui Lunii 
— 19,30.
• Circul „Globiis" : Internațional 
’71 —

de Ana 
Pietraru.
Sportul,

10,00 — 11,30 Emisiune-lecție 
tru lucrătorii din agricultu
ră. Creșterea taurinelor de 
prăsilă.'

17,00 Deschiderea' emisiunii. Tele- 
școală — emisiune în colabo
rare cu Ministerul învățămîn- 
tului • Limba, română : „Lu
ceafărul" de Mihai Emin'escu 
(analiză literară) • Chimie 
(clasele X—XII) : Legătura 
eoordinativă ; ■ Legătura de 
hidrogen.

18.00 Căminul. Emisiune 
Berteanu și George 
Din cuprins : •
școala și familia 
a.b.c.-ul drumeției. 
Lumea copiilor. 
Tragerea Loto. 
1001 de seri — emisiune 
tru cei. mici. 
Telejurnalul de seară. 
ROMANIA ’71. AZI - . . 
DEȚUL MUREȘ. Emisiune de 
Ion Dumitrașcu.
Film artistic . „Falsa Izabela" 
— producție a studiourilor 
din R. P. Ungară.
Baletul „Priculiciul" de Zeno 
Van'cea (Intervizlune). Inter
pretează : Valentina Massini. 
Gheorghe Constantinescu, 
Bojîclar Petrov., Paul Er- 
ceanu.

22,20 Fanoramic științific. Din cu
prins : • Genuson 2000 • Din 
nou despre laseri • Calei
doscop. Prezintă Andrei Ba- 
calu.

22,50 Telejurnalul de noapte. 

JU-

parte Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor industriale.

Cu. acest prilej, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării economice’ și 
tehnicp-știirițifice ‘ în,' domeniul con
strucțiilor și ' materialelor de coii- 

, strucții dintre cele două țări.
(Agerpres)

l-am cunoscut în uzine', și fabrici, 
care ne-au demonstrat multă com
petență".

Referindu-se. la unitățile industria
le pe care, le-a vizitat,, la dotarea 
acestora, precum, și la producția re
zultată, conducătorul dețegațjei ca
nadiene a spu#: ,.Pe oricine sur
prinde și itapresloneaiă ppullitudinea 
construcțiilor industriale din țara 
dumneavoastră,- măreția, lor, dotarea 
lor modernă, potențialul industriei 
românești. Vă felicităm pentru pro
gresele remarcabili. dobîndite. Subli
niez, încă o dată. Că voi reveni cu 
plăcere în țara dumneavoastră".

La aeroportul Otopeni, Joseph 
Smallwood, primul ministru al pro
vinciei Newfoundland; și colaboratorii 
săi au, fost’conduși de Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei . chimice, 
Bucur Șchiopu, ambasadorul Româ
niei în Canada, și Mircea Bădica, se
cretar general al Ministerului Co
merțului Exterior.

(Agerpres)

duzii, menționind doar - că Burevest- 
nik. a condus pe parcursul acestui ul
tim set cu 6—0, 7—1,'. cîștigînd cu 
15—5.' Meciul revine deci echipei so
vietice cu scorul de- 3—-2;

Firește, în asemenea condiții, este 
foarte greu să- se vorbească de cine 
știe ce șanse pe care Steaua le-ar 
păstra pentru meciul, retur, de la 
Alma Ata (săptămîna viitoare). Ră
mine numai să sperăm că, pregătin- 
du-se și, mai ales, ...jucînd intr-adevăr 
cu toată seriozitatea,' cu toată aten
ția. lidera campionatului nostru ar 
putea șterge întrucitva impresia (ce 
n-o onorează'"cftuși de puțin 1) lăsă-; 
tă aseâră. la Floreasca.

în deschidere, o partidă din cam
pionatul masculin : . X.E.F.s; — Uni
versitatea Cluj 3—2.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Selecționata de fotbal a Polo

niei, care se ai'lă îri pregătire în 
Iugoslavia, a jucat la Rîjeka in 
compania echipei locale. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate 
(0—0). Echipa poloneză urmează un 
stagiu' de pregătire în . orașul-port 
Porec.

• Campionatul european de atle
tism pe teren acoperit, programat in 
zilele de 13 și 14 martie, la Sofia, va 
avea loc pe o pistă special amena
jată. Pista de lemn va fi acoperită 
cu un material sintetic „Zebrah" de 
fabricație bulgară.

• Japonia este a cincea țară care 
s-a oferit să organizeze ediția din 
1986 a campionatului mondial de 
fotbal. Fină in prezent, și-au mai 
depus candidatura S.U.A., Iugoslavia, 
Columbia și Australia. După cum se 
știe, în 1974, campionatul lumii va 
avea loc. în R. F. a. Germaniei, în 
1978 în Argentina, iar în 1932 in 
Spania. :

• Catedra de handbal a școlii 
sportive nr. 2 din București orga
nizează duminică 21 februarie, între 
orele 8—13, în sala Flbreasca; un inr 
teresant-turneu de handbal, cu par
ticiparea celor mai bune echipe de 
junioare din țară. Sint. invitate echi
pele: școlilor. sportive din Brașov, 
Craiova; Constanța,. Ploiești și cea a 
Liceului nr. 2 Brașov. în aceste echi
pe se găsesc ■ multe componente ale 
loturilor naționale de’’ junioare și 
neret.

-Intrarea este liberă pentru toți 
levii.

• Echipa feminină de baschet 
T.T.T. Riga, s-a calificat pentru se
mifinalele „Cupei .campionilor euro
peni". Deținătoarele trofeului au în- 
tîlnit pe . teren propriu, în; meci' re
tur pentru, grupa „sferturilor" de fi
nală, formații Slavia'’Braga,' pe care

Nămolul terapeutic pentru 
tratarea bolilor reumatice,. turba, 
care poate' fi folosită ca îngră- 
șăhiint .lă straturile de flori și 
zarzavaturi, varul-pastă necesar 
cerințelor uzuale ale gospodine
lor și apele minerals de la Șaru, 
Neagra și Coșna — sint numai 
citeva din noile realizări ale în
treprinderii de Industrie locală 
„Cheile Dcmei" din județul Su
ceava.

Zilele trecute, în sectorul ape 
minerale al-. acestei întreprin
deri, toate cele 3. izvoare și-au 
reluat activitatea cu mult înain
te de prevederi, iar eu. ajuto
rul instalațiilor moderne exis-

Cronica zilei
între 13 și 18 februarie a.c. 

desfășurat la București 
mei sesiuni- a Comisiei 
cooperare economicii și 
tre Republica Socialistă 
Republica Democratică 
shasa). Cu acest prilej a fost în
cheiat un protocol.-.

-A-
Joi a plecat spre Kdln o delegație, 

a Institutului Român pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, con
dusă de prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., care, la invitația Comite
tului Central al Asociațiilor de edu
cație civică din Landul Renania de 
Nord-Westfalia, va? face o vizită de . 
studii și documentare în R.F. a Ger-, 
maniei.

(Agerpres)

vremea

)
♦'la Salisbury viața internațională

au invins-o 
(40—24).

industriei alimentare si silviculturii
1

în zilele de 16 și 17 februarie a 
avut loc la București o consfătuire 
consacrată activității de comerț, ex
terior în domeniul agriculturii, in
dustriei. alimentare și silviculturii.

Participanții la consfătuire au. a- 
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care exprimă hotărîrea fermă de a 
munci neobosit pentru traducerea în 
vjață a politicii înțelepte a parti
dului, dedicată făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

„Dezbaterea noastră, ținută la 
scurt interval de la încheierea con
sfătuirii pe . țară în probleme de co
merț exterior — se arată în telegra
mă — s-ă desfășurat în spiritul pre
țioaselor dumneavoastră indicații și 
al sarcinilor pe care le-ați trasat cu 
acest prilej, pe linia dezvoltării și 
perfecționării permanente a activită
ții in acest important sector al eco
nomiei naționale. Analiza făcută in 
cadrul consfătuirii.' ne va da posibi
litatea să îmbunătățim activitatea 
noastră de viitor și să înscriem, în

Ciștiguri în
acordate

Libretul de economii cu do- 
bindă și cîștiguri in'autoturisme 
— mijloc avantajos de păstrare 
și sporire a veniturilor bănești 
personale — este in prezent unul 
dintre instrumentele de economi
sire preferat de un mare număr 
de cetățeni de.la orașe și sate.

Cei care utilizează acest libret 
beneficiază de cîștiguri în auto
turisme pe care Casa de Econo
mii și C.onsemnațiuni le acordă 
trimestrial, prin trageri la sorți. 
Astfel, la cele patru trageri la

Consfătuire la Hanoi 
in problemele muncii

de mobilizare
a i i r «i

HANOI 18 (Agerpres). — La Hanoi 
a avut loc o consfătuire in problemele 
muncii de mobilizare in rîndul fe- 
meil-of. La lucrările consfătuirii au 
luat parte Le Duân, prim-seccetar al 

—C.C. al Partidului’ celor ce muncesc 
din Vietnam, Fam Van Dong, nțsm- 
bru al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Vietnam, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și alți conducători de partid.

Luind cuvîntul, primul secretar al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, Le Duan, a relevat da
toria femeilor din R.D. Vietnam de a 
participa activ la lupta' împotriva 
agresiunii S.U.A., la oonstrucția socia
listă și Ia îndeplinirea altor sarcini 
importante care stau î.n fața țării. La 
rîndul său, premierul Fam Van Dong 
a subliniat rolul important al femei
lor vietnameze în lupta pentru elibe
rarea națională și socială, meritele 
lor în lupta revoluționară a poporului 
pentru libertate și independență.

HAVANA

Convorbiri
P.C. din Cuba
P. C. Francez
HAVANA 18 (Agerpres). — O de

legație a Partidului Comunist Fran
cez, condusă de Andrd Vieuguet, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Francez, a făcut, la invitația 
Partidului Comunist din Cuba, o vi
zită în această țară. Intr-un comuni
cat comun publicat 1a- Havana se 
arată că în timpul vizitei a avut loc 
un util schimb de păreri și au fost 
discutate probleme de interes comun 
pentru cele două partide. Delegația 
Partidului Comunist Francez a fost 
primită de Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, Osvaldo 
Dorticos și Sergio del Valle, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba.

Curtea Internațională de' Justiție de 
la Haga examinează in aceste zile 
problema teritoriului Namibia, admi
nistrat in mod ilegal de Republica 
Sud-Africană. Fără să pronunțe vreo 
hotărîre, Tribunalul de la Haga va 
analiza cazul Namibiei din punct ’de 
vedere al dreptului internațional, con
cluziile finale urmind să constituie 
baza juridică pentru eventuale noi 
decizii ale O.N.U.

între timp, la Pretoria s-a anunțat 
că autoritățile sud-africane au inten
ția de a organiza în Namibia un așa- 
zis „referendum" pentru a stabili 
dacă locuitorii acestui teritoriu „ar 
dori să rămină administrați de guver
nul sud-african sau vor sâ treacă sub 
tutela Națiunilor Urtite". Trebuie ară
tat. de la bun început,-că această ac
țiune a R.S.A. comportă o dublă în
călcare a dreptului internațional. Na
mibia, cunoscută și sub denumirea dc 
Africa de sud-vest, nu se mai află, 
din punct de vedere al dreptului in
ternațional, sub jurisdicția Pretoriei ; 
printr-o rezoluție adoptată de Adu
narea Generală-a O.N.U. autorităților 
sud-africane le-a fost retras manda
tul încredințat de către fosta Ligă a 
Națiunilor. „Fondul problemei, a pre
cizat Comitetul special al O.N.U. 
pentru Namibia, nu este administra
rea acestei țări de către R.S.A. sau 
O.N.U., ci proclamarea independen
ței Namibiei", Or, apreciază comen-

îmbunătățirea prezen-

lucrările, participanții la 
se angajează față de con-

programul de măsuri, obiective ma
jore, ea rezultat al acestei largi con
sultări. colective cu specialiști și ca
dre de răspundere. Au fost concre
tizate o serie de măsuri vizînd buna 
organizare a producției de export în 
agricultură și in industria alimenta
ră, studierea sistematică și temeini
că ,a tendințelor pieței externe și a- 
da-ptarea operativă a producției la 
-evoluția cererilor, ridicarea- calității 
produselor, 
tării lor.

încheind 
consfătuire _ _ 
ducerea partidului și stalului, față de 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Ceaușescu, de a munci, cu tot 
devotamentul și capacitatea lor, pen
tru îndeplinirea exemplară a planu
lui de export, pe anul 1971 și pe în
tregul cincinal, cinstind astfel glo
rioasa aniversare a semicentenarului 
partidului și contribuind la înfăptui
rea mărețului program elaborat da 
Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român".

autoturisme
de C. E. C.

I

sorți pentru anul trecut. C.E.C. 
a acordat 1 480 cîștiguri în auto
turisme de diferite mărci.

în afara cîștigurilor in auto
turisme, depunătorii pe aceste 
librete beneficiază. și de dobînzi 
care, adăugate la sumele depuse, 
majorează soldul economiilor.

Sumele necesare în vederea 
participării la tragerea la sorți 
pentru trimestrul 11/1971 a li
bretelor cu dobîndă și cîștiguri 

> în autoturisme, pot fi depuse in 
lunile februarie și martie a.c.

O delegație

guvernamentală

română în Tunisia
TUNIS 18 (Agerpres). — La Tunis 

a sosit o delegație, română condusă 
de Ion Mineu. adjunct al ministrului 
industriei miniere și geologiei, care 
participă la cea de-a 4-a sesiune a 

• Comisiei -economice mixte româno-, 
tunisiene. Șeful delegației române a 
fost primit de ministrul tunisian al 
afacerilor externe, Mohamed Mas- 
moudi, eu care a discutat diferite as
pecte ale relațiilor economice bilate
rale. în cursul întrevederii, a fost 
exprimată dorința ambelor părți de a 
se dezvolta în continuare relațiile de 
colaborare. La întrevedere a partici
pat ambasadorul României la Tunis, 
Petre Bălăceanu.

P. C. DIN CHILE
SPRIJINĂ MASURILE

DE ÎNFĂPTUIRE
A REFORMEI AGRARE

® Un interviu al lui 
Luis Corvalan

SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager
pres). — Secretarul general al Parti
dului Comunist din Chile, Luis Cor
valan, a denunțat, în cadrul unul 
interviu acordat ziarului „El Siglo“, 
opoziția proprietarilor de latifundii 
din țară față de reforma agrară 
promovată de guvern. El a declarat 
că ciocnirile armate provocate de 
latifundiari se încadrează in politica 
unei anumite părți a oligarhiei de 
încetinire, dacă este posibil de ză
dărnicire a aplicării programelor 
progresiste preconizate de noul gu
vern al țării. El a reafirmat spriji
nul deplin al partidului comunist 
față de reforma agrară.

tutorii africani, manevra R.S.A. ur
mărește tocmai ocolirea acestei pro
bleme capitale.

Sfidînd hotărîrile O.N.U.. R.S.A. a 
.introdus legislația sud-africană in 
Namibia. în baza acestei legislații 
au avut loc faimoasele procese po
litice înscenate de autoritățile ra-, 
siste,de la Pretoria împotriva pat-rio- 
ților din Namibia, care luptă pentru 
dreptul inalienabil al poporului din 
această țară de a-și hotărî singur 
soarta, in conformitate cu aspirațiile 
sale naționale. Prin anunțatul refe
rendum — ale cărui rezultate sint 
dinainte cunoscute, date fiind con
dițiile de teroare ce domnesc în a- 
ceastă țară — R.S.A. urmărește toc
mai să dea o aparență de legalitate 
„administrației" sale asupra Nami
biei, ceea ce i-ar permite să se răfu
iască „legal" cu toți cei ce se pro
nunță pentru independența țării.

într-un comunicat publicat de re
prezentanța permanentă la Alger a 
Mișcării populare de eliberare din 
Namibia (S.W.A.P.O.) această nouă 
manevră a rasiștilor sud-african i 
este aspru condamnată. Comunicatul 
conchide că, în condițiile unei crun
te opresiuni dezlănțuite de R.S.A. in 
Namibia, singura cale posibilă pen
tru eliberarea țării rămine lupta 
armată.

C. BENGA
JAlger, 18.

/



PAGINA 6 SC1NTEIA - vineri 19 februarie 1971

i în imagini

PRODUCȚIA GLOBALĂ>

INDUSTRIALĂ A CRESCUT 

cu 25,9 LA SUTĂ 
Sporuri spectaculoase au înregistrat îndeosebi 

INDUSTRIA MATERIALELOR DE 
CONSTRUCȚII—de ia 20 milioane 
la 40 milioane, ADICĂ DUBLU 
-Șl CONSTRUCȚIA DE MAȘINI 
Șl PRELUCRAREA METALELOR 
CU 75 LA SUTĂ.
Creșteri notabile s-au făcut remarcate și în 

acele ramuri industriale tradiționale pentru 

acest județ, cum sînt INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 
CU 35 LA SUTA - Șl PRODUCȚIA CELULOZEI Șl 
HÎRTIEI - CU APROAPE 25 LA SUTĂ.
Atenția acordată dezvoltării sectoarelor de pers
pectivă ale economiei județului reiese și din faptul 
că DIN CEI 7868 DE SALARIATI NOU ÎNCA

DRAȚI IN TIMPUL ACESTUI CINCINAL, JUMĂTATE 
LUCREAZĂ IN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANS
PORTURI

INVESTIȚIILE

1 MILIARD 138 MILIOANE LEI
APROAPE 0 DATĂ Și JUMĂTATE CÎT ÎN PERIOADA

1961-1965
INDUSTRlA-377 milioane, AGRICULTURA-281 milioane, TRANSPORTURILE-115 milioane

Deosebit de semnificativ apare faptul că pentru realizarea de obiective noi s-au Investit 565 MILIOANE LEI, adică APROAPE 
DUBLU CÎT ÎN CEI CINCI ANI PRECEDENȚE

Prin intrarea in funcțiune NUMAI A UNUI SINGUR OBIECTIV (complexul de industrializare
a laptelui) azi se produce mai mult față de 1950:

OBIECTIVE NOI
PE HARTA JUDEȚULUI VOR INTRA ÎN FUNCȚIUNE:

ia
SMS

AU APĂRUT:
LA BISTRIȚA:

® Fabrica de produse 
lactate car* pre»»»®*®»
50 000 litri lapte pe si șl pro
duce anual 13137 hectolitri 
lapte de consum, 532 tone unt 
șl 1580 tone brinzeturl.

Sînt în plină construc
ție (incă din ultimul an al cinci
nalului Încheiat) <j(m VOT fî în 
curînd începute ob,ectivo dc 
mare amploare care vor schimba 
hotăritor structura economică a ju
dețului. Printre ele consemnăm :

® Complexul de legume 
și fructe °° • caPacIlaJ* 
anuală de insilozare de 3 000

tone și de prelucrare de 2 000 
tone.

• Autobaza de transpor
turi eu o capacitate de 300 
autovehicule.

• Turnătoria de fontă iB 
cadrul industriei locale.

® Fabrica de perii de 
sîrmâ.

® Secție de tîmplărie fn 
cadrul cooperației meșteșugă
rești.

® Stație de transformare 
de 110 kilovolți.

LA RODNA:

® Noi exploatări miniere.

® 0 uzină electrică d9 
3100 C.P.

LA BISTRIȚA :

© 0 uzină de utilaj pen
tru industria materia
lelor de construcții și 
refractare CB 0 pro(Iuctic 
de peste 16 000 tone utilaje dife
rite .
0 fabrică de textile ne
țesute cu o capacitate de 25,5
milioane metri pătratl anual.

® Un complex de indus
trializare a lemnului 
pentru 10 000 garnituri mobilă, 
70 000 tone P.A.L. și 900 mii 
metri pătrat! P.A.L. mclaminat.

© 0 fabrică de sticlărie
de menajcu o producție de
2 500 tone pe an.

® 0 fabrică de produse 
ceramice 041,0 va re4,iza30 
milioane unități anuaL

LA NĂSĂUD :

LA PRUNDU-BÎRGĂULUI: 

® Linia de producție a 
hîrtiei fine cu o capacitate 
de 1500 tone și secția de 
confecții carton și hîr- 
tie — ambele adăugind fabri
cii centenare de hirtie din lo
calitate o producție anuală in 
valoare de Q RlîIÎOtlîlS lei.

@ Au mal fost inaugurate, in ace
lași răstimp, dOlîg uscătoare 
de legume și fructe - 
una Ia Năsăud, cealaltă la Beclean 
— fiecare cu o capacitate de 1650 
tone produse proaspete, q (jjjfigfjj 
de piatră la Mâ^ura nvei, 
atelier de reparații S.M.A. 
la Sieu Odorbei etc.

® 0 fabrică de tacîmuri 
inoxidabile ou 0 produciie 
anuală in valoare do 90 mili
oane Iei.

® 0 fabrică de P.F.L.en 0 
capacitate de 57 mii tone anual.

LA BECLEAN :

® 0 întreprindere de pre
fabricate pentru 70 mii me_ 

tri cubi prefabricate și 21500 
metri cubi elemente ceramice 
pe an.

® 0 topitorie de incu 0 
pacitate de 1500 tone fibre 
anual.

LA RODNA :

® Exploatarea minieră 
Valea BlazneL

LA RETEAG :

0 0 balastieră pentra 250 ml1 
metri cubi agregrat® sortate 
pe an.

O parte însemnată din creșterea producției industriale se dato
rează sporirii productivității muncii — cu 20,5 la sută față de 1965 
și cu peste 100 la sută față de 1960.

AGRICULTURA
_£_______ _  ________ _____________________ .

AU SPORIT SUPRAFEȚELE LIVEZILOR 

DE LA 13 113 LA 15742 HECTARE, 

IAR ALE VIILOR DE LA 2 375 LA2 577 
HECTARE.

S-a mărit, de asemenea, șeptelul, în 

special LA BOVINE - DE LA 32 062 LA 

34 490 șl LA OVINE - DE LA 66 562 LA 

72 737. De menționat faptul că ACESTE 

SPORURI S-AU ÎNREGISTRAT IN MOD 

DEOSEBIT IN COOPERATIVELE AGRICOLE 

DE PRODUCȚIE.

NUMĂRUL TRACTOARELOR (ÎN UNI

TĂȚI FIZICE) A CRESCUT DE LA 577 
LA 990 -CU 71,5 LA SUTĂ, AL 

MAȘINILOR PENTRU ÎMPRĂȘTIAT ÎNGRĂ
ȘĂMINTE CHIMICE DE LA 13 LA 89 - DE 

aproape șapte ori, al 
COMBINELOR PENTRU PĂIOASE DE LA 

182 la 282 - CU APROAPE 55 
LA SUTĂ.

© 0 contribuție înseninată la propăși

rea unui sector important al agriculturii 
județului îl dă STAȚIUNEA EXPERIMEN

TALĂ POMICOLĂ BISTRIȚA.

In halele depozitului de mere din Bistrița

1 ■
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73 MILIOANE lei pentru construirea de locuințe
129 MILIOANE pentru gospodăria comunală 
și locativă
54 MILIOANE pentru ocrotirea sănătății
36 MILIOANE pentru comerț
APROAPE 50 MILIOANE pentru învățămînt, 
știință, cultură și artă

Bmh fabrici și secul noi 

tok) Epp/oadân miniere
1^ I si cariere

Cisirilaffiyddi/i

Institutir de Invdtămînt
Ateliere deproducfie

Autobază

]RE1 Miective cu/turale 

fi Obiective sanitare
Ateliere de producție 
în constrdcție

Obiective, 
’Frflsfiy cir caracter 
—agrico/

ă HEI
' '^Yniceslndecîmpie^^

gU 4 Obiective comerciale

Pretutindeni s-nu înălțat noi locuințe și clădiri 

SOCIAL-CULTURALE. DIN CELE 5196 CASE CON

STRUITE DIN FONDURILE PROPRII ALE POPU
LAȚIEI, MAJORITATEA COVÎRȘITOARE - CIRCA 

4700 - S-AU RIDICAT LA SATE.

Au fost construite în cincinalul 1966—1970 

16 CĂMINE CULTURALE, dintre care unele - cum 

sînt cele de la Sînmihaiul de Cîmpie sau Supla! - au 
SĂLI DE SPECTACOLE CU 200 Șl 300 DE LOCURI.

Etalon incontestabil al gradului de civilizație, 
ELECTRIFICAREA a atins și ea un nivel vrednic de 
menționat: DACĂ ÎN 1950 PE TERITORIUL ACTUAL

AL JUDEȚULUI ERAU ELECTRIFICATE NUMAI 6 LOCA

LITĂȚI RURALE, ASTĂZI 85 LA SUTĂ 
DIN SATELE BISTRIȚENE SÎNT 
ELECTRIFICATE

Nu mai puțin edificatoare pentru grija manifes
tată de statul socialist față de oamenii muncii este 

și atenția acordată asigurării unei bătrînețl cît mal 
liniștite și senine : ÎN 1970 CUANTUMUL PENSIILOR 
DE BĂTRÎNEȚE ACORDATE MEMBRILOR COOPERATI
VELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE DIN CUPRINSUL 
JUDEȚULUI S-A DUBLAT.

LOCUINJE 

^^ONȘȚRUCjl^ 

SOCIAL-CULTURALE
Spectaculoase sînt realizările pe tărîmul con

strucției de locuințe. FAȚĂ DE ANI11961—1965, CÎND 

S-AU CONSTRUIT PE TERITORIUL JUDEȚULUI 230 

APARTAMENTE, ÎN ANII 1966-70 NUMĂRUL LOR A 

FOST DE 1 205, ADICĂ DE PESTE 
CINCI ORI MAI MARE. >» «•*»• Bis,r|- 
ța, reședința Județului, sporul e și mai impresionant: 

DE LA 46 LA 904, ADICĂ DE APROAPE 
20 DE ORI MAI MULTE

Orașul Bistrița s-a îmbogățit, de altminteri, 
șl cu un frumos palat politico-administrativ, care 
conferă o notă distinctă înfățișării sale urbanistice. 
S-a mai construit aici și un han turistic cu o arhi
tectură impregnată de tradițiile locale.

Printre investițiile cu caracter social-cultural se 
mal cuvin relevate:

® Două complexe sanatoriale cu 1 500 locuri 
aflate în plină construcție la Sîngeorz-Băi;

o Patru școli noi cu 57 săli de clasă în mediul 
urban și un mare număr de săli de clasă la sate;

© Un internat cu 300 de locuri;
• Două policlinici cu o suprafață de 4100 metri 

pătrați;
• 0 casă de copii cu 184 locuri;
© Edificiul poștei din Bistrița cu o centrală tele

fonică avînd o capacitate de 1 000 fire etc.

ÎNVĂȚĂM1NT
Numărul elevilor în învățămîntul de toate gradele 

este în creștere: în școlile generale și în licee a 

SPORIT DE LA 49 000 LA 52 400, ajungîndu-se la 

APROAPE 200 ELEVI LA 1 000 DE LOCUITORI.

în învățămîntul preșcolar a CRESCUT NUMĂRUL 

GRĂDINIȚELOR DE LA 138 LA 212, AL EDUCATOARE

LOR DE LA 204 LA 312, AL COPIILOR ÎNSCRIȘI DE LA 

5 437 LA 8 049.

Numărul paturilor în unitățile de asis
tență medicală a sporit de Ia I 346 în 
1965 la 1 707 în 1970, adică cu aproape 
27 la sută; ASTĂZI REVINE UN MEDIC LA 
CIRCA 1 000 DE LOCUITORI FATA DE 
APROAPE 1 700 IN 1965.

Policlinica din Nâsâud

De altminteri, această realitate se re
flectă și pe TARÎMUL DEMOGRAFIC : EX
CEDENTUL NATURAL A CRESCUT IN A- 

CEST CINCINAL CU APROAPE 40 LA 
SUTĂ.



EVftLUJlA EVENIMENTELORDIN INDOCHINA
© Atacuri susținute ale forțelor de 

rezistență populară din Cambodgia 
© Creșterea pierderilor americano- 

saigoneze în Vietnamul de sud
PNOM PENH 18 (Agerpres). — 

Forțele de rezistență populară cam
bodgiene continuă atacurile împotri
va trupelor regimului Lon Noi și uni
tăților saigoneze care au intervenit în 
Cambodgia. Cele 'mai intense opera
țiuni militare au loc în împrejurimile 
localității Kompong Cham, situată la 
124 km de Pnom Penh. In cursul nop
ții de miercuri spre joi, patrioții au 
atacat unitățile de infanterie saigo
neze staționate la 22 km de localita
tea amintită, provocînd inamicului 
pierderi în oameni și materiale.

SAIGON 18 (Agerpres). — Pierde

rile americane In Vietnamul de sud 
au crescut cu peste sută la sută in a 
doua săptămînă a lunii februarie, a 
anunțat comandamentul S.U.A. de la 
Saigon. Potrivit declarației unui pur
tător militar de cuvînt, în această pe
rioadă 51 de soldați și ofițeri ame
ricani și-au pierdut viața și alți 217 
au fost răniți.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt al regimului Thieu-Ky a a- 
nunțaț că pierderile înregistrate de 
unitățile saigoneze au atins săptămi- 
na trecută nivelul cel mai ridicat de 
la „operațiunea aliată" din luna iunie 
1970 in Cambodgia. •

O imagine inedită transmisă de agenția Associated Press : In localitatea 
sud-vietnamezâ Qui Nhon, situată la circa 275 de mile nord-est de Sai
gon, a avut loc o demonstrație împotriva intervenției americano-saigoneze 

în Laos, împotriva prezenței trupelor americane în Vietnamul de sud

Puternică 
mișcare grevistă 

in Europa 
occidentală

ROMA. — Aproximativ 400 000 
de muncitori din întreprinderile in
dustriale ale orașului Torino — me- 
talurgiști, textiliști, tipografi, lucră
tori din ramurile chimiei și confec
țiilor — au declarat miercuri o grevă 
de trei ore împotriva suspendării de 
către conducerile fabricilor de auto
mobile Fiat, Lancia și Pininfarina a 
peste 40 000 de salariați. La chema
rea unitară a celor trei centrale sin
dicale — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — 
mii de oameni ai muncii s-au întru
nit în diferite zone ale orașului, în- 
dreptîndu-se apoi spre piața San 
Carlo, unde a avut loc un miting de 
protest împotriva ofensivei patro
nale. De asemenea, circa 300 000 de 
muncitori din industria textilă au 
declarat o grevă de o oră, în semn 
de protest împotriva concedierilor.

LONDRA. — Comitetul executiv al 
sindicatului lucrătorilor din poșta bri
tanică a hotărît, în unanimitate, con
tinuarea grevei, declanșate în urmă 
cu 5 săptămîni de cei aproximativ 
230 000 de membri ai săi.

STOCKHOLM. — în capitala Sue
diei s-a anunțat oficial eșuarea 
tratativelor purtate între Con
federația sindicatelor suedeze și Fe
derația patronatului în legătură cu re
vendicările materiale ale salariaților. 
Drept urmare, ambele părți au cerut 
primului ministru, Olof Palme, să 
desemneze o comisie de mediere, 
care să faciliteze ajungerea la un 
compromis. între timp, greva celor 
10 000 de funcționari de stat suedezi 
a intrat /în a 17-a zi, fără să se în-1 
trevadă vreo perspectivă de soluțio
nare a conflictului de muncă.

Convorbirile la nivel înalt 
iugoslava-egiptene

CAIRO 18 (Agerpres) — Anwar 
Sadat, președintele Republicii Arabe 
Unite, și Iosip Broz Tito, președin
tele R. S. F. Iugoslavia, au reluat joi 
convorbirile oficiale la Alexandria. 
Cei doi șefi de stat au discutat în 
continuare probleme privind colabo
rarea dintre Iugoslavia și R.A.U., si
tuația din Orientul Apropiat și as
pecte legate de activitatea țărilor ne
aliniate, relatează agenția Taniug.

Luînd cuvîhtul la un dejun oferit 
în cinstea sa de guvernatorul Ale
xandriei, președintele Tito a decla
rat că a venit în Republica Arabă 
Unită „pentru a vedea dacă Iugo
slavia poate să contribuie intr-o mă
sură mai mare la rezolvarea cit mai 
grabnică a crizei din Orientul Apro
piat". El a arătat că „Iugoslavia acor
dă poporului Republicii Arabe Unite 
sprijin moral și politic".

proteste Împotriva intervenției 
STATELOR UNITE ÎN INDOCHINA 
„Americanii doresc sfîrșitul războiului"

0 nouă întilnire 
cvadripartită în problema 

Berlinului occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 18 

(Agerpres). — Joi, în Berlinul occi
dental a avut loc o nouă întilnire a 
ambasadorilor celor patru puteri in 
cadrul schimbului de opinii asupra 
problemelor legate de situația din 
Berlinul occidental.

Potrivit unui comunicat, „ambasa
dorii au continuat examinarea, într-un 
spirit de lucru, a problemelor care 
constituie tema discuțiilor. Ei au con
venit să se întîlnească din nou, la 9 
martie. Această întilnire va fi pre
cedată de consultări la nivelul exper- 
ților".

Noi sondaje întreprinse 
de Gunnar Jarring

CAIRO. — Mediatorul O.N.U. în 
Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, a 
trimis guvernului iordanian o copie 
a propunerilor sale privind soluțio
narea pașnică a crizei din această 
regiune, a anunțat ambasadorul Ior
daniei la Cairo în cadrul unei con
ferințe de presă. El a precizat că 
între R.A.U. și Iordania au loc con
vorbiri în vederea coordonării pozi
ției celor două țițri în problemele 
Orientului Apropiat și că regele 
Hussein va vizita în curînd Cairo, în 
acel'ași scop.

★
CAIRO. — O delegație parlamen

tară italiană, condusă de Tullio Vec- 
chietti, secretar general al Partidu
lui Socialist Italian al Unității Pro
letare, a sosit într-o vizită la Cairo, 
la invitația Adunării Naționale egip
tene — anunță agenția M.E.N. 
Miercuri, membrii delegației au con
ferit cu Mohsen Abul Nour, secretar 
general al Uniunii Socialiste Arabe, 
și cu Labib Shukeir, președintele A- 
dunării Naționale a R.A.U. Convor
birile au fost consacrate evoluției si
tuației din Orientul Apropiat și altor 
probleme de interes reciproc. Refe- 
rindu-se la recentele propuneri ale 
președintelui Sadat privind regle
mentarea crizei din Orientul Apro
piat, Tullio Vecchietti a declarat că 
„pentru Italia, ca țară meditera
neană, redeschiderea Canalului de 
Suez ar fi de o mare importanță".

Ședința cabinetului 
israelian

ȚEL AVIV 18 (Agerpres). — La Tel 
Aviv a avut loc o reuniune a cabine
tului israelian în cadrul căreia, potri
vit unui comunicat oficial, ministrul 
de externe Abba Eban a prezentat un 
raport asupra evoluției negocierilor 
angajate la Organizația Națiunilor 
Unițe, precum și asupra eforturilor 
depuse de Gunnar Jarring în vederea 
soluționării politice a situației din 
Orientul Apropiat. Comunicatul pre
cizează că dezbaterile finale asupra 
acestor probleme vor avea loc în'ca
drul unei noi reuniuni guvernamen
tale, programate pentru duminică, 21 
februarie.

NEW YORK. — Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a cerut în repe
tate rinduri guvernului israelian să 
nu continue programul edilitar în 
partea iordaniană a Ierusalimului, o- 
cupată în timpul războiului din iunie 
1967, a anunțat un purtător de cuvînt 
al Organizației Națiunilor Unite. El 
a declarat că U Thant se află de mai 
mult timp în contact cu guvernul de 
la Tel Aviv,' pentru a-1 determina 
să respecte rezoluțiile O.N.U. privind 
Ierusalimul, rezoluții prin care 
Israelul este chemat să nu modifice 
în mod unilateral statutul acestui 
oraș.

Amendamente 
la constituția 

provizorie a Siriei
DAMASC 18 (Agerpres). — Postul 

de radio Damasc a anunțat că au fost 
aduse o serie de amendamente con
stituției provizorii a Siriei. Princi
palele modificări se referă la desem
narea și atribuțiile președintelui sta
tului. Acesta va fi ales printr-un re
ferendum, într-un interval de șaizeci 
de zile de la demisia președintelui 
în funcțiune ; pînă în prezent, șeful 
statului era investit de către Coman
damentul regional al Partidului Baas. 
Totodată, atribuțiile președintelui 
sînt considerabil lărgite : el urmează 
să definească politică generală a sta
tului, in colaborare cu guvernul, are 
latitudinea de a numi unul sau mai 
mulți vicepreședinți, cărora poate să 
le atribuie o parte din responsabili
tățile sale. Președintele își asumă 
exercitarea puterilor legislative în 
intervalul dintre sesiunile Consiliu
lui poporului (pînă în prezent, aceas
ta era atribuția guvernului), iar Con
siliul poporului poate anula decretele 
prezidențiale numai cu o majoritate 
de două treimi și fără efect retro
activ.

Venezuela se raliază 
hotărîrilor de la Teheran 

în problema petrolului
CARACAS 18 (Agerpres). — Ve

nezuela intenționează să aducă pre
țurile de referință ale țițeiului la 
nivelul celor fixate de recenta re
uniune a țărilor membre ale 
O.P.E.C., a declarat ministrul vene- 
zuelean al minelor și hidrocarburilor, 
Hugo Perez la Salvia. El a precizat 
că această operațiune va începe în 
1972. „Dacă o țară membră a Orga
nizației țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.) hotărăște să majoreze pre
țurile la țiței, acesta este un act în
temeiat pe atributele suveranității 
sale", a subliniat ministrul Vene
zuelan. El a condamnat metoda re
presaliilor și embargourilor folosită 
de marile monopoluri în relațiile lor 
cu țările O.P.E.C

La Caracas se apreciază că pune
rea de acord a prețurilor de referin
ță la țițeiul Venezuelan cu cele ho,- 
tărîte la Teheran va aduce țării un 
venit suplimentar minim de 150 de 
milioane de dolari anual.

Tensiunea persistă 
ia Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA 18 (Ager
pres). — Tensiunea persistă la Reg
gio Calabria, orașul în care de peste 
trei săptămîni marea majoritate a 
instituțiilor publice, școlile și maga
zinele sînt închise, în semn de pro
test față de decizia organelor ad
ministrative de a menține capitala 
regiunii la Catanzaro. Joi dimineața, 
patru coloane motorizate ale poliției 
au pătruns în zona de nord a ora
șului pentru a demola baricadele ri
dicate în cartierele Santa Caterina și 
Sbarre. Ultimele măsuri ale poliției 
au fost luate după ce miercuri, „Co
mitetul de acțiune pentru Reggio — 
capitală de regiune", de tendință 
neofascistă, a continuat să lanseze 
populației apeluri Ia rezistență și să 
comită acte de sabotaj. Au fost ri
dicate noi baricade, după ce cu o zi 
în urmă carabinierii le înlăturaseră, 
s-a dat foc cablurilor telefonice și 
s-au distrus porțiuni din rețeaua de 
canalizare. Intr-o galerie subterană 
au fost descoperite importante canti
tăți de substanțe explozibile.

NEW YORK 18 (Agerpres). — Se
natorul Edmund Muskie, posibil can
didat democrat în alegerile prezi
dențiale din 1972, a criticat din nou 
politica S.U.A. în Indochina. „Vom 
avea de înfruntat toate pericolele ex
tinderii războiului", a spus el. „Atîța 
timp cit nu se va fixa un termen li
mită pentru retragerea trupelor ame
ricane din Indochina, vom fi nevoițl 
să facem în permanență față perico
lului amplificării războiului. America
nii doresc sfîrșitul acestui conflict. De 
doi ani auzim promisiuni în acest 
sens. Am văzut ceva ce se cheamă 
vietnamizare. Am văzut o incursiune 
în Cambodgia ale cărei consecințe nu 
le cunoaștem încă. Am văzut ostili
tățile extinzîndu-se în Laos".

Pe de altă parte, vorbind la o con
ferință a „Mișcării oamenilor de a- 
faceri pentru pace în Vietnam", se
natorul Edward Kennedy a calificat 
intervenția americano-saigoneză în 
Laos drept „un act respingător". El a 
cerut Congresului să stabilească o 
<jată limită pentru retragerea tuturor 
forțelor S.U.A. din Indochina. „Am 
văzut acum clar ce înseamnă vietna- 
mizarea, a relevat el. Invadarea 
Cambodgiei, invazia din Laos sînt 
creații ale acestei politici. Vietnami

zare înseamnă război și iar război, 
ea nu are nimic de-a face cu înce
tarea violenței, ea este o politică de 
violență".

Referindu-se la metodele de dezin
formare la care recurg autoritățile în 
legătură cu ceea ce se petrece în In
dochina, senatorul Kennedy a spus : 
„Soldați! americani au fost îmbracați 
ca civili (în Laos — N.R.) nu pentru 
a-i înșela pe adversari, ci pentru a ne 
înșela pe noi. Embargoul asupra ști
rilor din Indochina nu a fost menit 
să înșele adversarul, ci pe noi. Inva
zia din Laos a ridicat considerabil 
nivelul neîncrederii in interiorul 
S.U.A.". ,

PREZIDIUL C.C. AL PARTI
DULUI COMUNIST DIN JA
PONIA a dat publicității o declara
ție in care condamnă intervenția mi
litară americano—saigoneză în Laos. 
P.C. din Japonia propune Partidului 
socialist, Consiliului General al Sin
dicatelor japoneze (SOHYO) și altor 
organizații democratice nipone oon- 
sultări în vederea unor acțiuni co
mune în sprijinul popoarelor vietna
mez, cambodgian și laoțian.

La reuniunea Consiliului nordic

Constituirea unui Consiliu permanent 
pentru dezvoltarea cooperării internordice
COPENHAGA 18 (Agerpres). — La 

Copenhaga a luat sfîrșit joi cea de-a 
XlX-a sesiune anuală a Consiliului 
nordic. Timp de șase zile șefii gu
vernelor Suediei, Norvegiei, Finlan
dei, Danemarcei și Islandei, precum 
și un grup de 44 de miniștri și 94 de 
parlamentari, din cele cinci țări, au 
luat în dezbatere o serie de proble
me legate de dezvoltarea cooperării 
economice între țările membre.

Premierii celor 5 state au semnat 
un acord în baza căruia a fost in
stituit „Consiliul permanent al mi
niștrilor țărilor nordice" avind ca 
sarcină organizarea cooperării econo
mice dintre țările nordice. Partici- 
panții la sesiune au adoptat, de ase-

menea, o recomandare privind inter
zicerea zborurilor avioanelor super
sonice deasupra teritoriului acestor 
țări, precum și ratificarea de către 
cele cinci țări a Convenției de Ia 
Haga împotriva pirateriei aeriene.

Reggio Calabria : Tensiunea a atins cote maxime, tocind necesarâ inter
venția forțelor de politie

URUGUAY:

„FRENTE AMPLIO"—un succes 
al forțelor progresiste

După cum s-a anunțat, în Uruguay 
s-a constituit un larg front al unității 
populare — „FRENTE AMPLIO", 
din care fac parte partidele comunist, 
socialist, muncitoresc revoluționar, 
național, creștin-democrat, o fracțiu
ne dizidentă a partidului tradițional 
Blanco și alte grupări de stînga. în
tr-o declarație dată publicității recent 
la Montevideo se arată că programul 
frontului prevede stabilirea controlu
lui, planificarea, naționalizarea și 
conducerea ramurilor cheie ale econo
miei naționale, obiectivele noii for
mațiuni politice fiind lupta împotriva 
oligarhiei și a dominației monopolu
rilor străine. Această coaliție repre
zintă „o acțiune politică permanentă" 
— se subliniază în declarație — și nu 
doar o simplă alianță electorală în 
vederea viitoarelor alegeri din acest 
an. Crearea noii formațiuni politice 
este apreciată la Montevideo ca un 
succes deosebit al forțelor progre
siste și democratice din Uruguay și 
de pe întreg continentul latino-ame- 
rican.

„Frente Amplio" a luat naștere în 
urma eforturilor depuse, în principal, 
de Partidul Comunist din Uruguay în 
ultimii ani în vederea canalizării și 
unirii în jurul unei platforme comu
ne a tuturor forțelor progresiste și 
democratice ale țării. încă din 1962, 
comuniștii uruguayeni au pus 
bazele acestei formațiuni; prin 
crearea Frontului de eliberare de 
stînga, compus din partidul comu
nist și alte grupări și organizații 
progresiste.

într-un recent interviu acordat co
tidianului italian „Corriere della

Sera", Rodney Arismendi, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Uruguay, 
arăta că în programul frontului vor 
figura în mod concret obiective ca 
reforma agrară, naționalizarea co
merțului exterior, trecerea sub con
trolul statului a băncilor, reforma 
democratică a învățămîntului. îm
bunătățirea asistentei medicale. în 
jurul unui asemenea program au 
fost reunite partide șl grupări de 
diferite orientări și tendințe, per
sonalități marxiste și nemarxiste, 
religioase și nereligioase, de for
mație muncitorească și intelectuală, 
reprezentanți ai partidelor tradițio
nale. „Frente Amplio" rămîne în 
continuare deschis și altor organi
zații politice „care se pronunță pen
tru progres și democrație", fiecare 
din grupările componente păstrîn- 
du-și autonomia. Crearea Frontului 
forțelor progresiste și democratice 
din Uruguay se înscrie într-un pro
ces mai amplu de transformări po
litice și sccial-economice ce mar
chează viața continentului latino- 
american. Sînt binecunoscute succe
sul și adeziunea largă pe care a în
trunit-o „Unitatea Populară" în 
Chile, precum și largul ecou 
stîrnit pe întreg continentul Americii 
de Sud de victoria forțelor de stîn
ga în această tară. Imediat după 
instalare, guvernul președintelui Sal
vador Allende a trecut la aplicarea 
în practică a principalelor puncte 
din programul său. In mai multe 
țări din America Latină, printre 
care, în primul rînd, Bolivia și Peru, 
se desfășoară un proces tinzind spre 
aceleași obiective : independență

economică, măsuri progresiste șl de
mocratice, afirmarea ființei națio
nale și unirea forțelor progresiste 
lntr-un front comun. în cadrul unei 
recente plenare a Comitetului Cen
tral, comuniștii bolivieni au arătat 
că una din sarcinile principale ale 
partidului este lupta în vederea uni
rii tuturor forțelor progresiste pen
tru „a apăra și dezvolta procesul 
revoluționar început de masele po
pulare în octombrie" (venirea la pu
tere a generalului Juan JosC Torres). 
In urma apelului lansat de comu
niști, mai multe partide politice și 
organizații sindicale au inițiat con
tacte și consultări în vederea creării 
unui asemenea front larg al forțelor 
progresiste și democratice.

Desigur, este greu de prevăzut de 
pe acum în ce măsură „Frente Am
plio" își va putea duce la îndeplini
re programul ; este știut doar că, 
spre a-și apăra interesele lor de cla
să, marea oligarhie, forțele de dreap
ta nu pregetă să treacă la ofensivă. 
Ceea ce este Insă neîndoielnic este 
sprijinul de care se bucură „Frente 
A.mplio" în rîndul maselor largi popu
lare din Uruguay. După cum rele
va ziarul Uruguayan „EL POPU
LAR", „această mișcare are intr-a
devăr rădăcini adinei, fn popor. Ea 
a fost precedată de ani de luptă as
pră, care au învățat masele să vor
bească limba unității — principala 
armă în bătălia pentru libertate, cu
ceriri economice și sociale, pentru 
un program de acțiune popular și 
antiimperialist".

Dan MUNTEANU

Todor Jivkov
l-a primit 

pe ambasadorul 
României la Sofia
SOFIA 18 (Agerpres). — Todor 

Jivkov, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, l-a primit joi pe Nioolae 
Bejan, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Sofia.

ANGLIA

Intensificarea 
controversei 

intre partizanii 
și adversarii 

aderării la C.EC
Controversa dintre adepții și ad

versarii aderării Angliei la Piața co
mună a luat o deosebită amploare în 
ultimele zile, determinînd manifesta
rea deschisă a unor puternice diver
gențe în sinul principalelor partide 
politice din țară. Astfel, în timp ce la 
Londra primul-ministru Heath vorbea 
parlamentarilor din zece țări vest-eu- 
ropene despre hotârîrea Angliei d " a 
se alătura Pieței comune, la LyOn 
un alt lider al partidului conserva
tor, Enoch Powel, asigura pe auditorii 
francezi că poporul englez este îm
potriva aderării. „Ar fi dezonorant 
și stupid, a spus Powel, ca Anglia și 
poporul său să permită semnarea 
tratatului de la Roma în numele lor 
cînd au de făcut asemenea rezerve 
asupra îngrădirii suveranității națio
nale". De altfel, Enoch Powel, care 
după aprecierea presei are ca 
adepți peste 40 deputați conserva
tori, a început un turneu de confe
rințe pe această temă în Franța, 
R. F. a Germaniei și Italia.

Divergențe similare se manifestă 
șl în sinul Partidului laburist. Tot 
cu ocazia amintitei întîlniri a par
lamentarilor din zece țări vest-euro- 
pene, liderul laburist Wilson a vorbit 
despre „consecințele nefavorabile" 
ale excluderii Angliei de Ia C.E.E. 
în aceeași zi inȘă, săptămînalul 
„NEW STATESMAN" a publicat ar
ticolul, altui fruntaș laburist, Richard 
Crosșman, fost ministru, în care 
acesta condamnă conducerea parti
dului pentru faptul că „în ultimele 
luni a păstrat o tăcere completă asu
pra prețului ce va trebui plătit 
pentru alăturarea Ia Europa", a- 
rătînd în continuare că „alege
rea pe care națiunea este chemată să 
o facă în următoarele luni este cea 
mal gravă din acest secol". Referin
du-se la acest articol, presa londoneză 
subliniază că 110 deputați laburiști au 
semnat o moțiune în care se pro
nunță împotriva aderării.

Toate acestea fac să sporească șl 
mai tnult rindurile celor care se 
opun Pieței comune. Postul de radio 
B.B.C. relata că „s-ar putea să fie 
prea tîrziu pentru ca opinia publică 
britanică să mai poată fi convinsă 
de necesitatea aderării la Piața co
mună".

N. PLOPEANU
Londra, 18
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Problema convocării con
ferinței asupra securității
europene a constituit tema cen
trală a convorbirilor pe care mi
nistrul afacerilor externe al Luxem
burgului, Gaston Thorn, care se află 
într-o vizită oficială la Viena, le-a 
avut cu omologul său austriac, Ru
dolf Kirchschlaegec.

Herbert Wehner și-a în
cheiat vizita în Polonia. 
Herbert Wehner, președintele frac
țiunii parlamentare a Partidului so
cial-democrat în Bundestagul vest- 
german, care a făcut o vizită oficială 
în Polonia, a părăsit joi Varșovia, 
plecind spre patrie. La plecare, rela
tează agenția P.A.P., Wehner a de
clarat că discuțiile purtate cu repre
zentanți ai guvernului și Seimului 
polonez au avut caracterul unui 
schimb liber de păreri și s-au referit 
la procesul de normalizare a relații
lor dintre cele două țări. Sînt con
vins, a spus Wehner în încheiere, că 
discuțiile vor servi acestei cauze.

celor doi președinți a constituit-o co
operarea în diverse domenii econo
mice.

Ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., N;k01al Pa- 
tolicev, s-a întîlnit joi cu ministrul 
comerțului exterior al Ungariei, 
Jozsef Biro, informează agenția 
T.A.S.S. Au fost examinate, cu acest 
prilej, unele probleme ale dezvoltă
rii relațiilor comerciale soviete—un
gare.

Acord ungaro-francez. 
Reprezentanți ai întreprinderii unga
re de comerț exterior „Metrimpex" 
și ai firmei franceze „Thomson 
Houston" au semnat la Budapesta un 
acord de colaborare Cu privire la pro
ducerea de aparatură pentru televi
ziunea în culori.

Nave de război aparți
nând S.U.A. au' pătruns în 
apele teritoriale ale R.P. 
Chineze u 16 £ebrllarie, anunță 
agenția China Nouă. In legătură cu 
aceasta, un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze a fost autorizat să dea un a- 
vertisment.

Premierul Colombo la
Washington. Președintele Con
siliului de Miniștri al Italiei, Emilio 
Cblombo, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Aldo Moro, a sosit la 
Washington, inte-o vizită oficială de
două zile.

logul francez Andră Jouve a declarat 
că bolile cardio-vasculare constituie 
„una dintre cele mai periculoase epi
demii pe care le-a cunoscut vreodată 
omenirea". Ministrul sănătății pu
blice al Franței, Andră Boulin, a pre
cizat că, în cursul anului 1968, pro
porția deceselor cauzate de aceste 
boH în Franța a fost de 41 Ia sută, 
ceea ce reprezintă un procent de două 
ori mai ridicat decît cel al decese
lor datorate cancerului, tuberculozei 
și poliomielitei la un loc. In timpul 
dezbaterilor a fost emisă opinia că 
stimulatorul cardiac pe bază de ener
gie nucleară, care poate funcționa 
zece ani fără a fi reincărcat, va în
locui actualele stimulatoare cu ener
gie chimică implantate în 150 000 de 
inimi din lume, care au o autonomia 
de numai doi ani.

întrevedere Nixon-Scheel.
Ministrul de externe al R.F. a Ger
maniei, Walter Scheel, și-a încheiat 
convorbirile la Washington. Intr-o 
conferință de presă, Scheel a arătat 
că discuțiile cu președintele Nixon și 
cu alte oficialități americane s-au 
concentrat asupra unor chestiuni eu
ropene, asupra consecințelor lărgirii 
proiectate a Pieței comune și asupra 
compensațiilor financiare acordate 
Statelor' Unite pentru întreținerea 
trapelor lor de pe Rin.

întilnire între șefii de 
stat ai Uruguayului și Ar

Nicaragua. Vulcanul Cerro Negro, 
situat nu departe de capitala țâ
rii, Managua, a început să erupâ 
din nou. Pînă acum, din regiune au 
fost evacuate 3 000 de persoane, iar 
pagubele provocate se ridică la 

aproximativ 15 milioane dolari

„Cosmos-395". In Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial „Cosmos-395", la bordul căruia 
este instalat aparataj științific pentru 
continuarea cercetărilor în spațiul 
cosmic, informează agenția T.A.S.S.

Deschiderea lucrărilor
„Săptămînii cardiologice
europene". La Paris s-au deschis
lucrările „Săptămînii europene car
diologice", la care participă specia
liști de prestigiu din întreaga Europă. 
In cadrul ședinței inaugurale, cardio-

în întreaga peninsulă 
italică temperatura a scă
zut considerabil. Nap°u« 
datorită Intensității deosebite a vîn- 
tului, navele de pescuit au fost blo
cate în larg. Sicilia a fost literal
mente măturată de furtună, valurile 
atingînd în unele locuri o forță de 
7 grade pe scara Beaufort. In regiu
nile de munte s-au înregistrat căderi 
abundente de zăpadă. Patra alpiniștl 
Italieni au fost surprinși de vremea 
nefavorabilă pe unul din versanții 
masivului Mont Blanc. Un elicopter 
francez a reușit să-i salveze după o 
operație plină de dramatism.

gentinei. La reședința preziden
țială din districtul Uruguayan Colo
nia a avut loc miercuri o întilnire 
între șefii de stat ai Uruguayului și 
Argentinei, Jorge Pacheco Areco și 
Roberto Marcelo Levingston. S-a a- 
nunțat oficial că tema convorbirilor

Intr-o convorbire cu 
specialiști ai Centrului 
de control spațial de 
la Houston, astronauții 
misiunii „Apollo-14" au 
împărtășit din Impre
siile culese in cursul 
călătoriei lor. „Pe Lu
nă nu există fum sau 
ceață și, din această 
cauză, toate lucrurile 
apar mai apropiate de

cît sînt tn realitate", a 
spus Shepard, El a a- 
dăugat că exploratori
lor selenari le este greu 
si se orienteze și să 
aprecieze distanțele. A- 
cesta este motivul pen
tru care astronauții nu 
au reușit să exploreze 
craterul Cone.

„Unul din cele mai 
stranii lucruri este că

orizontul pare să fie 
deasupra ta", a relatat 
la rindul său astronau
tul Roosa, care rămă
sese in modulul de co
mandă, pe o orbită cir- 
cumlunară.

In timpul convorbi
rii, astronauții au fost 
despărțiți de interlocu
torii lor printr-un pa
ravan de sticlă.
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