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Gîndul și cugetul tinerei generații:

A CONDUCĂTORILOR 
CENTRALELOR INDUSTRIALE 
Șl Al CELORLALTE UNITĂȚI 
CU STATUT DE CENTRALĂ

NE VOM CONSACRA ÎNTREAGA 
CAPACITATE, ELANUL Șl CUTEZANȚA 
ÎNFĂPTUIRII POLITICII PARTIDULUI!

Luni dimineața 8-au deschis lucrările Consfătuirii de lucru a conducătorilor centralelor industriale și ai celorlalte unități cu statut de centrală.Lucrările consfătuirii au Început în prezența tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Florian Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Leon- te Răutu, Gheorghe Stoica, Iosif Banc, Petre Blajovici, Miron Con-

stantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Vasile Patilineț, Mihai Marinescu, Ion Pățan.La lucrări participă conducători ai centralelor industriale și ai celorlalte unități cu statut de centrală, miniștri și cadre de conducere din ministere, directori de întreprinderi, secretari cu probleme economice ai comitetelor județene de partid, secretari de partid și specialiști din întreprinderi, președinții Uniunilor sindicatelor pe ramuri de producție și președinți

ai comitetelor sindicatelor din întreprinderi, specialiști din -institutele de cercetări și proiectări, cadre didactice din învățămîntul superior, tehnic și economic.Consfătuirea a fost deschisă de tovarășul Manea Mănescu.în cursul zilei de luni, lucrările consfătuirii s-au desfășurat pe ministere și ramuri de producție, urmînd ca marți să fie reluate în ședință plenară. (Agerpres)

Scrisoarea Congresului al IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist 

și a Conferinței a V!lî-a a Uniunii Asociațiilor Studențești 
Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, tovarășului Nicolae Ceaușescu

Desfășurîndu-și lucrările în preajma glorioa
sei aniversări a semicentenarului partidului, 
eveniment cu adinei rezonanțe în destinul și 
istoria noastră contemporană, Congresul al 
IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist și Con
ferința a VIII-a a Uniunii Asociațiilor Studen
țești sp fac mesagere ale gindurilor și sentimen
telor nobile care animă tînăra generație și 
transmit conducerii partidului, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
expresia dragostei și devotamentului nemărgi
nit, a atașamentului profund al tineretului față 
de politica marxist-leninistă a partidului, hotă- 
rîrea fermă de a-și închina întreaga sa capaci
tate, elanul și cutezanța înfăptuirii obiectivelor 
Congresului al X-lea al P.C.R., pentru propăși
rea continuă, multilaterală a patriei socialiste.

Nutrim, tovarășe secretar general, un senti
ment de profundă mîndrie patriotică, de vene
rație . și adine respect pentru activitatea labo
rioasă desfășurată de Partidul Comunist Român, 
pentru eforturile și consecvență, .pilduitoare cu 
care dumneavoastră înșivă acționați în slujba 
progresului și civilizației României socialiste, 
abordind nu o dală, cu înțelegere și realism, 
în întreaga lor complexitate, și problemele tine
retului, locul și rolul său în dezvoltarea socie
tății contemporane. Cuvintele de caldă apreciere 
și îndemn ce le-ați adresat Congresului, tinerilor 
din industrie și agricultură, intelectualilor, ele
vilor și studenților vor însoți, pururi proaspete, 
faptele de muncă- și viață ale tinerei generații, 
vor fi un îndreptar al perfecționării generale a 
întregii activități a Uniunii Tineretului Comu
nist.

Investită cu atribuții șl răspunderi sporite. In 
consens cu procesul de neîntrerupt avînt pe 
care îl străbate azi întreaga viață social-politică 
și economică a țării, Uniunea Tineretului Co
munist s-a manifestat ca o prezență vie, dina
mică, angajind energiile și aptitudinile tinerilor, 
forța și talentul lor în tot ceea ce s-a înfăptuit

în acești ani. Sintetizînd experiența dobindită, 
căutările rodnice care au marcat îndeosebi 
activitatea desfășurată în ultimul timp, Con
gresul al IX-lea ai organizației noastre și Con
ferința Uniunii Asociațiilor Studențești au jalo
nat, totodată, in contextul noilor sarcini și obiec
tive ale actualului plan cincinal, și direcțiile de 
viitor ale muncii și preocupărilor tineretului, în 
scopul creșterii responsabilității și angajării sale, 
al prezenței active, nemijlocite, în toate dome
niile vieții materiale și spirituale.

Uniți prin aceleași idealuri, ginduri și senti
mente, prin munca noastră comună, rodnic în
frățită, tineri români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, ne angajăm solemn să nu pre
cupețim nici un efort pentru a aplica și pro
mova neabătut normele și principiile politicii 
partidului nostru, să acționăm fără preget, 
deipni și responsabili, pentru triumful spiritu
lui muncii, al dreptății și echității socialiste, a) 
conștiinței militante înaintate, să fim pretutin
deni acolo unde patria ne cheamă, în întreprin
deri, pe șantierele marilor obiective ale cincina
lului, in bătălia pentru recolte bogate, pe băn
cile școlilor și facultăților, fructificîndu-ne pe 
deplin elanul și virtuțile creatoare, dăruindu-ne 
cu patos muncii, progresului multilateral al eco
nomiei, științei și culturii românești.

Aceasta va fi și dovada cea mai elocventă a 
capacității moral-politice și sociale a organiza
ției noastre, mărturia fidelă a spiritului in care 
sintem crescuți și formați ca militanți devotați 
partidului, tineri revoluționari înarmați cu con
știința responsabilității, a înaltei datorii față de 
patrie, partid și popor, promotori consecvenți 
ai noului, intransigenți față de orice idei străine 
ideologiei și convingerilor noastre comuniste, 
științifice despre lume și viață.

Exprimindu-ne adeziunea unanimă la politica 
externă clarvăzătoare, de destindere și colabo
rare pe bază de egalitate cu toate statele lumii, 
susținînd consecvent activitatea fructuoasă pe

care o desfășoară conducerea partidului pentru 
lărgirea colaborării frățești cu toate statele so
cialiste, pentru întărirea unității partidelor co
muniste și muncitorești, a consolidării frontului 
antiimperialist, organizația noastră, întregul ti
neret al patriei își vor manifesta și pe mai de
parte solidaritatea activă cu forțele democratice 
și progresiste ale tinerei generații de pe toate 
continentele, vor dezvolta legături multiple cu 
tineretul și organizațiile din întreaga lume, își 
vor aduce propria lor contribuție la mișcarea mon
dială a tineretului și studenților pentru pace, 
democrație și progres social.

Patriotismul și spiritul internaționalist pro
fund, știința de a munci și învăța, dc a ne in
tegra cu toate forțele mersului ascendent al so
cietății, așa cum ni le insuflă, prin exemplul 
și activitatea sa, partidul comuniștilor, secretarul 
general a] partidului, vor constitui expresia de 
netăgăduit a însuși crezului și apartenenței 
noastre la cauza progresului și civilizației, la 
opera de înfăptuire a idealurilor socialismului ț» 
comunismului.

Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Aso
ciațiilor Studențești, toți tinerii și tinerele țării 
aducem prinosul dragostei și recunoștinței noas
tre fierbinți Partidului Comunist Român — care 
de o jumătate de secol ține sus, neînfricat, stea
gul de luptă, de jertfă și biruință pentru liberta
tea și fericirea celor ce muncesc, poporului ro
mân — liber și stăpîn pe destinele sale, patriei 
socialiste — liberă și înfloritoare. Ne unim gîn- 
durile, inimile și cugetele in fața partidului, în 
fața dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolac 
Ceaușescu, și ne angajăm solemn că vom munci 
și învăța cu nestăvilit avînt pentru ca tot ce 
hotărăște partidul să devină faptă, pentru ca 
fapte mari, nepieritoare să încunune țara, pen
tru ca poporul român să se înalțe tot mai demn 
și prosper între popoarele lumii, pentru ca pa
tria să se ridice pe tot mal înalte culmi ale pro
pășirii și civilizației socialiste.

Grupul industrial 
petrochimic 

Borzesti 
isi dublează 
capacitatea

BACAU (corespondentul „Scln- 
teii" Gh. Baltă). La Borzești 
au început lucrările de con
strucție din cadrul celei de-a 
doua etape de dezvoltare a 
grupului industrial de petro
chimie. Printre obiectivele ata
cate se numără cea de-a 5-a 
linie tehnologică pentru fabri
carea cauciucului sintetic, cu o 
capacitate anuală de 30 000 tone. 
O dată cu intrarea in func
țiune, in 1973, a acesteia, 
uzina de cauciuc sintetic, va a- 
junge la o producție de 100 000 
tone pe an O altă instalație 
aflată In plină construcție este 
cea de esterl-amine, lerblclde 
selective de mare eficiență bio
logică șl economică pentru a- 
gricultură. De la lng. Aurel 
Teodoru, director tehnio al 
grupului, am aflat că In anii 
actualului cincinal vor fi Înăl
țate aici șl alte instalații pentru 
producerea fungicidelor și insec
ticidelor La instalațiile de fe
nol și acetonă, capacitățile vor 
spori cu 30 la sută. Se apreciază 
că, prin intrarea în funcțiune a 
noilor capacități, producția 
globală a tntregii platforme pe
trochimice de la Borzești se va 
dubla.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ministrul 
comerțului al AlgerieiTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit luni, 22 februarie, pe Layachi Yaker, ministrul comerțului, conducătorul delegației economice a Republicii Algeriene Democratice și Populare, care face o vizită în țara noastră.La primire a participat Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al României.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, ministrul alge- rian Layachi Yaker a transmis președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, un cordial mesaj de prietenie și urări de sănătate și progres din partea președintelui Consiliului Revoluției, șef al guvernului Republicii Algeriene Democratice și Populare, Houari Boumedienne. Tovarășul Nicolae Ceaușescu â'exprimat calde mulțumiri, pentru acest mesaj și l-a ru- ‘găt; la rîndul său, pe ministrul ni

gerian să transmită președintelui Houari Boumedienne urările sale de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul alge- rian.în cursul convorbirilor a fost subliniată cu satisfacție evoluția pozitivă a relațiilor româno-alge- riene, în special în ce privește dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice și tehnice. S-a constatat că există posibilități pentru lărgirea și diversificarea în continuare a schimburilor economice, pentru adîncirea cooperării în diferite sectoare de activitate, în interesul reciproc al celor două țări.Pe parcursul convorbirii s-a făcut, totodată, un schimb de păreri în legătură cu unele probleme ale situației internaționale actuale care interesează cele două țări.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de prietenie și cordialitate.
| Ritm intens de lucru la Porțile de Fier
ț Colectivul grupului 
i de șantiere „Porțile de
> Fier" al întreprinderii
l de construcții hidro-

energetice' București a 
) început betonarea plan-
l șeelor la ultimul hi-
' droagregat al centralei
I electrice. A început
i astfel etapa finală de
) construcție a acestui

obiectiv. Urmează ca. 
după turnarea cantită
ții de betoane prevă
zută, să se treacă la o- 
perațiile de finisare 
generală.

Intr-un stadiu avan
sat se află și construc
ția celorlalte obiective 
componente ale Siste
mului hidroenergetic și

de navigație de pe Du
năre — corpul baraju
lui deversor, ecluza și 
podul care va uni țăr
murile României și 
Iugoslaviei, traversin 1 
principalele obiective 
ridicate în cei aproape 
7 ani de activitate In 
zona localităților Gura 
Văii-Sip.

ibbi s-au Închis

LUCRĂRILE CELUI 
DE AL IX-LEA CONGRES 

AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST
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Istoria partidului - parte integrantă a istoriei patriei

Stejar cu rădăcini adinei 
în solul țării

Luni, într-o atmosferă de puternic 
entuziasm tineresc, au luat sfîrșit lu
crările celui de-al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Timp de cinci zile, forumul larg 
democratic al tuturor categoriilor de 
tineret din patria noastră a făcut 
bilanțul activității desfășurate de la 
ultimul Congres, a dezbătut aprofun
dat obiectivele de viitor, toate latu
rile muncii și vieții. învățăturii și 
pregătirii culturale, stabilind căile 
menite să contribuie la îmbunătăți
rea stilului de muncă și perfecționa
rea structurii organizatorice, la adîn
cirea democrației interne a organiza
țiilor U.T.C., corespunzător sarcini
lor actuale ale construcției in Româ
nia a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în ultima zi â lucrărilor, la deschi
derea ședinței, Congresul a fost in
format despre dezbaterile din co
misii care au adoptat recomandări 
privind activitatea de viitor a U.T.C., 
în domeniul respectiv. Congresul a 
hotărit ca aceste recomandări să fie 
transmise noului Comitet Central ca 
documente ale Congresului, care pri
mește mandat să soluționeze șl să 
concretizeze în activitatea practică 
propunerile și observațiile făcute in 
comisii cu privire la îmbunătățirea 
muncii U.T.C. în rîndul tuturor cate
goriilor de tineri și In toate dome^ 
niile de activitate.

Congresul a fost informat despre 
desfășurarea lucrărilor Conferinței a 
VIII-a a Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România și despre hotă- 
ririle adoptate.

La deschiderea ședinței s-a anun
țat, de asemenea, că pe adresa Con
gresului au sosit un mare număr de 
telegrame prin care organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi, unități agri
cole, școli, facultăți și instituții ra
portează despre rezultatele obținute 
In muncă. în activitatea de organiza
ție în cinstea Congresului și se an
gajează să aplice în viață hotărî- 
rile pe care le va adopta forumul 
suprem al organizației de tineret a 
patriei noastre.

Au continuat apoi dezbaterile asu
pra documentelor prezentate : au 
luat cuvîntul Cornel Șandru, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al U.T.C.; Gheorghe Țepelea, 
inginer, secretar al Comitetului 
U.T.C. de la Uzinele. „Înfrățirea“-Ora- 
dea; Aurel Ionaș, mecanic de mină, 
secretar al organizației U.T.C. de la 
mina Săsar, județul Maramureș; Pe
tru Caragea, inginer la cooperativa 
agricolă de producție Peretu, jude
țul Teleorman; Aurica Lupu, secre
tar al Comitetului U.T.C. al Uzine
lor textile „Moldova“-Botoșani; Ni
colae Baciu, economist, secretar al 
Comitetului U.T.C. de la Uzina de 
sîrmă și produse de sîrmă din Bu
zău.

Dintre delegații de peste hotare au 
transmis Congresului mesajele de sa
lut ale organizațiilor de tineret pe 
care le reprezintă : Mourad Jerious, 
membru al Comitetului Executiv al 
Uniunii Tineretului Democrat din Si
ria; Berchiche Smail, membru al 
Consiliului Național al Tineretului 
Frontului de Eliberare Națională din 
Algeria; Assomany, membru al Con
siliului Național al Tineretului De
mocrat Malgaș.

în cadrul lucrărilor Congresului, la 
dezbaterile din ședințele plenare au 
luat cuvîntul 59 de delegați și invi
tați, iar în cadrul ședințelor pe co
misii 194, care, in lumina locului și 
rolului tinerei generații în ansamblul 
vieții sociale, politice și economice, 
au analizat amplu, cu înalt spirit de 
răspundere, activitatea actuală și de 
perspectivă a organizației U.T.C.

în continuarea lucrărilor Congre
sului, delegații tineretului au apro
bat în unanimitate raporțul și acti
vitatea Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist, precum și 
Raportul Comisiei Centrale de Re
vizie.

Cu amendamentele propuse, Con
gresul a adoptat in unanimitate Sta
tutul Uniunii Tineretului Comunist.

S-a adoptat apoi in formulare im-

(Continuare în pag. a Il-a)

Scriind, grăind și gîndind despre crearea Partidului Comunist Român, 
în pragul gloriosului său semicentenar, se cuvine, drept cinstire, a face bi
lanțul drumului de încordată și victorioasă luptă pe care l-a străbătut, și, în 
același timp, de a pune în evidență rădăcinile din care a crescut trunchiul 
mișcării noastre muncitoare. Pentru că numai asemenea rădăcini — puter
nice, viguroase, adînc implantate în solul realităților țării, au putut hrăni un 
trunchi atît de viguros, capabil să înfrunte orice furtuni, să iasă învingător 
din orice încercări.

Dacă revoluționarii pașoptiști au 
fost continuatorii răsculaților din 
1821, iar revoluția din 1848 era de
pozitara a optsprezece veacuri de 
lucrare a poporului român asupră-și, 
cum grăia Bălcescu, apoi comuniștii 
s-au dovedit cu adevărat legatarii 
incontestabili ai testamentului pro
gresist al înaintașilor pentru înălța
rea națiunii pe scara țărilor libere, 
civilizate și descătușate de orice asu
prire dinăuntru sau din afară. Istoria 
învederează că Partidul Comunist 
Român s-a plămădit, într-o filiațiune 
directă și legitimă, dintr-o mișcare 
muncitorească cu vechi șl boga
te tradiții revoluționare, mișcare 
generată ea însăși de realitățile țării, 
de procesele petrecute in structura 
societății românești, de formarea, 
dezvoltarea și maturizarea proleta
riatului in focul asprelor înfruntări 
de clasă născute din adîncirea con
tradicțiilor sociale.

La interferența revoluției din 1846 
și a nfarilor acte decisive pentru afir
marea națiunii române - uniree 
Principalelor, înfăptuirea primei re
forme agrare in 1864, cucerirea inde
pendenței de stat — se năștea 
în România clasa muncitoare 
clasa viitorului înrîurirea aces
tor evenimente, capitale pentru soar
ta țării noastre, s-a resimțit și in 
structura și caracteristicile sociale, 
politice și ideologice ale tînărului 
proletariat român. Permanența o- 
biectivelor revoluției de la 1848, ne- 
desăvîrșite, va fi proprie clasei mun
citoare, moștenitoarea legitimă a celor 
mai radicale forțe care nu reușiseră 
a-și împlini năzuințele democratice 
în marea ridicare de masă de la ju

mătatea veacului trecut. Milioanele 
de ' țărani, care au văzut în 
programul pașoptist salvarea lor 
din secularul jug feudal, sprijinind ' 
cu simțirea și fapta lor revoluția, iar 
apoi unirea, reformele lui Cuza și 
independența din 1877, vor transmi
te noi energii proletariatului, chemat 
de istorie a ti purtătorul uriașelor 
transformări ale societății. Istoria 
României la acea epocă înscria cla-

In arena economică și socială a țării, 
iar curînd și politică. încă la jumă
tatea secolului al XIX-lea, cînd se 
manifesta prezența muncitorimii în 
cîteva centre — Brașov, Reșița, Bucu
rești. Galați — se vor înregistra și 
intîiele asociații de' muncitori, înso
țite de apariția primelor organe de 
presă muncitorești și de manifes
tări protestatare, greviste, care lao
laltă marcau conturarea unei miș
cări .distincte a .clasei muncitoare 
din România. Valul de frămîntări ale 
maselor muncitoare, puternicele gre
ve ale proletariatului, de multe ori 
insolite de demonstrații și de ciocniri 
cu forțele represive, energia dovedită 
de această clasă în conflictele sociale 
și politice Ia finele secolului trecut 
mărturiseau manifestarea sa tot mai 
viguroasă în societatea românească.

GLORIUSUL
ia muncitoare ca o clasă lie primă 
generație, care din mediul Incandes
cent al satului aducea în lumea ora
șului, cu fabricile și relațiile ce 
se dezvoltau, starea de spirit a unei 
mase clocotinde de revoltă, care se- 
limentase de veacuri o profundă în
verșunare împotriva asupritorilor.

La confluența 
marxismului cu mișcarea 

muncitorească
Un asemenea proletariat va evo

lua repede in direcția afirmării sale

SEMICENTENAR
Ero oremise care vesteau și care a- 
veat să impună, in timp, crearea
anul partid politic muncitoresc ca
pabil să răspundă gradului de ra
dicalizare a proletariatului și să-l
călăuzească in lupta revoluționară.

Această nouă clasă va sta in aten
ția crescindă a reprezentanților gîn- 
dirii progresiste din România ulti
mului sfert de veac trecut, ale 
căror idei înaintate au constituit pre
mise ideologice deosebit de impor
tante pentru făurirea in România a 
partidului politic al muncitorimii. Re
ceptivitatea la nou, la tot ce era a- 
vansat și putea sluji ridicării aces
tui popor spre luminile evului mo
dern, cutezanța conceptului, capacita
tea de a previziona înscăunarea unor

rlnduleli mal drepte, mal bune 
i-a animat pe acești gînditori 
cînd au îmbrățișat cu toată dăru
irea de sine ideile înaintate ale epo
cii. De la ilustrul reprezentant al so
cialismului utopic, Theodor Diamant, 
care, după 1833, sprijinea pe Fourier 
in realizarea primului falanster în 
Franța, creînd apoi unul in Prahova, 
și pînă la revoluționarii pașoptiști, 
ca Nicolae Bălcescu sau Mihail Ko- 
gălniceanu, care au formulat idei deo
sebit de avansate pentru timpul lor, 
ajungînd chiar la unele concluzii foar
te apropiate de cele socialiste, avem 
o întreagă pleiadă de spirite luminate 
care, la hotarul jumătății veacului 
trecut, formind liantul între ideile 
revoluției burghezo-democratice și 
ideologia socialistă, deschideau la noi 
orizonturile înțelegerii noii concepții 
despre dezvoltarea și viitorul socie
tății.

Problemele fundamentale ale socie
tății românești, înscrise pe stindardul 
revoluției de la 1848 — unirea, re
forma agrară, independența țării, re
gim democratic — au devenit co
mandamente pentru continuatorii so
cialiști pe o treaptă superioară ai 
acestor deziderate imperioase ale 
maselor poporului nostru. Cei mai 
cutezători gînditori ai epocii au în
țeles că salvgardarea intereselor su
preme ale acestei națiuni stă în cău
tarea și aplicarea acelor căi de dez
voltare a țării care să antreneze po
tențialul creator al maselor,largi ale 
poporului, să ridice din obscuritatea 
semifeudală 80 la sută din popu
lația țării și să asigure prezența unei 
Românii industriale în concertul 
statelor civilizate. începind cu gin- 
ditorit socialiști utopici din jurul lui 
Theodor Diamant, ca Nicolae Crețu-

Tifu GEORGESCU
director adjunct
al Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lînaă 
CC. al P C.R.
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a construcției socialiste

în dezbatere publică

sindicatelor in etapa actuală
IL IX LEA AL U

O atitudine mai combativă

față de neajunsurile

in organizarea producției
După cum se știe, prin reprezen

tanții săi, sindicatul este prezent în 
toate organismele de conducere ale 
vieții noastre social-economice. Pe 
linie de partid, în aparatul de stat, 
în conducerea unităților economice 
sînt și oameni care fac parte din 
organele sindicale. întrebarea pe care 
trebuie să ne-o punem, mai ales a- 
cum, în lumina sarcinilor reieșite din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 

, Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R., 
este în ce măsură aceștia își înde
plinesc îndatoririle încredințate de 
colectivitate 7 în primul rînd, în ce 
măsură se afirmă ei ca militanți ac
tivi pentru rezolvarea problemelor 
majore ale producției, ca exponențl 
ai opiniei publice înaintate ?

Conducerea grupei noastre sindica
le a obținut multe succese în munca 
ei șl este departe de mine intenția 
de a-1 minimaliza meritele. Dar ra- 
portîndu-1 activitatea la viața de zi 
cu zi, la, aș zice, modul cum se re
zolvă sarcinile de producție, proble
mele ridicate de oameni, se observă 
uneori un fel de întîrziere, de ră- 
mlnere în urmă tocmai din partea u- 
nor oameni care ar trebui să fie 
cei dinții în' a găsi soluțiile optime. 
La ce anume mă refer 7 Sînt, spre 
exemplu, oameni care absentează ne
motivat ori comit alte abateri de la 
conduita unui muncitor înaintat. Se 
ocupă, oare, imediat, de asemenea 
cazuri biroul grupei sindicale 7 De 
obicei, maistrul este cel care inter
vine, aplică sancțiuni administrative 
și abia la sfîrșitul lunii, în ședința 
grupei sindicale, se lnșiruie o listă 
a celor care au comis abateri. Dar, 
oare, n-ar trebui ca biroul grupei să

în organele de conducere

cu preponderență oameni

nemijlocit legați de producție!

în cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. este cuprinsă o mare 
bogăție de idei in vederea perfec
ționării activității sindicatelor. Refe- 
rindu-mă numai la cele care privesc 
perfectionarea compoziției și structu
rii organelor de conducere sindicale, 
vreau să spun că are întru totul 
dreptate secretarul general al parti
dului cînd spune că de aici trebuie 
Început, de Ia democratizarea a însăși 
conducerii sindicatelor. în compo
ziția actuală, organele de conducere 
sindicale, de la comitetele din între
prinderi și pînă la U.G.S.R., cuprind 
prea puțini oameni legați direct de 
procesul de producție, mai ales mun
citori. Iată, de exemplu, reprezenta
rea salariaților din județul Galați în 
Consiliul Central al U.G.S.R. Din ju
deț, în acest organism de conducere 
sîntem numai doi muncitori. Același 
lucru se întîmnlă, după cum mi-am 
putut da seama, șl la alte județe, si
tuație, după părerea mea. nefirească 
și care nu reflectă structura profesio
nală a salariaților. Oare nu este 
normal ca într-un județ ca al nos
tru, puternic centru industrial, mun
citorimea să aibă mai multi repre
zentanți în conducerea sindicatelor 7 
Eu cred că așa ar trebui să fie.

întărirea democrației

muncitorești impune să reașezăm

piramida sindicală

pe temeliile ei firești
Pe bună dreptate a subliniat recen

ta plenară a C.C. al P.C.R. că orga
nizațiile sindicale trebuie să-și spo
rească aportul la organizarea științi
fică a producției, Îmbunătățirea cali
tății, sporirea productivității muncii, 
să contribuie din plin la rezolvarea 
principalelor probleme economice. La 
noi in întreprindere, prin valorifi
carea inițiativelor grupei sindicale 
din care fac parte au fost construite 
în atelier 3 cuptoare cu pulveriza- 
toare, modemizîndu-se procesul teh
nologic de prelucrare a țevilor la 
cald, ceea ce a făcut ca productivi
tatea să crească cu 20 la 6Ută. Tot 
în atelierul nostru, ca armare a'pro
punerilor făcute în ședințele de gru
pă sindicală, prin instalarea unei 
macarale s-a mecanizat o fază cheie 
a procesului tehnologic, dublîndu-se 
productivitatea muncii.

Trebuie să arăt însă că nu în toate 
cazurile propunerile noastre sînt va
lorificate operativ. Este caracteristi- 

fie acela care să se sesizeze Imediat 
ce apare o abatere 7 Fiindcă aceste 
abateri ne afectează pe toți. Acțio- 
nînd zilnic, perseverent, împotriva 
neajunsurilor, conducerea grupei sin
dicale, de fapt, apără interesele pro
ducției și, totodată, și ale noastre. 
Cred, de aceea, că instituirea unui 
spirit de muncă exigent va trebui să 
devină caracteristica principală a ce
lor care conduc grupele sindicale.

Un cunoscut proverb spune că „o- 
mul sfințește locul" și zicala se po
trivește și in cazul de față. Ca să 
perfecționăm munca grupei sindica
le este nevoie ca în fruntea acesteia 
să alegem oameni pregătiți bine ca 
profesie, dar și exigenți, curajoși, 
care „să se bală" pentru interesele 
producției și ale colectivului. La noi, 
in conducerea grupei sindicale, sînt 
muncitori experimentați, prețuiți do 
colectivitate, însă, uneori, nu inter
vin combativ în problemele care ne 
interesează pe toți. In ianuarie, bri
gada nu și-a realizat normele ; se 
strică, prin întrebuințare neglijentă, 
ramele de formare ; există încă rebu
turi. Recent a fost rebutată o piesă 
de circa 400 de kg și toți a trebuit 
să plătim. Au plătit și tovarășii din 
conducerea grupei sindicale. Au plă
tit și au tăcut. Dar eu cred că nu 
trebuiau să tacă, ci să se facă „un 
caz" din acest rebut care s-a dato
rat neatenției unora dintre noi, ast
fel ca să nu se mai repete. La fel 
ar trebui procedat și în cazul altor 
neajunsuri. Aceasta presupune însă 
înlăturarea mentalității unora dintre 
cei aleși în conducerile grupelor sin
dicale de „a nu se pune rău" nici 
cu unii din colegii de muncă, nici cu

Faptul că la activitatea organelor 
de conducere ale sindicatelor — și 
mă refer la consiliul central — nu 
participă într-o suficientă măsură oa
meni nemijlocit legați de producție 
a determinat ca centrul de greutate 
în rezolvarea problemelor, în dez
baterea lor. în adoptarea hotărîrilor, 
să cadă pe activiștii salariați. De
sigur, nu subapreciez cîtuși de pu
țin valoarea contribuției acestora la 
munca de conducere a sindicatelor, 
dar, din nou se ridică o întrebare î 
pot ei, cîțiva oameni, lipsiți de un 
contact sistematic, de zi cu zi, cu ac
tivitatea productivă, să adopte hotă- 
rîrile cele mai bune, cele mai con
forme cu cerințele actuale ale pro
ducției și ale salariaților 7

Participînd la plenarele Consiliu
lui Central al U.G.S.R. am observat 
că cei care iau cuvîntul sînt, mai 
ales, activiști sindicali salariați — 
președinți ai consiliilor județene, une
ori președinți ai comitetelor sindi
cale din întreprinderi și, bineînțeles, 
activiști salariați din conducerea 
U.G.S.R. Cuvîntul membrilor Consi
liului Central care muncesc In pro
ducție poate fi auzit în ședințele pe 
grupe de județe, cînd plenara durea
ză mai mult și se folosește acest pro
cedeu. Și. după cite cunosc din grupul 

că în această privință următoarea 
situație. Atelierul nostru a fost dotat 

■ cu o mașină modernă de îndoit țevi 
la rece. Numai că s-a defectat repede 
și de aproape un an zace neutilizată. 
Ne-am folosit de ea, cum s-ar zice, 
de la culesul porumbului, pînă la tă
iatul cocenilor. In această situație, 
operația de îndoire a țevilor se face 
tot manual, iar bunătatea de mașină 
nou-nouță mai că prinde să rugi
nească. Zadarnic s-a cerut în grupa 
sindicală ca serviciul mecanic-șef să 
rezolve problema. Noi am vorbit — 
noi am auzit.

Pornind de la asemenea cazuri, 
destule, mă alătur propunerii făcute 
de un muncitor din Timișoara — în 
cadrul anchetei initiate de „Scînteia" 
— privind creșterea autorității fie
cărei grupe sindicale la locul de 
muncă. Grupa sindicală să fie con
cepută ca nucleul de bază prin care 
se realizează participarea sindicate
lor la viața economlco-socială a ță- 

conducerea întreprinderii. Ba să se 
pună rău, dacă răul acesta este spre 
binele activității noastre, al tuturor.

în această ordine de idei, a exigen
tei, a perseverenței, m-aș. referi și la 
atitudinea față de propunerile sala
riaților. S-a introdus la noi obiceiul 
ca, lunar, grupa sindicală să fie in
formată asupra felului cum s-au re
zolvat propunerile făcute anterior. 
Maistrul aduce la cunoștință ce s-a 
făcut și ce este în curs de rezolvare. 
Dar dacă analizezi mai atent, vezi 
că „în curs de rezolvare* sînt multe 
propuneri care, cu puțin efort, de 
mult puteau prinde viață. Așa s-a 
întîmplat, de exemplu, cu propunerea 
foarte folositoare de a prelungi o 
bandă de transport, care a tot fost 
„în curs de rezolvare" vreo doi ani. 
Socot că tovarășii aleși în conduce
rea grupelor sindicale nu trebuie să 
accepte cu ușurință explicațiile care 
camuflează comoditatea sau inerția 
unor cadre administrative, ci să lup
te fără preget ca ceea ce este valo
ros să prindă viață.

în legătură cu această „luptă", aș 
mai face o observație. La noi, fostul 
organizator al grupei sindicale a vă
dit perseverență și spirit critic pînă... 
și-a rezolvat niște probleme perso
nale. După aceea a stat, cum se 
zice, „în banca lui". Faptul că n-a 
mai fost reales dovedește că grupa 
sindicală a dezaprobat această con
duită. Eu cred că la toate nivelurile, 
sindicatele trebuie să fie reprezentate 
de oameni care să pună pe prim plan 
interesele colectivității, să reprezinte 
opinia masei care i-a ales. Acum, 
cînd se elaborează noul statut al sin
dicatelor, socot că trebuie să se sub
linieze pregnant necesitatea unui ca
racter permanent al activității birou
lui grupei sindicale, să se stabileas
că obligativitatea ca cei aleși să re
prezinte salariații în diverse organis
me, să raporteze, periodic, în fața 
masei, asupra felului în care își duc 
la îndeplinire îndatoririle, iar colecti
vitatea să-i poată trage la răspun
dere în caz de inactivitate, mergînd 
pină la a le ridica mandatul încre
dințat.

Ilie DAVID
muncitor la uzina „Progresul"- 
Brâila

U.G.SÎR. Primim, în 
plecăm la plenare, ma- 
urmează a fi prezentate 
cu puțin timp înainte de

de județe la care em nartlcipat, la 
aceste dezbateri, unde: se fac multe 
propuneri folositoare, nu iau parte 
tovarăși din conducerea U.G.S.R. De 
obicei este prezent un instructor al 
U.G.S.R. care conduce discuțiile. De 
altfel, instructorul este. între ple
nare, singura „legătură"_între noi și 
conducerea 
ziua cînd 
terialele ce 
sau le citim
a începe dezbaterile, ceea ce nu ne 
dă posibilitatea să ne aducem din 
plin contribuția la completarea lor. 
La fel se întîmplă și în privința a- 
doptării hotărîrilor sau diverselor 
măsuri. Doar cu două-trei ore înain
te de faza adoptării, ni se aduc la 
cunoștință documentele respective, 
timp insuficient spre a putea reflec
ta asupra lor.

Calea înlăturării acestor neajunsuri 
este ca în organele executive sindica
le, așa cum arăta secretarul general 
al partidului, să predomine 
care lucrează nemijlocit în producție și 
nu activiști salariați. Propun, de a- 
ceea, ca normele privind compoziția 
și structura organelor de conducere, 
în sensul asigurării acestei preponde
rențe, să fie limpede formulate în 
statutul sindicatelor. De asemenea, 
propun să se stabilească obligația 
organului executiv ca în Inițierea 
oricărei acțiuni sau hotărîri de mai 
mare importanță, să consulte masele, 
prin membrii comitetului sau consi
liului respectiv, și numai după a- 
ceastă cunoaștere a opiniei largi a 
salariaților să le isupună aprobării. 
Aceasta ar imprima un caracter real
mente democratic întregii munci a 
sindicatelor, de la grupa sindicală și 
pînă la Consiliul Central al U.G.S.R.

oameni

Mitrița SERDARU
muncitoare la Șantierul naval 
Galați

rii, reprezentîndu-ne pe noi, munci
torii, în calitatea noastră dublă de 
proprietari ai mijloacelor de produc
ție și de producători. Așa cum este 
conceput astăzi, rolul grupei sindi
cale l-aș asemui cu al cenușăresii din 
poveste. Lipsa unor atribuții efective 
face ca valorificarea a numeroase 
propuneri și Inițiative să fie barată 
de manifestări ale birocratismului.

Mergînd pe linia democratizării 
activității sindicale pe care o pre
conizează partidul, cred că a venit 
timpul să așezăm din nou pe temelii
le ei firești piramida care a fost răs
turnată cu vîrful în jos. Cu alte cu
vinte, grupelor sindicale să li se 
creeze condiții spre a se manifesta 
ca niște organisme vii, fiindcă de 
aici, de la locul de muncă, se însu
mează realizările fiecărei unități 
economice și ale întregii societăți. In 
scopul creării cadrului adecvat ca 
sindicatele să participe cu maximă 
eficacitate la viața economico-socia- 
lă a țării, aș sugera să fie studiată 
problema perfecționării structurii or
ganizatorice a grupelor sindicale, a 
creșterii gradului de autoritate, 
să fie legiferate drepturile și o- 

. bligațiile care le incumbă pen
tru a contribui efectiv Ia rezol
varea principalelor probleme eco
nomice și sociale. Astfel, propun 
ca, la locul de muncă respectiv, gru
pa sindicală să dețină același rol 
care, la nivelul întregii unități eco
nomice, revine adunării generale a 
salariaților.

Constantin VIJULIE
sef de echipă
fa atelierul de tubulatură 
al Șantierului naval 
Turnu-Severin

bunătățită, Rezoluția Congresului al
IX-lea al U.T.C.

.Congresului i-au fost supuse In 
continuare textele unor moțiuni pri
vind probleme ale vieții internațio
nale. Cu puternice aplauze, delega
ții au adoptat moțiunile : privind 
situația din Indochina ; referitoare 
la Orientul Apropiat ; privind solida
ritatea cu lupta popoarelor și mișcă
rile de eliberare națională ; privind 
securitatea europeană ; cu privire la 
dezarmare ; cu privire la mișcarea 
internațională de tineret și studenți.

Ultimul punct al ordinii de zi l-a 
constituit alegerea Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
a membrilor supleanți ai C.C. al 
U.T.C. și a Comisiei Centrale de 
Cenzori.

Prin vot secret, Congresul a ales 
noul Comitet Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, alcătuit din 185 
membri, pe cei 80 membri supleanți 
și Comisia Centrală de Cenzori, alcă
tuită din 35 membri.

★
După-amiază a avut loc ședința de 

închidere a celui de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretului^ Comu
nist, la care au luat parte tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Dumitru Popa, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, Ion Iliescu.

Sosirea în sala de ședințe a con
ducătorilor de partid și de stat a 
fost intîmpinată cu vii aplauze.

In sală se aflau numeroși invitați
— membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului 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, cultură 
artă, tineri din toate sectoarele de 
activitate, ziariști români și străini.

Erau prezenți delegații organiza
țiilor de tineret de peste hotare, care 
au participat la lucrările Congresului.

La deschiderea ședinței s-a adus la 
cunoștința Congresului că în prima sa 
ședință plenară Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist a ales 
Biroul format din 25 de membri, pe 
cei 8 membri supleanți, precum șl 
secretarii C.C. al U.T.C. Prim-secre
tar al C.C.- al U.T.C. a fost ales to
varășul Dan Marțian.

Ca președinte al Comisiei Centrala 
de Cenzori a fost ales tovarășul Ni
colae Ungureanu.

Luînd cuvîntul, tovarășul Dan Mar
țian, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
a asigurat pe delegați ‘că noul Comi
tet Central nu va precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini mandatul în
credințat, hotărîrile adoptate de Con
gres, sarcinile pe care partidul le-a 
trasat Uniunii Tineretului Comunist.

Cu deplină satisfacție' și vie emoție
— a spus în continuare vorbitorul — 
participanții la Congres au ascul
tat cuvîntarea tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu. In spiritul gîndlrii rea
liste, înnoitoare, larg deschise spre 
cerințele vieții, secretarul. general al . cretarului, !șău,.,ygeneral, tpv^r^șul.. 
Partidului Comunist Român a dat o Nicolae Ceaușescu. Textul scrisorii cretar al Comitetului U.T.C. la
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Moțiuni adoptate de Congres
Moțiunea privind situația din In

dochina, condamnind cu hotărîre a- 
gresiunea S.U.A. împotriva popoare
lor din Vietnam, Laos și Cambodgia, 
considerînd-o un atentat ,1a dreptul 
popoarelor de a decide singure în 
mod liber de propriile lor desti
ne, exprimă deplina solidaritate 
a întregului tineret român cu lupta 
eroică, plină de sacrificii a tineretu
lui și popoarelor indochineze împo
triva agresiunii imperialiste, pentru 
libertate și independență. Vitejia cu 
adevărat legendară, moralul impre
sionant, eroismul cu care tineretul 
și popoarele vietnamez, laoțian, cam
bodgian își apără drepturile națio
nale sacre și inviolabile, independen
ța, suveranitatea, unitatea și integri
tatea teritorială, demonstrează cu tă
rie falimentul politicii de forță, fap
tul că, în zilele noastre, oricît de 
puternic ar fi agresorul, el nu poate 
subjuga un popor hotărît să-și apere 
libertatea și independența națională.

Moțiunea cere ca Statele Unite ale 
Americii să înceteze definitiv bom
bardamentele și actele de război îm
potriva R.D. Vietnam, să fie retrase 
toate trupele americane și ale sate
liților lor din Vietnamul de sud, să 
se retragă trupele americane și sai- 
goneze și să înceteze orice acțiuni 
militare îndreptate împotriva popoa
relor din Cambodgia și Laos, să sa 
respecte dreptul popoarelor din In
dochina de a-și hotărî singure soarta.

Congresul adresează mesajul său 
de caldă prietenie și solidaritate mi
litantă eroicului tineret din Vietnam, 
Laos, Cambodgia, asigurîndu-1 de în
tregul sprijin politic, moral și ma
terial pînă la victoria finală împo
triva agresiunii imperialiste.

Moțiunea cheamă tineretul revolu
ționar, democrat și progresist din în
treaga lume să-și unească forțele 
pentru intensificarea acțiunilor de 
sprijin și solidaritate cu Vietnamul 
luptător, cu popoarele din Laos, din 
Cambodgia, care luptă împotriva a- 
gresiunii brutale dezlănțuite de im
perialismul american, pentru apăra
rea libertății, independenței și su
veranității naționale.

In moțiunea cu privire Ia situația 
din Orientul Apropiat se constată cu 
îngrijorare că în această parte a lumii 
se menține un focar de tensiune și 
Încordare, care poate genera grave 
consecințe pentru pacea și securita
tea mondială. Condamnînd uneltirile 
și imixtiunile cercurilor imperialiste, 
ocuparea prin forță sau anexarea de 
teritorii străine, folosirea forței în 
relațiile dintre state, moțiunea se 
pronunță cu hotărîre pentru rezolva
rea tuturor problemelor litigioase pe 
cale politică, pentru restabilirea 
grabnică a păcii în această regiune 
și soluționarea conflictului din Orien
tul Apropiat, în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967. Interesele popoarelor și în
tărirea păcii în această zonă cer Im
perios să se retragă in 
timp trupele israeliene 
riile arabe ocupate, 
dreptului de existență 
și integritate teritorială a tuturor sta
telor din această zonă a lumii, 
tisfacerea năzuințelor legitime 
populației palestinene, conform 
tereselor naționale ale acesteia.

Afirmînd hotărîrea tineretului 
mân de a milita în continuare pentru 
dezvoltarea colaborării și solidarității 
cu tînăra generație progresistă din 
țările arabe, cu lupta popoarelor din 
această zonă împotriva imperialis
mului, colonialismului, neocolonialis- 
mului, pentru pace, independență, 
progres economic și social, Congresul 
sprijină pe deplin poziția țării noas- 

cel mai scurt 
de pe terito- 
recunoașterea 
independentă

sa- 
ale 
in-ro-

înaltă apreciere tineretului, aportu
lui său profesional și cetățenesc la 
dezvoltarea economică, culturală și 
socială a patriei, a configurat locul și 
rolul sporit al tinerei generații, al 
Uniunii Tineretului Comunist în con
textul social-politic al României so
cialiste, a indicat sarcinile^ noastre de 
viitor, domeniile în care trebuie să 
crească atribuțiile și răspunderile or
ganizațiilor U.T.C. în mecanismul 
vieții economice șl sociale a țării. 
Dovadă a grijii statornice a partidu
lui pentru creșterea și formarea mul
tilaterală a tinerei generații, a încre
derii în tineret, aceste sarcini și res
ponsabilități noi reprezintă o Învesti
tură socială cu profundă semnifica
ție, pentru a cărei înfăptuire vom 
munci cu tot elanul și dăruirea ti
nerească.

în lumina indicațiilor recentei Ple
nare a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Congresul a 
ales în Comitetul Central și în Birou 
un însemnat număr de tineri care 
muncesc nemijlocit în uzine, coope
rative agricole de producție, școli, fa
cultăți, instituții de știință și cul
tură, ceea ce va asigura o mal di
rectă și profundă cunoaștere a pro
blemelor reale cu care se confruntă 
tinerii, organizațiile U.T.C., îmbună
tățirea de ansamblu a activității U- 
niunii Tineretului Comunist.

Exprimînd mulțumiri delegațiilor 
de peste hotare pentru participarea 
lor la Congres, primul secretar al 
C.C. al U.T.C. a subliniat că, în spi
ritul politicii externe a partidului șl 
statului nostru, tineretul român este 
hotărît să întărească și să dezvolte 
continuu legăturile de prietenie și 
colaborare cu organizațiile de tineret 
din toate țările socialiste, cu organi
zațiile comuniste de tineret din în
treaga lume, cu organizațiile revolu
ționare, socialiste, democratice 
diferite orientări politice și 
fice, să-și afirme și în viitor 
ritatea sa internaționalistă cu 
rile de tineret de pe toate 
nentele, care militează activ 
triva imperialismului, a reacțiunii și 
războiului, pentru democrație, pace șl 
progres social.

Reamintind că pdste puțin timp, la 
8 mai a.c., întregul nostru popor va 
sărbători aniversarea semicentenaru
lui creării Partidului Comunist Ro
mân, primul secretar al C.C. al U.T.C. 
a spus :

Asigurăm conducerea partidului șl 
statului' nostru, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, neobosit militant pentru 
progresul României și bunăstarea 
poporului, prieten apropiat și îndru
mător atent al tineretului .nostru, că 
toți membrii Uniunii Tineretului Co
munist, întregul tineret al patriei vor 
munci cu nestăvilit elan, cu pasiune 
ardentă șl patos revoluționar pentru 
înfăptuirea obiectivelor . ce stau în 
fața organizației noastre, a politicii 
Partidului Comunist Român.

Intr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, Congresul a hotărît să adre
seze o scrisoare Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, se-
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tre față de evenimentele din Orientul 
Apropiat si eforturile îndreptate spre 
restabilirea păcii și securității în a- 
ceastă parte a lumii.

In moțiunea privind solidaritatea 
cu lupta popoarelor și mișcările de 
eliberare națională, condamnîndu-sa 
manevrele și uneltirile forțelor impe
rialiste, agresive, reacționare care a- 
tentează la cuceririle popoarelor, fac 
totul pentru a înăbuși lupta de elibe
rare socială și națională, suprimă li
bertățile democratice ale maselor, duc 
o politică de discriminare rasială, 
se exprimă solidaritatea cu mișcarea 
de eliberare a popoarelor împotriva 
dominației și sistemului colonial, cu 
lupta împotriva imperialismului și 
neocolonialismulul a statelor care 
și-au cucerit recent independența și 
merg pe calea progresului economic, 
social, a consolidării suveranității 
lor naționale.

In încheiere, moțiunea face apei la 
toate forțele antiimperialiste, la ti
neretul revoluționar și progresist de 
a se uni tot mai mult împotriva ori
căror acțiuni represive față de for
țele populare, democratice și pa
triotice, pentru a întări frontul de 
luptă împotriva imperialismului, co
lonialismului, neocolonialismulul și 
rasismului, pentru libertate și inde
pendență națională.

Realizarea securității europene este 
un deziderat major care corespunde 
intereselor tuturor popoarelor de pe • 
continentul nostru, ale întregii ome
niri, cauzei păcii și securității inter
naționale, se arată în moțiunea pri
vind securitatea europeană. Congre
sul își exprimă profunda satisfacție 
că .cercuri largi ale opiniei publice, 
forțele sociale șl politice tot mai di
verse, guverne, state, partide, parla
mente, organizații politice și obștești, 
printre care numeroase mișcări de 
tineret acționează pentru însănătoși
rea atmosferei pe continentul euro
pean, pentru destindere, cooperare, 
relații de bună vecinătate. Moțiunea 
apreciază că realizarea securității 
europene impune îmbunătățirea pe 
toate planurile a relațiilor dintre 
statele europene pe baza respectării 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității In drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Moțiunea susține acțiunile avînd 
drept scop eliminarea rămășițelor ce
lui de-al doilea război mondial și a 
perioadei războiului rece, recunoaș
terea inviolabilității frontierelor, re
cunoașterea R. D. Germane ca stat 
socialist suveran și independent, exis
tența celor două state germane, pro
movarea unor relații normale cu a- 
cestea, admiterea lor la Organizația 
Națiunilor Unite și alte organizații 
internaționale, participarea acestora 
la viața politică europeană și interna
țională.

Afirmțnd necesitatea de a se trece 
neîntîrziat la măsuri și acțiuni con
crete care să ducă la contacte mul
tiple între toate statele interesate în 
vederea pregătirii și organizării Con
ferinței general europene, consa
crată securității și colaborării în Eu
ropa, Congresul dă mandat C.C. al 
U.T.C. și Consiliului U.A.S.R. să ma
nifeste in continuare un rol activ în 
sprijinirea și organizarea unor ac
țiuni largi ale tineretului și studenți
lor în vederea realizării unui climat 
de destindere și securitate pe conti
nentul european.

Congresul sprijină politica activă, 
perseverentă a partidului și guvernu
lui nostru care, alături de celelalte 
țări socialiste, de state iubitoare de

este aprobat cu puternice și îndelun
gate aplauze și urale. Delegații și 
invitații ovaționează minute în șir 
pentru Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central, în frunte cU 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se 
scandează „P.C.R., P.C.R.", „P.C.R.-
Ceaușescu", „Ceaușescu", „Ceaușescu 
— tineret".

Lucrările Congresului iau sftrșlt 
într-o atmosferă de înălțător patrio
tism. Din mii de piepturi tinere ră
sună imnurile „Trei culori" și „Sub 
steagul partidului". Delegații de ti
neri — muncitori, țărani, elevi, stu
denți, militari —' alcătuind o gardă 
de onoare, părăsesc sala Congresu
lui, purtînd drapelele Republicii So
cialiste România, Partidului Comu
nist Român și Uniunii Tineretului 
Comunist, sub a căror simbolică pre
zență, timp de cinci zile, reprezen
tanții celor aproape două milioane 
și jumătate de uteciști din patria 
noastră au exprimat, în deplină una
nimitate, hotărîrea de nestrămutat a 
tinerei generații de a participa cu 
toate forțele, cu tot entuziasmul și

BIROUL C. C. AL U.T.C.
Nicolae Miltiade Boborodea, ingi

ner, secretar al Comitetului U.T.C. 
la Combinatul petrochimic — Pitești,' 
Ion Comănescu, prim-secretar al Co
mitetului municipal — Hunedoara al 
U.T.C., Marțian Dan, Florea Diaco- 
nescu, strungar, secretarul Comi
tetului U.T.C. la întreprinderea ,.E- 
lectromagnetica" din București, Radu 
Enache, student la Institutul politeh
nic din București, Iuliu Fejeș, pre
ședintele Biroului de turism pentru 
tineret. Eugen Florescu, redactor șef 
ăl ziarului „Scînteia tineretului", 
Dumitru Gheorghișan, prim-secre
tar al Comitetului municipal — Bucu
rești al U.T.C., Ion Ghergu, operator 
chimist, secretarul Comitetului U.T.C. 
de la Combinatul chimic din Tr. Mă
gurele, Silvia Ilie, Nicolae Siegfried 
Lipschner, prim-secretar al Comi
tetului județean Caraș-Severin al 
U.T.C., Eugeniu Costică Lovin, Ingi
ner, locțiitor al secretarului Comitetu
lui U.T.C. de la Uzina de autocamioa
ne din Brașov, Nicolae Mateescu, 
activist la C.C. al U.T.C., Gica Mi-

Membrii supleanți ai Biroului C.C. al U.T.C
Elena Zoo Ceaușescu, studentă la 

Universitatea din București, Doina 
Ruxandra Ciofu, elevă, secretara Co
mitetului U.T.C. de la Liceul „Gheor
ghe Lazăr" din București, Gabor 
Cseke, redactor-șef al ziarului 
„Ifjumunkas", Dobrița Ene, tehnician 
agricol, secretara Comitetului U.T.C. 
din comuna Gîrbovi, județul Ilfov, 
Celuș Neagpe, mecanic agricol, se- tjb

pace, acționează hotărît pe calea des
tinderii și securității europene, pen
tru organizarea Conferinței general 
europene consacrată securității și 
cooperării în Europa.

In moțiunea cu privire Ia dezarma
re se arată că tînăra noastră genera
ție este profund interesată în înfăp
tuirea dezarmării generale, salută și 
sprijină activ propunerile și efortu
rile consecvente ale țării noastre 
pentru a se întreprinde măsuri con
crete în direcția dezarmării genera
le și în primul rînd a celei nu
cleare.

Tineretul României se pronunță pen
tru interzicerea folosirii armelor nu
cleare, reducerea armamentelor nu
cleare și distrugerea stocurilor exis
tente, limitarea și eliminarea mijloa
celor de transportare la țintă a 
armelor nucleare, pentru înghețarea 
și reducerea bugetelor militare ale 
tuturor statelor, crearea de zone de- 
nuclearizate în Balcani și. diferite 
alte zone ale lumii. Consideră, de a- 
semenea, că este imperios necesar să 
se treacă de lâ declarații la fapte, că 
un rol de seamă în direcția dezar
mării îi revine și Organizației Națiu
nilor Unite, care pentru atingerea 
acestui nobil țel are îndatorirea să 
realizeze propria-i universalitate, 
ceea ce presupune restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chineze la 
Națiunile Unite și admiterea de noi 
state în acest for internațional.

Tineretul progresist de pretutindeni 
— se arată în moțiune — forțele 
iubitoare de pace să-și ridice cu mai 
multă hotărîre glasul și să întreprindă 
ample acțiuni pentru a obliga guver
nele să treacă în mod concret la 
realizarea dezarmării și, în primul 
rînd, a dezarmării atomice, să-și 
unească forțele pentru a înfăptui 
acest obiectiv major al contempora
neității.

Cel de-al IX-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist din Repu
blica Socialistă România — subliniază 
moțiunea cu privire Ia mișcarea in
ternațională de tineret și studenți — 
constată că în zilele noastre tineretul

Delegațiile organizațiilor de tine
ret de peste hotare care au luat 
parte ca invitate la lucrările Con
gresului al IX-lea al U.T.C. au fă
cut vizite în întreprinderi industriale, 
institute de învățămînt superior și 
școli din Capitală.

La Fabrica de mașini-unelte, Com
binatul de confecții și tricotaje. Fa
brica de elemente de automatizare, 
la Institutul politehnic, Academia de

Recepție in onoarea delegațiilor
de peste hotare

Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist a oferit luni 
seara o recepție in onoarea delega
țiilor de peste hotare, care au parti
cipat la lucrările Congresului al 
IX-lea al U.T.C.

Au luat parte tovarășii Paul Nl- 
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma- 

- nent, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Iliescu, membru supleant al Coml-

capacitatea sa creatoare la înfăptui
rea mărețelor idealuri ale României 
socialiste.

In sală răsună imnul clasei mun
citoare — „Internaționala". Se scan
dează lozinci pentru triumful socia
lismului în lume, pentru pace șl 
prietenie între toate popoarele.

Tuturor delegaților și lnvitaților 11 
se adresează, din partea noului Co
mitet Central, cele mai calde urări 
de fericire, sănătate și succese în în
făptuirea hotărîrilor celui de al IX- 
lea Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist.
, Minute în șir se ovaționează entu
ziast pentru Partidul Comunist Ro
mân și secretarul său general, pentru 
patria noastră — Republica Socialistă 
România. Entuziasmul vibrant și ela
nul tinereții exprimă încă o dată 
adeziunea fermă a întregului nostru 
tineret la politica marxist-leninistă 
a partidului nostru, politică închinată 
ridicării României pe culmile ■ civi
lizației șl progresului.

(Agerpres)

hai, țesătoare, secretara Comitetului 
U.T.C. de la Fabrica „Bucegi" din 
Pucioasa, Lucia Mihăilescu, inginer 
proiectant, secretara Comitetului 
U.T.C. de la Institutul de studii și 
proiectări energetice din București, 
Ioana Nae, filatoare, secretara Co
mitetului U.T.C. la Filatura Română 
de Bumbac din București, Vasile 
Nicolcioiu, Ioan A. Popescu, Gheor
ghe Stoica, Aurel loan Stoica, Tra
ian Ștefăneseu, președintele Consi
liului U.A.S.R., Valeria Tache, teh
nician veterinar la I.A.S. — Căză- 
nești, județul Ialomița, Franciso 
Torok, secretar al Comitetului jude
țean Satu Mare al U.T.C., Co- 
riolan Voinea, prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova al U.T.C., 
Iosif Walter.

★
Ca prim-secretar al C.C. al U.T.C.-' 

a fost ales tovarășul Dan Marțian, 
iar ca secretari tovarășii : Silvia 
Ilie, Vasile Nicolcioiu, Ioan A. Po
pescu, Gheorghe Stoica, Aurel loan 
Stoica, Traian Șiefăncscu, Iosif Wal
ter. ’

I.M.A.-Balș, Agneta-Dori Neurohr, 
croitoreasă, secretara Comitetului 
U.T.C. al întreprinderii „1 Iunie“-Ti- 
mișoara, Petru Popescu, scriitor, 
membru al Biroului organizației de 
bază U.T.C. de la Uniunea Scriitori
lor, Constantin Cantacuzino Șerban, 
actor, secretarul Organizației de bază 
U.T.C. de la .Teatrul „Ion Creangă" 
din București.

•mos, eim «o srnnqli*

■ devenit o puternică forță a pro
gresului, o prezență activă, dinamică 
în viața social-politică a lumii. Re- 
cunoscînd că prin concepțiile politi
ce și poziția lor, tinerii lumii, stu
denții aparțin unor categorii sociale 
diferite, tînăra generație din Româ
nia, vital interesată în victoria luptei 
împotriva politicii de forță, domina
ție și agresiune, salută și sprijină 
procesul de radicalizare și activizare 
politică a mișcării de tineret și stu- 
denți, participarea tot mai viguroasă 
a tineretului la viața și lupta politi
că, socială, la înfăptuirea idealurilor 
de libertate și prosperitate ale în
tregii omeniri, la transformarea re
voluționară a societății.

Solidaritatea tineretului și 
lor români cu lupta tinerei 
de pretutindeni peAtru

studenți- 
generațll 
apărarea 

drepturilor și satisfacerea revendică
rilor sale, legitime are drept criteriu 
de bază recunoașterea dreptului la 
muncă, la odihnă, la învățătură, la 
democratizarea și modernizarea în- 
Vățămîntului, lichidarea inegalității, 
a exploatării ți asupririi, a discrimi
nărilor rasiale, lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru pace și pro
gres social. Tineretul român — se 
arată în încheierea moțiunii —■ trans
mite mesajul său înflăcărat de prie
tenie și solidaritate tinerilor, organi
zațiilor de tineret și studenți din 
toate țările socialiste, organizațiilor 
comuniste și revoluționare de tineret, 
mișcărilor de eliberare națională, tu
turor forțelor care participă activ la 
lupta pentru transformări Înnoitoare 
în societate, pentru libertatea și in
dependența popoarelor. Uniunea Ti
neretului Comunist este solidară cu 
lupta împotriva politicii de dictat, a- 
gresiune și înrobire, pentru o lume 
fără războaie, bazată pe justiție și 
echitate socială, pe respectarea drep
tului sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur .soarta, fără imixtiuni 
din afară.

tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dan Marțian, prim-secretar 
al Comitetului Centrai al Uniunii 
Tineretului Comunist, secretari șl 
membri ai Biroului Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist.

Recepția »-a desfășurat Intr-o at
mosferă oordială, prietenească.

(Agerpres)

științe economice, Institutul de ar
hitectură, la Liceul „Ion Neculce* 
și grupul școlar Filatura Română de 
Bumbac, oaspeții de peste hotare 
s-au întîlnit cu tineri muncitori, stu
denți și elevi, la locurile lor de 
muncă și învățătură, au discutat îm
preună într-o atmosferă caldă, tovă
rășească despre probleme care pre
ocupă tineretul de pretutindeni.



PAGINA 3scInteia marți 23 februarie 1971
EES Aîia*2rd«.z4uJM.<T.r«. «c.jat a.

9 i fiiiI P-
;.i. «r«JEt-

>1 •r ia*

A,

(■ ".'V. sl ,

<

Mult spirit declarativ,
ridicarea calitativă

■

Adunarea generală a reprezentan
ților salariaților de la uzina „Elec
tromotor" din Timișoara s-a desfă
șurat într-o atmosferă de lucru, de 
dezbatere principială, deschisă și a- 
profundată a activității economice 
din anul 1970 și a sarcinilor ce revin 
acestei importante unități industriale 
în sporirea și diversificarea produc
ției de motoare electrice în acest an ; 
acest climat a fost favorizat de tonul 
analitic, critic și autocritic — deși 
uneori la general — al dării de seama 
a comitetului de direcție, prezentată 
de tov. ■ 
acestui 
lectivă.

Uzina 
valoros < 
corp de 
cieni și 
specialiști de înal
tă calificare, a 
izbutit în anul 
trecut să îndepli
nească integral 
sarcinile la prin
cipalii Indicatori 
de plan, dînd tot
odată o producție 
suplimentară în 
valoare \de 16 mi
lioane lei, ceea 
ce a situat-o prin
tre unitățile In
dustriale timișorene fruntașe. Re
prezentanții salariaților, făcînd do
vada maturității politice și profesio
nale ce caracterizează acest colectiv 
muncitoresc, au adoptat o poziție de 
înaltă exigență și responsabilitate 
față de toate aspectele puse în 
dezbatere, direcționînd prin sugestii 
și propuneri concrete căile ce trebuie 
urmate de comitetul de direcție, de 
toți salariații pentru obținerea în a- 
cest an a unor rezultate economice 
calitativ superioare tuturor realiză
rilor de pînă acum, la nivelul înaltei 
cote a sarcinilor stabilite de partid 
pentru dezvoltarea în 1971 și în anii 
următori ai actualului cincinal a ra
murii industriei electrotehnice.

— Deși uzina a obținut rezultate 
foarte bune anul trecut — spunea în 
adunare maistrul Romică Toma din 
secția 10 motoare — eu simt încă 
amărăciunea cauzată de faptul că 
secția noastră nu și-a îndeplinit pla
nul pe 1970. Firește, am • avut unele 
greutăți în aprovizionarea cu materii 
prime și materiale — de care com
partimentul de resort, și nu numai 
el, se face pe deplin răspunzător — 
dar au fost și multe neajunsuri de 
organizare, de conducere a activității 
de producție. Conducerea secției, noi, 
maiștrii, n-am reușit să coordonăm 
Întotdeauna, în mod rațional, efor
turile deosebite făcute de colectivul 
de muncitori. Era și greu în situația 
în care în anul 1970 la conducerea 
secției noastre s-au perindat nu mai 
puțin de 4 șefi. Apoi, comitetul de 
direcție n-a urmărit în suficientă, 
măsură finalizarea unor măsuri teh
nice și organizatorice. Numai așa se 
explică de ce unele agregate și linii 
tehnologice nou introduse în produc
ție nu lucrează la capacitatea norma
lă, funcționează cu întreruperi.

In numele celor pe care-i repre
zintă la adunare, maistrul Romică 
Toma a cerut comitetului de direcție 
să întreprindă de urgență un studiu 
asupra modului în cașe sînt folosite, 
noile capacități de producție și să 
stabilească măsuri corespunzătoare 
pentru utilizarea lor deplină — lucru 
absolut necesar în condițiile în care 
planul uzinei crește în acest an cu 
14 la sută, spor ce trebuie realizat 
exclusiv pe seama ridicării produc
tivității muncii.

Un alt vorbitor, bobinatorul Iosif 
Crijanici, participant pentru prima 
dată la o adunare generală a repre
zentanților salariaților, apreciind în
semnatele succese obținute de uzină, 
.s-a oprit asupra unor aspecte con
crete de la locul său de muncă. El 
a criticat faptul că uneori se fac 
eforturi suplimentare pentru reme
dierea unor abateri de la calitate, 
datorate sculelor necorespunzătoare 
cu care lucrează. „Sînt ani de zile — 
arăta vorbitorul — de cînd ridicăm 
această problemă in adunările sindi
cale și în alte adunări, dar situația 
nu s-a îmbunătățit. Mal 
atît, nici răspuns nu ni 
această cerere a noastră".

La intervenția primului 
comitetului' județean de . 
varășul Mihai Telescu. prezent la a- 
dunare, directorul uzinei a dat asi
gurări adunării că, în scurt timp, va 
fi rezolvată problema calității talpo- 
șelor, scule utilizate la efectuarea 
bobinajului motoarelor. Dar aceasta 
n-a fost singura critică adresată co
mitetului de direcție în legătură cu 
tergiversarea rezolvării unor propu
neri făcute de salariați. Ing. Grigore 
Tipănuț, șeful secției 20 micromotoa- 
re, și-a manifestat nemulțumirea 
pentru faptul că în Contextul măsu
rilor de organizare științifică a pro
ducției nu și-a găsit încă loc și re
zolvarea problemei transportului uzi
nal șl interateliere.

Marin Tănase, președintele 
organism de conducere co-

timișoreană, dispunînd de un 
colectiv de 

! tehni- 
lngineri

muncitori,' de un

Cu deosebită atenție a dezbătut a- 
dunarea una din problemele vitale 
ale ridicării nivelului tehnic al pro
duselor și creșterii productivității 
muncii — calificarea și specializarea 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor uzinei. „Această problemă de 
însemnătate cardinală pentru uzina 
noastră, aflată în plin proces de dez
voltare și specializare în fabricația 
tipurilor de motoare electrice de pu
teri mijlocii — arăta ing. Liviu Ro- 
șianu, șeful secției 10 — va trebui 
să stea la loc de frunte în preocu
pările comitetului de direcție. în 
special la bobinaj, dar și în alte 
sectoare se resimte o lipsă acută de 
cadre muncitorești calificate. Sînt pe 
de-a-ntregul de

La uzina
„Electromotor"

Timișoara

mult decît 
s-a dat la

secretar al 
partid, to

acord cu indicațiile 
cuprinse in cu- 
vintarea secre
tarului general 
al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la re
centa plenari a 
C.C. al P.C.R., 
privind rezolva
rea pe baze noi, 
științifice a aces
tei arzătoare pro
bleme pentru în
treaga noastră e- 
conomie. De a- 
ceea, consider 

măsurile propuse în această pri
vință de comitetul nostru de di
recție drept minime și propun com
pletarea lor cu altele și mai eficiente, 
în lumina hotărîrilor recentei ple
nare a C.C. al partidului, astfel ca 
toți muncitorii și specialiștii uzinei 
să aibă posibilitatea de a-și îmbo
găți cunoștințele, nivelul lor de pre
gătire profesională în mod organi
zat, periodic și obligatoriu".

Alți participant la dezbateri s-au 
referit în cuvîntul lor la valorificarea 
posibilităților de care dispunea aceas
tă întreprindere timișoreană în acti
vitatea de autodotare. In anul 1979 
aici au fost concepute și realizate 
utilaje și linii tehnologice de tehni
citate ridicată, cu înalt randament în 
exploatare, în valoare de peste 3 mi
lioane lei. Angajamentul pentru acest 
an prevede realizarea, cu forțe pro
prii, a unor mașini și utilaje în va
loare de 4,5 milioane lei. „Dispunem 
de o experiență relativ bună în a- 
ceastă privință, a arătat în cuvîntul 
său ing. Toma Botar — șeful servi
ciului constructor-șef II. Avem un 
atelier special destinat acestei acti
vități. In uzină lucrează peste 80 de 
ingineri. E însă necesar să imprimăm 
acestei acțiuni un caracter perma
nent, organizat și de perspectivă. 
Numai așa vom putea pune în va
loare marele potențial de inteligență 
tehnică, vom stimula gîndirea crea
toare a tuturor specialiștilor și mun
citorilor de înaltă calificare. De a- 
ceea consider că putem realiza mai 
mult decît ne-am propus inițial, re- 
nunțînd la unele utilaje din import. 
Pentru aceasta socotesc necesar ca, 
de îndată, comitetul de direcție să 
treacă la o amplă consultare a spe
cialiștilor, pentru a stabili un pro
gram cît mai complet și complex de 
autoutilare a uzinei, cu termene și 
sarcini precise".

Cu răspunderea proprie întregii 
noastre clase muncitoare — în dubla 
lor calitate de producători și de pro
prietari colectivi ai mijloacelor de 
producție — reprezentanții salaria
ților de la uzina „Electromotor" 
din Timișoara au dezbătut și alte 
laturi importante ale activității în
treprinderii, ale comitetului de di
recție, îndreptate spre îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor cantitative și 
calitative superioare ce revin co
lectivului de aici în acest an. Ro
mulus Milea, președintele comi
tetului sindicatului, Iova Iovano- 
vici, muncitor galvanizator, Ing. Du
mitru Platon, Ioan Alexandru, lăcă
tuș, ing.' Gheorghe Dincă, Nicolae 
Ștefan, bobinator, Aurelian Stoica, 
șeful serviciului aprovizionare, ing. 
Simion Nicorescu, ing. Avram Iancu 
s-au referit la necesitatea întăririi în 
continuare a disciplinei tehnologice 
și în muncă, la problemele legate de 
stabilizarea cadrelor în întreprindere, 
îmbunătățirea calității produselor, 
introducerea în producție a celor mai 
noi procedee tehnologice, asigurarea 
ritmică a locurilor de muncă cu ma
terii prime, materiale, scule, semifa
bricate,- extinderea colaborării cu in
stitutele de cercetări și de învățămînt 
tehnic superior, realizarea la termen 
și chiar mai devreme a investițiilor, 
ca și la o serie de aspecte legate de 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață ale salariaților — prin 
urmare, probleme care nu trebuie să 
lipsească de pe agenda de lucru a 
comitetului de direcție, a comitetu
lui de sindicat și de U.T.C. și a căror 
Înfăptuire e necesar să fie perma
nent' controlată de organizația de 
partid.

Cezar IOANA
corespondentul „Sctnteii

puține măsuri practice
Importanța deosebită pe 
orice adunare generală 

concizia și clari- 
luări de cuvînt.

Nu negăm 
care o au in . 
a salariaților concizia și 
tatea fiecărei luări de 
Aceasta nu înseamnă, nicidecum, im
primarea forțată, nefirească a unui 
ritm alert discuțiilor, sub presiunea 
unui 
știut fiind că eficacitatea dezbate
rilor ține în primul rînd, de mo
dul în care cei care iau cuvîntul își 
spun deschis și responsabil părerea 
asupra treburilor întreprinderii, dau 
expresie celor mai constructive punc
te de vedere și propuneri, astfel incit 
să se cristalizeze un plan de mă
suri bine gîndit și a cărui aplicare să 
ducă la perfecționarea continuă a în
tregii activități economice.

„Fiecare vorbitor să nu depă
șească cinci minute" — am auzit șl 
la adunarea generală a reprezentan
ților salariaților de la fabrica „Ti- 
năra Gardă" din Capitală. Și vorbi
torii au respectat 
înscris la cuvînt 15 
timp record, de 
nici 20 de minu
te, au vorbit 5 
salariați. La ce 
s-au referit ? Ce 
probleme majore 
au considerat el 
că trebuie aduse 
în discuție ? Ca
re au fost propu
nerile lor ? Cum 
au apreciat ei 
activitatea comi
tetului de direc
ție ? Cum privesc 
ei perfecționarea 
muncii în viitor? 
Iată doar cîteva 
întrebări firești, obișnuite, 
așteptam 
de cuvînt

timp dimensionat arbitrar,

îndemnul ?! S-au 
salariați. Intr-un

a fost abordată înplan, nu 
spiritul exigenței muncitorești — 
care caracterizează colectivele între
prinderilor noastre — problematica 
vastă a ridicării calitative a întregii 
activități economice.

Or, menirea adunărilor generale 
ale salariaților constă în examinarea 
realistă și, mai ales, exigentă a re
zultatelor obținute, dezbaterea celor 
mai importante probleme ale con
ducerii și gestiunii economice a în
treprinderilor, analiza îndeplinirii 
hotărîrilor adunărilor precedente, a 
propunerilor muncitorilor, a însăși 
muncii conducerilor de întreprinderi. 
Adunarea generală a reprezentanți
lor salariaților de la fabrica „Tînăra 
Gardă-' putea fi un cadru practic în 
care trebuia să rezulte soluții utile 
și oportune pentru lichidarea unor 
deficiențe interne existente aici. Și, 
din păcate, acestea nu trebuiau 
căutate prea mult Parte din ele au 
fost punctate chiar în darea de sea
mă a comitetului

La fabrica 
de tricotaje 

„Tînăra Gardă"-
București

la care ne 
în luărilesă se dea

un răspuns cît de cît 
pe măsura competenței vorbitorilor, 
a răspunderii cu care au fost înves
tiți să reprezinte salariați! întreprin
derii în 
de a se 
vențiile 
pe fără 
lismului

Iată, de pildă, și cîteva autentice 
luări de cuvint. .' 
Singureanu : „Mă 
prinderea noastră 
țațele sînt bune, 
jamentul să-mi 
și să fiu disciplinată" ; Elena Preda, 
șefă de brigadă : „Din materialul 
prezentat au reieșit atît rezultatele 
bune ale colectivului nostru, cît și 
greutățile întîmpinate în aprovizio
narea cu materii prime și materiale. 
Ca muncitoare în sectorul de con
fecții, In numele colegelor mele, mă 
angajez să îndeplinesc sarcinile de 

' plan, să reducem absențele și întîr- 
zlerile".

Aproape 20 la sută din salariații 
fabricii sînt tineri uteciști. în darea 
de seamă prezentată la începutul 
adunării generale se menționa că la 
sectoarele de tricotat din unitatea 1 
și 3 există încă o slabă preocupare 
pentru sprijinirea șl îndrumarea ab
solvenților școlilor profesionale, ceea 
ce determină ca un număr mare din
tre aceștia să nu-și realizeze nor
mele de producție. Tocmai de aceea 
ne așteptam ca, în cuvîntul său, se
cretarul comitetului U.T.C. pe fa
brică, Niculina Silvestru, să vină 
cu propuneri concrete, să arate 
preocupările organizației U.T.C. în 
acțiunea de ridicare a calificării ti
nerilor salariați. Dar să-i dăm cu- 

' vîntul : „La rezultatele bune obți
nute în anul 1970. o contribuție de 
seamă a adus-o și organizația 
noastră. Este adevărat că mal sînt 
tineri care nu-și Îndeplinesc nor
mele. Aceasta se datorește slabei 
pregătiri în școlile profesionale. Pla
nul pe anul 1971 11 consider mobili
zator. în numele uteciștilor, mă 
angajez...".

Și așa mai departe, pînă la epui
zarea listei cu cel înscriși la cu
vînt, s-a făcut risipă de con
statări laconice, de angajamente 
formale. S-a vorbit și despre lipsuri, 
bineînțeles „din afară". Cui l-au fo
losit aceste luări de cuvint ? Ce 
aprecieri s-a dat activității comite
tului de direcție ? Care sînt garan
țiile privind ’ realizarea planului pe 
anul în curs, clnd volumul produc
ției globale crește cu 7,5 la sută față 
de 1970, iar producția fizică la tri
cotaje destinată exportului cu 49 la 
sută ?

Nu încape îndoială că prin ase
menea intervenții nu a cîștigat prac
tic nimeni nimic, din adunarea ge
nerală nu s-au desprins propuneri 
interesante de utilitate majoră pen
tru producție, pentru realizarea e- 
xemplară a tuturor sarcinilor de

adunarea generală. Departo 
întîmpla acest lucru, inter- 
salariaților au căzut, aproa- 
excepție, in extrema forma
și a festivismului.

Muncitoarea Ioana 
. bucură că între- 
i prosperă. Rezul- 

Eu îmi iau anga- 
îndeplinesc planul

de direcție, însă 
fără a fi preciza
te și cadrele de 
răspundere care 
nu au rezolvat cu 
operativitate și 
promptitudine, la 
nivelul cerințelor 
producției, sarci
nile de serviciu 
precis stabilite ce 
le reveneau. Este 
vorba de urmări
rea necorespun
zătoare a produc
ției la atelierul 
de tricotat garni
turi de la unita
tea nr. 2, ale că

rei consecințe s-au resimțit la secția 
de confecții unde producția s-a des
fășurat în asalt. De asemenea, ex
ploatarea neatentă și reglarea ma
șinilor cu o frecvență mal mare în 
funcție de modelul garniturii a dus, 
la unitatea nr. 3, la nerealizarea u- 
nor articole în termenele prevăzute 
în contracte. Tot la această unitate, 
din cauza nerespectării tehnologiei de 
fabricație, nu rare au fost cazurile 
cînd dimensiunile unor produse nu 
au corespuns cu cele prevăzute în 
norma internă, ele fiind respinse la 
recepție.

Am mai aminti despre documen
tația tehnică, care nu 
a fost corespunzătoare, despre fap
tul că în sectoarele de confecții au 
fost situații cînd nu ș-a urmărit lan
sarea judicioasă In producție a ărtl- 

de muncă
iar o par- 
neîndeplinin-

întotdeauna

cotelor, unele locuri 
fiind slab încărcate, 
te din muncitori 
du-și normele. In anul 1970, între
prinderea a avut Împrumuturi res
tante, în medie, de 10 milioane lei, 
pentru care s-au plătit dobînzl pena
lizatoare ce însumează aproape 
900 000 lei Deci, beneficiul obținut 
peste plan — de 117 000 lei — putea 
fi de multa ori mai mare, dacă se 
fabricau numai produse cu desface
rea asigurată, dacă se evita forma
rea stocurilor supranormative. In 
discuțiile pe marginea dării de 
seamă, referitor la acest fapt, nu s-a 
făcut decît o simplă constatare :

. „acestea sînt rezultatul lipsei noas
tre de preocupare și exigență din 
anii mai îndepărtați".

Fără a diminua cu nimic rezulta
tele pozitive înregistrate' pînă acum 
de colectivul de salariați de la în
treprinderea „Tinăra Gardă" din Ca
pitală, am . relevat aceste aspecte, 
tocmai pentru a arăta doar cîteva 
din problemele cărora trebuia să 11 
se găsească o soluționare practică 
în cadrul dezbaterilor din adunarea 
generală. Pentru că un lucru este 
limpede : reușita dezbaterilor din- 
tr-o adunare generală nu poate fi 
apreciată decît din perspectiva re
zolvării deficiențelor care s-au făcut 
ori se fac simțite, din perspectiva 
contribuției efective a fiecărui sala
riat din întreprindere Ia mobilizarea 
rezervelor interne pentru fructifica
rea cît mai intensă a întregului său 
potențial tehnic și uman, a fondurilor 
materiale și bănești încredințate, în 
interesul ridicării calitative a întregii 
activități economice. Neglijînd aces
te probleme, rezumîndu-se la enun
țarea lucrurilor facile, nesemnifica
tive, punctînd prea puțin soluțiile șl 
măsurile ce trebuie aplicate pentru 
înfăptuirea sarcinilor pe acest prim 
an al cincinalului, adunarea salaria
ților de La această fabrică s-a des
fășurat tntr-un climat de rutină, 
fără finalitatea practică necesară. 
Ceea ce nu poate decît să dea serios 
de gîndit organizației de partid, con
siliului de administrație al combina
tului și Ministerului Industriei U- 
șoare.

Iile ȘTEFAN

Șantierul naval Oltenița .; capătă contur siluetele viitoarelor nave

La Arad, pe... rampa de lansare un nou lot de strunguri ■- Foto : S. Cristian

CE MĂSURI SE IMPUN
PENTRU ÎNGRIJIREA
CULTURILOR DE GRÎU

f

O dată cu venirea primăverii care, in 1971 spre deosebire de alțl ani, 
«e arată mult mai timpurie, se pune problema executării la timp și la 
un nivel superior a lucrărilor agricole. O atenție deosebită trebuie 
acordată semănăturilor de toamnă și îndeosebi griului. Modul cum 
s-au executat insămînțărîle de toamnă și mai ales evoluția 
timpului în cursul iernii impun ca, în această direcție, specialiștii 
din unități, toți oamenii muncii din agricultură să procedeze cu cea 
mai mare atenție asigurînclu-se condiții optime pentru obți
nerea unor recolte mari la hectar. Prin secția de cultura plante
lor, Academia de Științe Agricole și Silvice a făcut ample studii 
privind stadiul de dezvoltare a griului, care au fost discutate în cadrul 
secției respective împreună cu specialiști din Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, de la organele agricole 
locale și din producție. Pe baza acestora au fost elaborate o serie de 
recomandări pe care le prezentăm în rîndurile care urmează, recoman
dări care trebuie aplicate diferențiat de la o zonă la alta.

După cum se știe, în toamnă, da
torită măsurilor luate de organele de 
partid și de stat, de oamenii muncii 
din agricultură, semănatul griului 
s-a făcut la un nivel agrotehnic su
perior anilor precedenți. De aseme
nea, a fost acordată mai multă aten
ție amplasării griului după premer
gătoare favorabile, pregătirii terenu
lui și seminței,, precum ți semănatu
lui. 'Ca urmare, la intrarea' în iarnă, 
griul era răsărit în majoritate și în
frățit pe mai bine de jumătate din 
suprafață.

Evoluția vremii din toamnă șl plnă 
acum a determinat ca în dezvoltarea 
plantelor să apară diferențieri de la 
o zonă la alta. In urma analizei con
dițiilor agrometeorologice și a date
lor referitoare la starea de vegetație 
a griului, la 1 februarie s-au contu
rat șase zone de bază de ordin ca
litativ.

In zona I, care cuprinde partea da 
sud a Dobrogei și a județului Timiș, 
starea de vegetație a griului este 
foarte bună ; în zonele a Il-a ți a 
IlI-a, cuprinzind toată Muntenia, Ol
tenia, cîmpia de vest a țării și nor
dul Moldovei — starea de vegetație 
este bună, zona a IV-a — sudul Mol
dovei — satisfăcătoare, iar în zonele 
a V-a și a Vl-a, care cuprind tere
nurile nespecificate mai sus — sta
rea de vegetație este mai slabă. Pe 
ansamblul teritoriului țării ■ starea de 
vegetație a griului este sensibil su
perioară anului precedent și în con
dițiile unor lucrări optime de întreți
nere (fertilizări, erbicidări etc.) se 
poate sconta realizarea unei produc
ții medii superioare.

Starea fitosanitară a griului este 
apreciată, de asemenea, ca bună, ne- 
semnalizîndu-se atacuri de boli șl 
dăunători. Insă absența gerurilor pu
ternice, în majoritatea zonelor, con
tribuie la păstrarea unor rezerve mai 
mari de germeni patogeni și dăună
tori a căror evoluție, în primăvară, 
va fi în funcție de regimul hidroter- 
mic. •'

Evoluția meteorologică a acestei 
ierni, caracterizată pînă acum prin 
temperaturi mai ridicate și precipi
tații mai puține decît în anii normali, 
a determinat o situație deosebită la 
plante. Se apreciază că la desprimă- 
vărare toate acestea vor influența fa
vorabil pornirea normală în vegeta
ție a griului.

Temperaturile mai ridicate au fa
vorizat însă răsărirea masivă și creș
terea buruienilor pe mari suprafețe, 
creînd astfel un pericol pentru cul- 
tUra griului. Gradul de îmburuienare, 
speciile dominante și dezvoltarea bu
ruienilor în raport cu grîul variază7 
mult de la o zonă a țării la alta. în 
unele locuri,, griul, înfrățit bine, do
mină buruienile, iar în alte părți, 
temperaturile mai scăzute le-au dis
trus. Avînd în vedere situația creată 
se apreciază că, în această primăvară, 
principalul pericol pentru cultura 
griului il reprezintă buruienile. Pen
tru a înlătura sau a diminua efcc-

’ tele negative ale îmburuienirii va 
trebui acționat prin mijloace cunos
cute : plivitul manual (să se mobili
zeze toate forțele existente) și utili
zarea erbicidelor, Iar în condiții spe
ciale lucratul cu sapa rotativă. De
oarece industria chimică livrează în

Un nou complex intercooperatist
MUREȘ (corespon

dentul „Scînteii" Dea- 
ki Lorand). — Printre 
obiectivele intercoope- 
ratiste care se execută 
acum în județul Mu
reș se înscrie șl con
struirea complexului 
pentru creșterea și în- 
grășarea porcinelor de

Ia Gheja-Luduș. care 
va livra peste 30 000 
porcine pe an. în ciu
da iernii, două din cele\ 
13 hale de producție 
proiectate au fost date 
în funcțiune cu 120 de 
zile mai devreme ; al
te două sînt pregătite 
pentru a fi populate

plnă la 1 martie, iar 
construirea altor cinci 
hale se găsește în sta
diu avansat. Comple
xul va fi terminat în 
întregime în cursul lu
nii august a.c., în loc 
de 31 decembrie, cum 
s-a planificat

jȘI VA

UZINA DE UTILAJE
DE SCHIMB SUCEAVA
DUBLA PRODUCȚIA
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ajungînd tn pre- 3 000 deCătre sfîrșitul penultimului an al cincinalului recent cheiat, ■ în zona dustrială a municipiului Suceava a fost aprins focul la primul cuptor de turnat oțel din istoria acestor locuri. Evenimentul s-a petrecut la ioua și moderna u- tină de utilaje și piese de schimb, unde zilele acestea s-a e- laborat cea de-a 2 000-a șarjă de oțel. Uzina suceveana și-a extins mereu gama
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acest an agriculturii doar 700 tone 
de diclordon sodic, cantitate cu care 
se pot executa tratamente numai pe 
aproximativ 450 000 ha, se Impune ca 
cei care vor utiliza erblcidele să fie ■ 
temeinic instruiți pentru a cunoaște 
bine dozele, epoca optimă de tratare 
și speciile de buruieni care pot fi 
combătute cu erblcidele ce există. 
Pentru a obține maximum de efi
ciență, tratamentele vor trebui apli
cate cu precădere pe loturile semin- 
cere și în lanurile în care îmburuie- 
narea amenință mai mult producția 
de grîu șl unde cultura poate asi
gura producții mari. Situația actuală 
impune ca, pe lingă erbicidele puse 
la dispoziție de industrie, să se fo
losească unele cantități din alte er- 
bicide care s-au dovedit eficace în 
experimentările făcute.

O altă lucrare din tehnologia cul
turii griului, căreia trebuie să I so 
acorde mai multă importanță tn a- 
ceastă primăvară, este fertilizarea cu 
azot. Eficiența acestei lucrări este 
influențată de planta premergătoare, ....

. fertilizarea anțBcipară„starea de ve- _ 
getâție a gri'uluf, '’rezistența la că-' 
dere a soiului cultivat etc.

Cercetările recente au permis să 
se stabilească că doza și efectul în
grășămintelor cu azot sînt hotărîte, 
pe lîngă potențialul productiv al so
lurilor, de precipitațiile căzute în
deosebi în sezonul rece (toamnă- 
iarnă), mai exact de rezerva do 
apă existentă în sol la desprimăvă
rare și mai puțin de precipitațiile că
zute ulterior, în a doua parte a ve
getației griului. Acolo undo solurile 
vor fi bine aprovizionate cu apă Ia 
desprimăvărare, eficiența îngrășă
mintelor va fi mai mare și invers. 
Dozele ce vor fi stabilite trebuie 
corelate cu tipul de sol pe care se 
administrează îngrășămintele și cu 
ceilalți factori amintiți anterior.

Rezultatele cercetărilor științifice, 
corelate cu prognoza Institutului da 
meteorologie și hidrologie asupra re
zervelor de apă din sol existente la 
începutul acestei primăveri, permit 
să se recomande, orientativ, urmă
toarele doze de îngrășăminte pentru 
grîul cultivat, la neirigat, după plan
te prășitoare :

în zona vestică a țării șl zona sub- 
colinară a Carpaților sudici undo 
soiul este mai bine aprovizio
nat cu apă, doza optimă totală de 
azot variază între 80—120 kg la hec
tar, substanță activă. La fixarea do- " 
zelor să se aibă însă în vedere că 
unele soluri din aceste zone au un 
potențial limitat de producție.

în zona sudică a țării, Cîmpia 
Transilvaniei și jumătatea de nord 
a Moldovei, unde rezervele de apă 

-previzibile sînt mai reduse, dozele 
optime variază între 75—100 kg de 
azot substanță activă la hectar.

In nord-estui Munteniei, Dobrogca 
și jumătatea de sud a Moldovei, 
unde rezerva de apă previzibilă este 
de numai 130—160 mm, dozele efi
ciente de azot vor oscila între 60—80 
kg la hectar. Avînd în vedere că 
unele unități agricole din această 
zonă și-au propus să realizeze pro
ducții sporite pot suplimenta doza 
de îngrășămînt. în asemenea cazuri, 
sporurile care se realizează Ia 1 kg 
îngrășăminte substanță activă nu vor 
fi atît de mari ca în mod obișnuit.

Dozele de îngrășăminte recoman
date pînă aici vor fi aplicate ca atare 
pe cernoziomuri. Pe solurile brun- 
roșcate de pădure și podzoluri po 
care s-au dat amendamente, dozele 
se vor mări cu 15—20 la sută. Acolo 
unde s-au aplicat îngrășăminte cu 
azot din toamnă,, din dozele reco
mandate mai înainte se vor scădea 
cantitățile administrate. De aseme
nea, acolo unde grîul urmează după 
mazăre, sau alte plante leguminoase,, 
dozele se pot reduce cu 30—40 
la sută. Și în cazurile în care 
există o slabă aprovizionare cu fosfor, 
ca și acolo unde a băltit apa sau la 
grînele prea rare și îmburuienate, nu 
trebuie să se aplice doze exagerate 
de îngrășăminte cu azot.

Dacă în urma ploilor apa băltește, 
— situații existente cu deosebire în 
sudul Banatului, zonele depresionare 
din județul Suceava șl în cîmpia 
Someșului — se vor executa canale 
pentru evacuarea neîntîrziată a ape
lor.

Desigur, este dificil să se prevadă 
felul în care va evolua vremea de 
acum înainte și deci nu se pot lua 
hotărîri definitive. De aceea, stațiu
nile experimentale au datoria să ur
mărească, în continuare, evoluția 
temperaturii și a precipitațiilor, pre
cum și comportarea plantelor și, în 
funcție de aceste elemente și de fac
torii amintiți anterior să indice, la 
desprimăvărare, unităților de pro
ducție din zona lor de activitate do
zele de îngrășăminte cu azot și mo
dul de executare a lucrărilor pre
văzute în tehnologia culturii griului, 
în scopul obținerii unor producții ri
dicate.
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în imagini JUDEȚUL HUNEDOARA

INVESTIȚII

12679 MILIOANE LEI în cincinalul 
1966-1970, cu 18,5 la sută mai mult 
decît în anii 1961-1965

Valoarea producției industriale în 1970

cu APROAPE5000 MILIOANELE!
MAI MARE DECIT IN 1965

Siluete industriale și urbane hunedorene, mărturii contemporane ale ritmurilor cincinalului

OBIECTIVE NOI
87,2 la sută din investiții au 

fost utilizate pentru dezvolta
rea producției materiale

La Combinatul siderurgic Hunedoara s-au construit t
— Furnalul nr. 8.
— Laminorul Bluming de 1 300 mm.
— O nouă linie la laminorul de sîrmă.
— Modernizarea laminorului de 800 mm.
— 2 cuptoare de cite 50 t fiecare la oțelărîa electrică. 

Alte construcții:
— Uzina de preparare a minereurilor de fier Teliuc.
— Fabrica de dolomită metalurgică din Hunedoara.
— Grupurile 1, 2 și 3 de Ia Centrala termoelectrică Min

tia — Deva (630 MW).
— Fabricile de brichetare a cărbunelui șl de stîlpl hi

draulici de la Centrala cărbunelui Petroșani.
— Instalația de cocs mărunt și
— Instalația de cocs petrol de la uzina „Victoria" Călan.
— Dezvoltări de capacități la minele din Valea Jiului.
— Deschiderea minelor Dilja și Paroșeni.
t— Întreprinderea de prefabricate beton Bîrcea.
i— Secțiile de cahle de teracotă și blocuri de zidărie de 

la întreprinderea de materiale de construcții Bîrcea.
— Secțiile de dale mozaicate, placaje din marmură și

mozaic granulat de la întreprinderea „Marmura" Si- 
meria. • ,

— Dezvoltarea secțiilor de pigmenți de fier șl mase 
plastice de la Fabrica chimică Orăștie.

DINAMICA PRODUCȚIEI 
GLOBALE
INDUSTRIALE

0

OTELUL SI CĂRBUNELE
ș 1

® Nivelul calitativ superior al activi
tății din INDUSTRIA SIDERURGICA este 
elocvent înfățișat de cîțiva indicatori 
sintetici:

— PRODUCTIVITATEA MUNCII pe un 

salariat a sporit cu 51,9 la sută
— A SCĂZUT CONSUMUL DE COCS 

METALURGIC pe tona ds metal pro
dus cu 93 kg la C.S. Hunedoara, și cu 
134 kg la uzina „Victoria" Călan.

O CONSUMUL DE METAL ÎN ȘARJA 
pentru producerea unei tone de oțel a 
scăzut cu 16 kg, Iar consumul de că
rămizi refractare pe o tonă de oței a scă
zut cu 9,6 kg.

® AU SPORIT INDICII DE UTILIZARE A 
AGREGATELOR. în 1970 pentru produce
rea unei tone de fontă la C. S. Hunedoara 
s-a folosit 0,746 mc furnal față de 
0,840 mc în 1965, iar la uzina „Victoria" 
Călan s-a ajuns de la 0,830 mc la 0,728 
mc, după cum la C. S. Hunedoara pe mp 
de vatră și zi calendaristică a crescut 
producția de la 7,68 tone în 1965 ia 9,69 
tone în 1970.

— PRODUCȚIA GLOBALĂ ÎN INDUS
TRIA CARBONIFERĂ A JUDEȚULUI A 
CRESCUT ÎN 1970 FAȚĂ DE 1965 cu 

48,8 ia sută
— PRODUCTIVITATEA MUNCII A CRES

CUT CU 36,2 la sută

Hunedoara a devenit unul din cei mai mari 

producători de energie electrică din țară

Prin darea în exploatare a grupurilor electrogene de la Centrala termoelectrică 
Mimia-Deva, producția de energie electrică a județului a sporit cu 88,2 la sută : 
de la 2 367 milioane kWh în 1965 la 4 455 milioane kWh în 1970.

Structura producției
înaltul grad de dezvoltare Industrială a județului 

este ilustrat de structura producției pe ramuri:
INDUSTRIA METALURGICĂ Șl EXTRACȚIA DE FIER 

asigură 58,5 la sută
INDUSTRIA COMBUSTIBILULUI 17,9 Ea sută 
INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICe4,2 h SOtă 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ 6,1 la sută din vo
lumul producției Industriale.

— S-au dezvoltat sau au apărut ramuri industria
le noi ca INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE și INDUS
TRIA CHIMICĂ; prin ritmurile lor înalte de dezvol
tare, aceste ramuri asigură sporirea ponderii lor în 
ansamblul producției industriale.

— Producția industrială pe un locuitor a sporit cu

35,6 la sută față de anul 1965
— Producția obținută la 1 000 iei fonduri fixe 

este cu 63 iei mai mare

— PRODUCTIVITATEA MUNCII ÎN INDUSTRIE A 

CRESCUT ÎN CINCINAL CU 45,2 la sută, 
tr-un ritm mediu anual de 7,8 la sută

AGRICULTURA
MECANIZARE SI CHIMIZARE

A sporit zestrea tehnică a agriculturii județului în 
cincinal, la sfîrșitul anului 1970 existînd 816 trac
toare, 399 combine pentru păioase, 103 mașini pen
tru împrăștiat îngrășămintele etc.

— 48 800 tone este cantitatea de îngrășăminte 
chimice cu care s-au fertilizat ogoarele județului.

CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE
® Complexul avicol Mintia.
• Complexul de sere Sîntandrei.
• Complex S.M.A. Ilia
• Două silozuri de cereale la I.A.S. Orăștia.
• Atelierul mecanic la I.A.S. Hațeg.
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DEPLASĂRI SEMNIFICATIVE
In componenta populației

• Un accentuat grad de urbanizare
© Profesii de înaltă tehnicitate
© Procesul intens de urbanizare a făcut ca populația celor 12 orașe 
ale județului > sâ reprezinte la sfîrsitul cincinalului trecut 61,9 la sută 

fată de numai 17 ia sută în 1948
© Populația județului a trecut de o jumătate de milion, fiind cu aproape 

13 la sută mai mare fată de 19659
® Numărul total al salariaților a ajuns la 165156 

G La fiecare 1 000 de locuitori revin 329 sala- 

riați. Structura salariaților pe categorii ilustrează 

gradul înalt de tehnicitate și ocupare industrială. 
Față de 1965, numărul salariaților a evoluat după 

cum urmează: în ramurile din sfera producției materiale.

— muncitori: de la 126 570 la 128 313
— ingineri, tehnicieni: de la 10 688 la 12 418
— personal de

specialitate : de la 8196 la 9185
— funcționari: de la 10 355 la 9 553

® Peste 87,4 la sută din populațla ocupaitâ 1lucrează

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE

18766
3 616

apartamente cu o suprafață locuibilă de peste 522 000 mp, din fondurile alocate de stat.

case noi, cu o suprafață locuibilă de 121 805 mp, din fondurile proprii ale populației.

Mai mult de o treime (38,7 la sută) din locuințele construite în anii socialismului s-au realizat în cinci
nalul 1966—1970. Numai în ultimul deceniu fiecare a treia familie s-a mutat în casă nouă. Iar în municipiul 
Deva fiecare a doua familie s-a mutat într-o locuință construită în anii ultimului cincinal.

Cartier nou înâljat în ultimul cincinal la Vulcan Urbanism și confort modern în orașul minier Lupeni

MM gr

ailggh
• ’ £ ■ • ■ ’• • ■ '. • • •

SĂNĂTATEiNVĂȚĂMlNT • CULTURĂ •

Spitalul din Hunedoara, echipat cu instalații moderne, asigură populației o înaltă asistență medicală

tacole, de 3,6 ori mai multe ca în perioa
da 1950—1965.

— Ocrotirea sănătății populației se realizea
ză prin 19 SPITALE, 103 CIRCUMSCRIPȚII 
MEDICALE, 29 DISPENSARE, 12 POLICLI
NICI și 15 CASE DE NAȘTERI.

— Un medic revine la 688 locuitori, față de 
2 908 locuitori în 1938.

— Numărul medicilor a crescut cu 14,3 la 
sută, iar al personalului mediu sanitar cu 
42,8 la sută.

— S-au construit: complexul spitalicesc de 
la Hunedoara cu 852 paturi, centrul sto
matologic, secția de pediatrie și stația de 
salvare Deva, ca și numeroase dispensare 
medicale.

struit în cincinal.
Municipiul Hunedoara a devenit centru 
universitar, prin înființarea facultății de 
subingineri. La Petroșani, pe lingă Insti
tutul de mine, a luat ființă o secție de sub
ingineri.
La sfîrșitul anului 1970 existau în județ 
2 TEATRE, 6 CASE DE CULTURĂ, 311 CĂ
MINE CULTURALE, 212 CINEMATOGRAFE, 
210 BIBLIOTECI PUBLICE CU PESTE 1,3 
MILIOANE VOLUME.
La Petroșani s-a construit o modernă casă 
de cultură, iar la Uricani un impunător ci
nematograf.
Numai în cincinalul 1966—1970 s-au dat 
în folosință 7 647 locuri în sălile de spec-

- 84 971 elevi șl studenți sînt cuprinși 

în anul școlar 1970—1971 în învățămîn- 
tul de cultură generală, profesional, teh
nic, post-liceal, superior etc.

- 3182 (adică o creștere de 50,4 la 

sută) reprezintă în anul școlar 1970/1971 
sporul înregistrat de elevii înscriși în 
școlile profesionale, tehnice, tehnice de 
maiștri, licee de specialitate, față de anul 
școlar 1965/1966.

- 44 școli, 291 săli de clasă în care 

pot învăța 10 604 elevi s-au con-

Volumul desfacerilor 
de mărfuri

— în 1970 s-au desfăcut mărfuri în valoare de 
2 744 milioane lei, cu 28,7 la sută mai mult ca în 
1965.

— S-au realizat 176 construcții noi cu destinație 
comercială.

— La principalele produse, dinamica desfacerii 
mărfurilor, comparativ cu 1965, înregistrează 
următoarele creșteri:

© 88,8 la sută la preparate de carne.
• peste 170 ia sută la pește proaspăt.
® peste 96 la sută la ouă.
• 60,3 la sută la lapte.
• 53,1 la sută la fructe.
® 76,3 la sută la frigidere.
® 398,2 la sută la mașini de aragaz.
• 71,5 la sută la televizoare.

SATUL-AZI
® S-au construit 2665 locuințe noi.

® Numărul localităților electrificate a crescut de 
la 251 în 1965 la 349 în anul 1970.

® 28 cămine culturale și 33 magazine sătești au 

fost construite și amenajate.
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77 Omagiu poetului

Ziarele au publicat proiectul de lege privind per
fecționarea pregătirii profesionale a salariaților din uni- 
tățile socialiste de stat. Elaborat pe baza indicațiilor re- 
cente! plenare a Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, documentul — supus dezbaterii publice în 
spiritul democrației socialiste ce caracterizează viața po
litică șl socială a țării noastre — reflectă concludent 
preocuparea sistematică a conduceri, noastre de partid 
de a asigura lărgirea orizontului cultural-științific, în pas 
cu noile cuceriri științifice și tehnice, al muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor, cadrelor de conducere și al celor
lalți specialiști din economie, invățămint și alte domenii 
de activitate.

Partidul consideră că în actuala fază avansată a con
strucției socialiste din patria noastră a devenit obiectiv 
necesar crearea unui sistem national de perfecționare a 
pregătirii și calificării tuturor oamenilor muncii. Acest sis
tem este menit să asigure unirea elanului revoluționar 
al oamenilor cu însușirea cuceririlor revoluției științifice 
și tcluiice în plină desfășurare azi, să contribuie la ridi
carea nivelului de cultură al poporului și, implicit, a capa
cității sale de a participa tot mai activ la dezbaterea și 
soluționarea treburilor politice și obștești.

Ridicarea Ia rang de lege a datoriei fiecărui cetățean 
salariat de a-și desăvîrșî permanent calificarea are pro
funde rațiuni economice și sociale. Dobîndirea de noî 
cunoștințe, într-un flux neîntrerupt, sistematic dozate și 
judicios selectate trebuie să se concretizeze în primul rînd

In rezultate palpabile obținute In activitatea economică șl 
socială, în creșterea capacității reale a muncitorilor, teh- 
nicieniloi și inginerilor, a tuturor cadrelor de conducere 
de a asigura valorificarea optimă a potențialului economic 
al țării. Tocmai de. aceea instituționalizarea educației de 
tip permanent, a unor reveniri periodice asupra cunoștințe
lor dobîndite în școală, presupune, firesc, ca reciclarea pro
fesională la toate nivelurile să se desfășoare într-o indi
solubilă legătură cu sarcinile și cerințele concrete derivate 
din viguroasa dezvoltare a economiei naționale și perspec
tivele sale de viitor, din necesitatea perfecționării meca
nismului vieții noastre sociale. Măsurile preconizate de 
partid sint definitorii pentru o nouă viziune asupra stu
diului individual, respectiv pentru preocuparea de a asi
gura posibilitatea trecerii de la lectura mai mult sau 
mai puțin intimpiătoare la o formă de studiu organizată, 
guvernată de cerințele actuale ale fiecărei profesii.

Evident, acțiunea de importanță majoră a reciclării 
cadrelor la toate- nivelurile și in toate sectoarele vieții 
sociale se cere temeinic organizată, judicios gindită, pînă 
în ultimele ei amănunte. Dezbaterea publică a proiec
tului de lege slujește tocmai acestui țel.

Incepînd de azi „Scînteia" pune coloanele sale la dis
poziția muncitorilor, tehnicienilor, Inginerilor, oamenilor 
de știință, cadrelor didactice, pedagogilor, tuturor celor 
care doresc să-și 
preconizate.

i și Julieta
I

a

Dintre hotăririle adoptate de ple
nara C. C. al P.C.R. din 10—11 fe
bruarie La.c., cele care se referă la ri
dicarea oontinuă a calificării profe
sionale a salariaților, la însușirea 
științei conducerii au o semnificație 
deosebită, corespund unei reale nece
sități obiective a dezvoltării sociale 
contemporane In general și a cons
trucției socialismului și comunismu
lui in particular. în condițiile pro
fundei revoluții tehnico-științifice 
contemporane, în care se desfășoară 
și ampla dezvoltare economică a ță
rii noastre — sarcină fundamentală 
stabilită de cel de-al zecelea congres 
al partidului — problemele de pro
ducție ce stau în fața oamenilor 
muncii sint implicit dificile și com
plexe. Ele vizează utilizarea cu ma
ximă eficiență a științei și tehnicii 
celei mai avansate din lume pentru 
realizarea unor produse cu parametri 
calitativi superiori șl cu un grad ri
dicat de competitivitate în confrun
tarea economică mondială. Pe de altă 
parte, investițiile uriașe în mijloace 
de producție moderne, complet auto- 

. matizate, făcute de statul socialist 
presupun disponibilități serioase de 
cadre cu o înaltă calificare, deoare
ce pentru a putea aplica in mod efec
tiv, șl cu folos în toate domeniile de 
activitate cele mai recente progrese, 
se cere a le cunoaște neîntîrziat și a 
le înțelege din toate punctele de ve
dere. Mi se pare interesant de rele
vat că proiectul de lege recent publi
cat, care prevede reciclarea cunoș
tințelor tuturor salariaților de stat, 
se preocupă în același timp de per
fecționarea pregătirii cadrelor cu 
munci de răspundere In conducerea 
activității economice și sociale, de ri
dicarea competenței lor prin însuși
rea științei conducerii — ca o premi
să esențială șl ca o componentă a 
perfecționării întregii vieți sociale 
din țara noastră, a construirii cu suc
ces, a, socialismului și comunismului.

în:acest context .de preocupări se 
discută frecvent despre reciclare, ca 
6 acțiune conștientă șl perseverentă 
de Informare curentă exhaustivă în 
domeniul restrîns al specialității, de 
informare selectivă corespunzătoare - 
in domenii conexe șl de pregătire 
profesională ținută „la zi“. Nu-1 mal 
puțin adevărat că dificultățile ce a- 
par sint foarte mari. Chiar dacă re
cunoaștem, conform statisticilor în
treprinse, că ritmul creșterii volumu
lui informațiilor tehnico-științifice 
nu este exploziv, cum cred unii, ci 
are o rată constantă, trebuie să fim 
conștlențl că această rată este mare, 
tntrecind 7 la sută anual. Aceasta 
Înseamnă o dublare a cunoștințelor 
de specialitate în circa 12 ani, iar în 
50 de ani, cît ar putea să dureze 
activitatea unor oameni de știință, o 
inzecire. Cea mal mare dificultate a- 
pare Insă din cauză că volumul ac
tual al informațiilor este enorm, el 
crescind în ultimii 300 de ani cu un 
factor de un milion. Cu toate măsu
rile prevăzătoare ale editorilor de a 
publica reviste signaletice și docu
mentare semnalînd titluri și rezu
mate, tinerea la curent cere un efort, 
deosebit de mare șl un timp prețios 
de care, mal ales Inginerii din pro
ducție, nu dispun.

Acad. Aurel AVRAMESCU

Ritmul de creștere a cunoștințelor 
noi, arătat mal înainte, are conse
cințe importante. Se știe că acest 
ritm corespunde cu cel al creșterii 
cadrelor de specialiști, în general cu 
cel al absolvenților institutelor de în- 
vățămînt superior. De aceea se poa
te afirma că 9/10 din toți oamenii 
de știință care au trăit vreodată 
sint contemporani cu noi. Dar aceas
ta înseamnă că tot 9/10 din toate 
cunoștințele actuale s-au creat în ul
timii 50 de ani, iar jumătate din ele 
in ultimii 12 ani. Oricine vrea să se 
mențină în pas cu dezvoltarea impe-

puncte de vedere

tuoasă a științei șl tehnicii trebuie 
să-și dubleze la fiecare 12 ani volu
mul de cunoștințe pe care l-a avut 
înainte. Deci după absolvirea unei 
facultăți trebuie să fim pregătiți a 
învăța încă cel puțin de patru ori pe 
atît, pînă la ieșirea la pensie.

Datele relatate aici sînt deosebit 
de elocvente. Analizîndu-le cu aten
ție nu poți să nu fii pe deplin de a- 
cord cu măsurile deosebit de chib
zuite adoptate de partid pentru per
fecționarea continuă a pregătirii ca
drelor. După părerea mea, conduce
rea partidului și statului nostru pro
cedează cu adevărată clarviziune 
științifică atunci cînd, concomitent 
cu1 preocupările atît de importante 
ale dezvoltării și progresului econo
mic și social al țării și poporului 
nostru, se îngrijește și de ridicarea 
continuă a calificării profesionale a 
celor ce muncesc, a cadrelor de con
ducere într-o serie de domenii 'de 
stringentă actualitate. Este nevoie, 
bunăoară, ca multe cadre să-și însu
șească cunoștințele pentru uțilizarea 
efectivă a calculatoarelor, deoarece 
economia națională va fi dotată in 
curînd cu o rețea de calculatoare 
electronice de mare capacitate. Cal
culatorul nu ne poate ajuta însă fără 
o organizare prealabilă a sistemului 
a cărui funcționare optimă se urmă
rește. De aceea, cadrelor .de condu
cere și de concepție le sînt necesare 
cunoștințe speciale în analiza siste
melor, în conducerea economică a 
întreprinderii, în arta de a lua hotă- 
rîri care să aibă efecte salutare în 
cel mai scurt timp.

învățămîntul superior trebuie și el 
reorganizat pentru a ține seama de 
aceste cerințe de actualitate. In ge
neral, învățămîntul nu poate urmări 
îndeaproape ramificarea discipline- 

' lor și apariția de noi specialități. De 
aceea, el se cuvine orientat îndeo
sebi spre însușirea metodelor și re
lațiilor și mai puțin spre memorarea 
datelor. Ceea ce nu înseamnă o re
nunțare la adîncirea și la concretiza
rea studiului cu problematica con-

și militantului
Cine n-a spus 

odată despre Romeo și 
Julieta că este, dintre 
piesele shakespearie
ne, poate cea mai, cu
noscută 7 Cine nu-și 
aduce aminte de mai 
vechea versiune cine
matografică, de acum 
vreo 30 și ceva de ani, 
a acestei capodopere 
shakespeariene avin- 
du-i ca interpret! pe 
Leslie Howard și Nor
ma Shearer — ambii 
la vîrste destul de a- 
preciabile, interpreted 
rolurile celor doi ado
lescenți cu toată arta 
acumulată de-a lungul 
multor ani de succese 
artistice, cu ținută 
scenică, cum se spune 
de către specialiști, și 
cu o evidentă solici
tare a bunăvoinței 
spectatorului 
privește vîrsta 
personajelor 7

Ne amintim, 
șl de mal 
transpunere a lui Cas- 
tellani de acum 10—12 
ani, în care decorul 
convențional era înlo
cuit cu cel natural al 
seducătoarei Italii, dar 
In care eroii își decla
mau cu dezinvoltură 
textul fără să se întîl- 
nească prea adesea.

Regizorul italian Zef
firelli nu a vrut — în 
cea mai recentă dintre 
transpunerile acestei 
capodopere — să folo
sească argumente ar
tistice sau doar de ma
chiaj spre a sugera 
vîrsta eroilor și a o 
ascunde pe cea a 
actorilor. El și-a ales 
interpreții la vîrsta ce
rută de personaje și a 
făcut din întreaga dis
tribuție o lume a a- 
dolescenței pornită în
tru descoperirea vieții 
și întîlnindzcu candoa
re primul semn al tre
cerii pragului copilă
riei : sentimentul de 
dragoste ; tineri care 
preiau fără prea multă 
reflecție prejudecăți 
instituționalizate, fă- 
cîndu-se cu tot elanul 
adesea inconștient al 
vîrstei, apărătorii unor 
cauze nedeslușite pen
tru ei și poate chiar 
absente din conștiința

lor. „Romeo și Julieta* 
al lui Zeffirelli este, 
după . opinia noastră, 
cea mai vie transpu
nere shakespeareană 
din cite s-au adus pî- 
nă acum pe ecrane — 
dispar convențiile În
cetățenite de teatru, 
se estompează o anu
me rigoare a construc
ției dramatice adaptate 
necesității scenice, se 
sting acele porțiuni 
din piesă ce ofereau

la doi adolescenți a- 
lege calea cea mai 
dreaptă, o cale impe
tuos urmărită de la 
început și lipsită de 
orice șovăială atunci 
cină opreliștile cer sa
crificiul (chiar pe cel 
de sine, cum a dove
dit-o mal întîi Romeo 
și apoi Julieta lui).

Interpreții principali 
— Olivia Hussey și 
Leonard Whiting —. au 
înțeles sau, mai cu- 
rînd, au trăit cu o e- 
moție de .astăzi o po
veste de dragoste caro 
se presupune că s-a 
petrecut cu veacuri în 
urmă. In interpretarea 
lor descoperi această 
poveste într-o lumină 
inedită și vie, de parcă 
ar avea loc sub ochii 
noștri moderni, obiș- 
nuiți adică cu intîm- 
plări totdeauna com
plicate, surprinși că o 
dragoste simplă, pu
ternică, pătimașă este 
capabilă să ne 
adine, deși Ii 
team dinainte 
dămîntul.

Cu Mercuțio, 
rul italian aduce o 
contribuție foarte inte
resantă la proiectarea 
acestui personaj pe 
fundalul dramei pen
tru că Mercuțio, așa 
cum îl privește Zeffi
relli, este o victimă 
sigură a epocii pe care 
a persiflat-o pentru că 
o depășise, ironizînd-o 
ca fiind prea încătu
șată in prejudecăți, 
pentru că fiind cel mal 
lucid dintre eroii pie
sei ei viza și atingea 
cel mai departe. EI 
este, Intr-un fel, un 
bard și un prooroc.

Filmul lui Zeffirelli 
rămîne un model de 
interpretare cinemato
grafică a unui text 
shakespearean, o dova
dă a felului cum cine
matograful îl poate a- 
dapta pe marele bard 
de la Stratford cerin
țelor unei arte care are 
alte date decît scena 
elisabetană atît de fa
miliară Iui.

exprime opiniile cu privire la măsurile

regizo-

desigur, 
recenta

tulbure 
cunoș- 
dezno-

simțitor. 
însemnate, perseverente 
de a ne împrospăta cu
pe care partidul le cere

Mircea 
ALEXANDRESCU

în ce 
reală a

vre-

NEGRI

cretă ce poate apărea In practica 
producției. Cred că o pondere mai 
mare trebuie dată studiului adincit 
în specialitate, pe lingă asigurarea 
unui orizont general, promovîndu-se 
prin toate mijloacele posibile activi
tatea creatoare a tuturor celor care 
Învață. După cum, cred că studiul in 
laborator, la planșetă și în practică 
poate să contribuie la o pregătire 
mai eficientă a specialiștilor In ma
joritatea disciplinelor tehnice șl 
științifice.

In concluzie aș sugera să se selec
teze un număr adecvat de speciali
tăți pentru care studenții să pri
mească o instrucție perfect orienta
tă. Astfel, aș propune ca matemati- 
cile predate fiecărei specialități să 
difere între ele și să nu fie aceleași 
ca și pentru studenții în matematici. 
Intr-adevăr inginerii energeticieni, 
electrotehnicieni, electroniști, au ne
voie, cu toată înrudirea acestor dis
cipline, de instrumente matematice 
diferite. Exemplele și problemele de 
rezolvat să se aleagă din practica 
specialității respective. Numai ast
fel absolvenții vor putea intra direct 
și bine înarmați în bătălia produc
ției. Numai astfel timpul de acomo
dare la condițiile locului de muncă 
se va reduce

Eforturile 
de a învăța, 
noștințele — . 
cadrelor sale, tuturor salariaților de 
stat, nouă tuturor — se vor compen
sa ulterior prin competența mal 
mare cu care vom ști să utilizăm 
știința și tehnica avansată în înfăp
tuirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

(Urmare din pag. I)

încununată prin 
la distanță de 
apariția proleta- 
a partidului său 
Social-Democrat

în acest sens 
apariția progra- 

socialiștii ro- 
Gherea în 1885. A 

unei prodigioase

10,00—11,00 Teleșcoală. Emisiune 
realizată în colaborare cu 
Ministerul Invățămîntulul o 
Fizică — clasa a VIII-a : 
Forța electromagnetică. 
Transmisiune de la Muzeul 
Tehnic. Prezintă prof. Vasile 
Fălie o Biologie — clasa a 
IX-a : Forme Interesante de 
nutriție — film didactic • 
Geografie — clasele VIII— 
XII : Fluviul Dunărea. Pre
zintă conf. dr. loan Popoylcl.

18,00 Deschiderea emisiunii, 
tualitatea muzicală.

18.20 Rămînețl pe recepție.
18.30 Toate pînzele sus I 

slune pentru pionieri.
18,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune 

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de 
20,00 ROMANIA ’71 :

țul Satu-Mar,e. 
Florin Brătescu. 
Mlhal Crîșmaru.

20.30 Seară de teatru. Premieră 
TV. „Ștafeta nevăzută" de 
Paul Everac. Regla : Nlcolae 
Motric. Interpretează ; Gh. 
Oancea, Tatiana Iekel, Lilia
na Țicău, Emil Llptac, Ma
tei Alexandru, Marius Pepl- 
no, Mlhal Mlhal, Alexandru 
Haznaș, Rodlca Popescu, Do
rin Varga, Mlhal Mereuță, 
Arcadle Donos, Vall Volcu- 
lescu-Peplno, Paul Ioachlm, 
Candid Stoica, Romeo Stavăr, 
Melania Cîrje, George Buz
nea, Ion Gheorghe Arcudea- 
nu. Sorin Stratilat, Ion Igo- 
rov, Genoveva Preda, Gheor
ghe Turcanu. Scenografia : 
Virgll Milola. Montajul : Ele
na Wald. Imaginea : George 
Grlgorescu, Beatrice Drugă, 
Mlhal Brebu, Alexandru 
meș.

22.30 Recital Connie Francis.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

seară.
Azi — jude- 
Emlslune de 

Imaginea

lescu, Petre Ponl, Ion Negulicl, Ion 
Ghica, continuînd cu Mircea Rosetti, 
Vasile Conta, Zamfir Arbore și mun
citorii socialiști Carol Farcaș și 
Gheorghe Ungureanu, care au făcut 
parte din Internaționala I, ni se în
fățișează toată gama de nuanțe ale 
teoriilor înaintate, elaborate sau re
ceptate de minți luminate ale aces
tui popor, dezbătute în cercuri so
cialiste cu asiduitate, supuse confrun
tărilor de idei din aceste cercuri spre 
a găsi cele măi bune orientări care 
să răspundă condițiilor societății ro
mânești.

Insușindu-și ideile marxiste, tot 
mai larg răspîndite în țara noas
tră în ultimele decenii ale se
colului trecut, socialiștii români s-au 
îndreptat spre muncitorime, spre clasa 
în măsură să realizeze emanciparea 
ei însăși și a întregii societăți. La rîn- 
dul său, mișcarea muncitorilor, căutîn- 
du-și jaloanele unei activități coordo-, 
nate și cu perspectivă, le-a găsit în 
acele programe ale socialiștilor ro
mâni care se orientau îndeosebi după 
teoria’ marxistă ; 
este remarcabilă 
mului „Ce vor 
mâni", elaborat de 
început perioada 
activități pe planul creării de cercuri 
și cluburi muncitorești, organizării 
de greve șl manifestații de stradă, 
participării la reuniuni internaționale 
socialiste, răspîndirii învățăturii mar
xiste, oonfruntărilor și dezbaterilor 
de idei — activitate 
constituirea în 1893, 
citeva decenii de la 
riatului în România, 
politic — Partidul 
al Muncitorilor. Semnificativ nu este 
numai faptul că acest partid s-a creat 
atît de repede — înscriindu-se 
printre primele partide muncitorești 
și socialiste din lume — cît mai ales 
că a așezat de la început la temelia 
activității lui importante principii 
marxiste. încă din 1885 socialiștii ro
mâni proclamaseră ca țel final al 
luptei lor construirea orînduirii so
cialiste, considerând că socialismul nu 
numai că nu putea fi soco
tit un produs de import, „o 
plantă exotică", ci, dimpotrivă, 
găsea un sol deosebit de fer
til în România. Programul P.S.D.M.R.

cronica 
filmului

tot atîtea momente de 
virtuozitate, de bravu
ră actoricească, eroii 
trăind parcă neîntre
rupt drama lor proiec
tată pe fundalul viu al 
lumii înconjurătoare. 
Pentru că Înapoia fie
cărui prim plan simți 
această lume, ea vi
brează și participă ; 
scăpările de priviri — 
pure, pasionate și ire
zistibile ale celor doi 
eroi — au ca fundal 
nu o scenografie do
minată de intenția de 
a tălmăci replicile 
spuse sau gîndite de 
Romeo și Julieta — ci 
o foarte materială Ve- 
ronă de atunci și pînă 
astăzi seducătoare și 
aproape neschimbată,1 
martoră șl gazdă ge
neroasă a curgerii vie
ții intre zidurile el 
care pentru Shakes
peare Închipuiau în
treaga lume.

Zeffirelli a făcut din 
„Romeo și Julieta" 
poate nu ceea ce exe- 
geții ar numi o trage
die a iubirii, ci o dra
mă a descoperirii sen- ' 
timentului celui mai 
pur, dar și mai frust, ' 
renunțînd la formulele ' 
estetizante și artificia- 
lizante întru exprima- J 
rea acestui sentiment, ' 
formule adăugate mai 1 
ales de romantism ; el 
a dezbrăcat de preju
decată pasiunea

Șâptamina aceasta pe ecrane

ÎNGERII

„Nu vă bizuiți pe mine ! / Eu nu 
sunt decît ecoul și (uneori) prevesti
rea / faptelor voastre. / Deci, / Nu 
vă bizuiți pe mine, / ci pe faptele 
voastre", scria Miron Radu Paras- 
chivescu în Prefață la „DECLARA
ȚIA PATETICĂ" — volum publi
cat după eliberare în care erau a- 
dunate poezii scrise între 1934— 
1948, considerate „un document de 
viață" a cărui actualitate consta 
„în unitatea de spirit". Este sinte
tizată în aceste versuri o profesiu
ne de credință de la care poetul 
nu avea să abdice niciodată : în
crederea în om, în faptele lui, con
știința că 1 se cere scriitorului să 
aspire mereu la ipostaza de cro
nicar și — stare de excepție, dată 
numai creatorului adevărat — la 
aceea de prevestitor al faptelor o- 
mului.

Adeziunea declarată, comuniunea 
intimă cu starea de spirit a mul
țimii, conștiința că prin vers se 
cere apărată umanitatea ultragiată 
de inechitățile unei lumi — altă
dată — absurd alcătuite, se des
prind cu forță din multe poeme ala 
„Declarației patetice". Ca și încre
derea vizionară a poetului într-un 
alt viitor. Constatînd în începutu
rile sale lirice că „mizeria defilea
ză în cavalcadă / Pe cimpie, pe 
munți, in orașe" („Ultima erezie"), 
alcătuind din cuvinte o stampă a 
vremii de altădată ce nu-și mal 
ajungea sieși („Toți oamenii s-au 
închis în ateliere / și cind ies la 
prinz galbeni, încruntați și tăcuți ! 
trec prin aerul luminos I ca o tris
tețe, ca o amenințare"), poetul sa 
va declara fără ezitare de partea 
mulțimii, se va alătura ei cu ver
bul versului său, convins de „în
doita misiune de agitator și duhov
nic", de justețea opțiunii sale t 
„Am deprins pentru voi lozincile 
poeziei"... „ca să vă pot vorbi — 
și să fiu înțeles".

In mod natural, poezia sa din 
perioada luptei ilegale pe care o 
ducea ca utecist, va configura pro
filul liric al unul creator ce simte 
apăsarea unei responsabilități co
lective, profilul unui creator revo
luționar. El va visa viitorul pentru 
cei mulți, pentru tovarășii da 
luptă. „Vita nuova", „Scrisoare In
tr-un pachet cu alimente", „Primă
vara dulce" mărturisesc vizionaris- 
mul poetului, condensat adesea în 
versuri de un retorism grav, ro
mantic („Cîntecul apelor mari"), In 
ritmuri patetice, solemne ca în acel 
imn deloc deznădăjduit — „De la 
un capăt la altul" — închinat liber
tății.

Miron Radu Paraschlvescu aro 
permanent sentimentul acut al a- 
partenențel la timpul pe care-1 
trăiește, se simte implicat în timp. 

Dar opera sa nu este alcătuită 
numai din profesiuni de credința, 
nu o dată personalizate de un ton 
pamfletar (Ars poetica) d șl din 
poezii de un lirism suav, descin- 
zind, în cea mal bună tradiție, din- 
tr-un Anton Pann ori, mai de de
parte, dintr-un Budai-Deleanu, din 
poezia unui Văcărescu ori Ion Bar
bu, împlinindu-se însă, întotdeauna 
Intr-o structură nouă, destăinuin- 
du-ne prezența unei originale șl 
puternice personalități lirice. Stau

dovadă nemuritoarele „CINTICE1 
ȚIGĂNEȘTI", Inimitabilele balade, 
semne statornice ale simbiozei din
tre mlădierea versului popular șl 
neologismul ușor modificat prin 
receptarea de către o lume ce-i 
dăruia semnificație nouă, senslbill- 
zîndu-L Cu o deliberată dăruire, 
poetul se alătură celor umiliți, le 
nemurește dramele. Vaporoase, ine
fabile, din versuri de o savantă 
simplitate se împlinesc imaginile 
unor existențe de insolită gingășie 
și subtilă demnitate.

O altă Ipostază a poetului o aflăm 
In meditația asupra faptelor natu
rii, fie că ele se numesc miracolul 
maternității, fie că sînt o simbolică 
existență a peisajului. In „LAUDE 
ȘI ALTE POEME", în „TRISTELE", 
ca de altfel in Întreaga sa creație, 
sînt semănate cu generozitate ex
celente definiții lirice : Maternitate, 
Lăutarul, Mărul, Inima, Vulturi, 
Sărutul, Pietre, Fîntîni, Lacul, Gră
dina in ploaie, Haina.

Descoperirea sensurilor ascunse, 
adinei, ale lucrurilor se intîmplă 
într-un teritoriu geografic căruia 
Miron Radu Paraschlvescu, poet 
structural angajat lumii noi, îi spu
ne cu totală admirație — țară : 
„Pămîntul țării l-am umblat ades, / 
Din munții vineți pînă-n linul șes, / 
din piscuri pînă-n galbene ogoa
re — / Văd țara nouă cum se-nal- 
ță-n soare..." ; „Sunt contopit cu 
țara, aceasta cum e-n strune / un 
bocet care schimbă durerea-n lim
pezi unde". Poetul și-a trimis ver
sul de slavă către partid : „Cind 
ridicăm paharul plin / In cinstea 
marii sărbători, / Prin unda lui 
străbat lumini / Ca raza soarelui 
prin nori. / Șl dacă dintre anii 
grei / Alegi ce-a fost de ce-i acum I 
Lumina strălucind în ei / E tot 
ce-n noi a fost mai bun" („Cinci 
toasturi de ziua partidului").

Sub imperativul unui asemenea 
crez, al unor asemenea responsabi
le profesiuni de credință — dedicat 
de tînăr cu patos ideilor comuniste 
— poetul și-a definit drumurile 
vieții și creației, materializate in 
operă proprie, în exemplare tradu
ceri din mari poeți ai lumii, ori în 
harul rar al descoperirii unor scrii
tori de talent pentru a-i propune 
conștiinței publice sau intr-o vie 
activitate publicistică.

Miron Radu Paraschlvescu este 
un poet rar șl o conștiință activă 
a literaturii noastre contemporane. 
Destinul său avea să cunoască pre
timpuriu încercarea finală.

Miron Radu Paraschlvescu nu mai 
este de cîteva zile printre noi. De 
necrezut I El a plătit vamă timpu
lui Înainte de vreme, lăsind atît 
de multe pagini nescrise, ireme
diabil nescrise. Dar a lăsat, drept 
moștenire, acum cînd, in fapt, șl-a 
Început călătoria prin timp, trupul 
veșnic al unor poezii de irepeta- 
bilă frumusețe șl exemplul unei 
vieți.

încă o dată prevestitor, vizionar, 
Miron-Radu Paraschlvescu avusese 
îndreptățire să scrie :
„Voi, știți prea bine că sunt 

o vioară 
Prieteni, care cîntă si nu moară".

Nlcolae DRAGOȘ

/

Șfiri culturale

Producție a studiourilor din R. P. Bulgaria. Scenariul și regia : Vîlo Radev ; cu : Stefan Danailov, Dorofeea 
Tonceva, Violeta Ghindeva, Do brina Stankova, Marin Mladenov. Film distins cu premiul II la festivalul de 

la Karlovy-Vary, 1970

Corul „Madrigal" s-a Înapoiat din 
R. D. Germană, unde a participat la 
cea de-a IlI-a Bienală de muzică 
oontemporană de la Berlin. Această 
manifestare, în cadrul căreia au fost 
Interpretate lucrări aparținind unul 
număr de 200 de compozitori, a reu
nit formații muzicale de renume, 
printre care Orchestra de cameră 
din Moscova, Orchestra „Gewand- 
haus“ din Leipzig, Cvartetul „Smeta
na" din Praga, Orchestra Radiotele- 
viziunii din Polonia, Filarmonica de 
stat din Sofia, o formație de suflători 
din Norvegia.

Referindu-se la acest turneu, mu
zicologul Viorel Cosma, care a înso
țit formația noastră în R. D. Germa
nă, a declarat unui redactor al „A-

gerpres" : Particlpînd la Bienala do 
la Berlin, corul „Madrigal" și-a a- 
dăugat un nou succes de prestigiu la 
cele obținute pînă acum. Afirmația 
este întru totul fundamentată, deoa
rece „Madrigal“-ului, în frunte cu 
dirijorul său Marin Constantin, l-a 
fost atribuit, cu acest prilej, Premiul 
criticii muzicale al Uniunii Compo
zitorilor din R. D. Germană. Acest 
premiu onorează pe membrii an
samblului ca și pe conducătorul său. 
în fața unei săli pline pînă la ulti
mul loc, membrii corului au inter
pretat un program dificil, iar la 
aplauzele insistente ale publicului el 
au susținut aproape încă un recital 
de madrigale.

din 1893 afirma că noua orînduire 
putea fi realizată numai prin înfăp
tuirea revoluției proletare și instau
rarea dictaturii proletariatului, prin 
trecerea mijloacelor de producție ale 
exploatatorilor In mîinile întregului 
popor. Dar mal 
care comentariu 
din acea perioadă 
torești și socialiste 
iese cuvintele lui 
ce fac cinste tradițiilor mișcării noas
tre, și anume că aceasta .,și-a însușit 
principiile de căpetenie ale prietenu
lui meu, răposatul Marx". Se intap- 
tuise primul partid care avea să se 
plece asupra Intereselor reale ale

mult decît ori- 
asupra orientării 
a mișcării munci- 
din România, gră- 

Friedrich Engels

O particularitate a dezvoltării miș
cării noastre muncitorești a constitu- 
it-o legătura intimă, din momentul 
nașterii sale, cu masele țărănimii, 
înțelegerea potențialului lor revolu
ționar, solidaritatea cu masele exploa
tate ale satelor, care reprezentau 
covîrșitoarea majoritate a populației 
țării, eu lupta lor pentru eliberarea 
din jugul moșieresc, pentru o viață 
omenească. Pentru sfîrșitul secolu
lui trecut sint grăitoare sutele de 
cluburi socialiste la sate, apro
pierea țărănimii de organizațiile 
inițiate de mișcarea muncitoreas
că. precum și prezența în pre
sa’ muncitorească, cu o asiduitate

Această aderență, receptivitatea 
față de nevoile și năzuințele maselor 
!-au conferit partidului politic al pro
letariatului român capacitatea u- 
nei înrîuriri crescinde în rindurile 
unor largi categorii sociale. Pe acest 
teren a avut loc adeziunea la miș
carea socialistă a unei întregi ple
iade de reputați intelectuali ai Româ
niei — de la Racoviță și Babeș plnă 
La Ibrăileanu sau Galaction, adăugîn- 
du-se mulți alții, la începutul secolu
lui. Fruntea intelectualității româ
nești se apropia, nu prin Jocul ha
zardului, de mișcarea muncitorească ț 
aici găseau o concepție nouă, științl-

organizații de clasă politice și pro
fesionale.

în această retortă, fără contenire 
creatoare de valori, pe care a repre
zentat-o mișcarea muncitorească, 
s-au plămădit cadre noi, militanțl 
care au purtat mai departe flamurile 
luptei revoluționare, precursori ne
mijlociți ai creării unui partid co
munist în România. Ștefan Gheor
ghiu, Ion C. Frimu, Dumitru Mari
nescu sint militanți prestigioși, prin
tre alți zeci și zeci de conducători al 
mișcării, pe care muncitorimea i-a si
tuat în fruntea organizațiilor ei de 
clasă. Reorganizarea partidului so
cial-democrat — ca rezultat al ac-

tejar cu rădăcini adinei
<

maselor de muncitori și de țărani, 
care situa clasa muncitoare la 
treapta făuritorilor Istoriei acestui 
popor și o înscria in viața politică a 
țării pe colonadele principale ale na
țiunii.

Exponentul unor 
aspirații seculare

Deceniul ultim al veacului trecut 
a consemnat poziția partidului mun
citorilor, ca forță profund progresis
tă, militantă consecventă pentru 
împlinirea aspirației seculare a 
emancipării naționale și a făuririi 
statului național unitar, pentru rea
lizarea năzuințelor celor ce muncesc 
de libertate și dreptate socială, pro
motoare a dezvoltării industriei, pe 
care a considerat-o o condiție de bază 
pentru progresul general și pentru 
evoluția țării în direcția socialismu
lui.

neîntîlnită In publicațiile altor gru
pări sau partide politice, a probleme
lor țărănimii. Este semnifica
tiv că primul congres al Internațio-: 
nalei a Il-a (Paris 1889), pregătit sub 
îndrumarea lui’ Engels, va cunoaște 
din partea socialiștilor români o 
exprimare clară a comunității de 
interese dintre proletariatul fa
bricilor și țărănime. I. Mani, în 
numele delegației Partidului Socia
list din România, va face o expunere 
în congres asupra răscoalelor țărăni
mii din 1888, cu concluzia necesității 
ca mișcarea muncitorească să sprijine 
direct masele țărănești în lupta lor. 
La congresele următoare (Bruxelles 
și Ziirich) delegații români vor insis
ta ca problema țărănimii să devină o 
permanență a activității partidelor 
muncitorești. Și vor reuși. In înțele
gerea importanței problemei țărănești 
și-a găsit o expresie dintre cele mai 
pregnante aderența mișcării noastre 
muncitorești și socialiste la realitățile 
țării.

fică despre viață și societate, Iar in 
reprezentanții săi — pe purtătorii ce
lor mai progresiste idealuri, pe oa
menii orizonturilor mari, cu deschi
dere largă spre mase.

Ca o notă caracteristică pentru e- 
voluția mișcării noastre muncitorești 
se detașează, o dată cu aderența in
timă, organică la realitățile țării, o 
tot mai pronunțată afirmare a însu
șirilor sale radicale, împotriva mani
festărilor străine ' de spiritul revolu
ționar. Astfel, cind liderii socialiști 
de formație general-democratică au 
încercat să cantoneze mișcarea în for
me ultralegaliste, s-a manifestat cu 
putere procesul delimitării curentu
lui socialist, muncitoresc, de cel so
cialist mic-burghez. Cu partidul de
zorganizat timp de cîțiva ani la cum
păna celor două veacuri, mai ales 
la nivelul conducerii, mișcarea mun
citorească va începe, încă din pri
mul deceniu al secolului XX, să dea 
temelii mai radicale, corespunzătoa
re cerințelor epocii noi, propriilor

tivitățil secțiilor locale și îndeosebi 
a cercului „România muncitoare" în- 
cepînd din 1902 — va da un plus de 
consistență mișcării muncitorești, în
tr-o epocă în care toate partidele po
litice — muncitorești și nemuncito
rești — ale tuturor țărilor erau su
puse unor noi și mari examene.

Trup din trupul poporului, identi- 
fieîndu-se pînă la contopire cu aspi
rațiile și năzuințele lui, mișcarea 
noastră muncitorească s-a afirmat în 
același timp, de la primele ei înce
puturi, ca parte integrantă a mișcării 
muncitorești internaționale, animată 
de simțămintele cele mal profunde 
ale solidarității Internaționale prole
tare. Prezența multor români pe ba- 

, ricadele Comunei din Paris, multiple
le legături cu prima Internațională 
îndrumată de Marx, apoi cu Interna
ționala a Il-a, solidaritatea cu revo
luția rusă din 1905 au fost tot atîtea 
manifestări ale acestor simțăminte. 
O pagină vie a spiritului internațio
nalist al proletariatului român a con-

stltult-o activitatea desfășurată 
sprijinul Marii Revoluții Socialista 
din Octombrie. Mii și mii de munci
tori și țărani români au participat cu 
arma în mînă, în anii de foc ai marii 
revoluții și ai războiului civil, la lupta 
pentru triumful puterii sovietice, 
cu o nestrămutată convingere în 
dreptatea cauzei clasei muncitoare.

Tradițiile înaintate ale mișcării 
noastre muncitorești, legătura ei or
ganică cu realitățile țării, spiritul re
voluționar, patriotismul fierbinte șl 
Internaționalismul consecvent au 
constituit un neprețuit patrimoniu, 
acumulări care au pregătit și au fă
cut posibilă, în focul marilor bătălii 
de clasă de la sfîrșitul primului 
război mondial, transformarea par
tidului socialist în partid comunist, 
îmbogățită cu propria experiență și 
cu experiența mișcării muncitorești 
internaționale din anii de avînt re
voluționar, prețuind tot ce era înain
tat în trecutul său, tezaurul tradi
țiilor sale revoluționare, mișcarea 
muncitorească din România își va ri
dica organizațiile sale de clasă Ia 
treapta imperativelor noii epoci — a 
revoluțiilor proletare, a trecerii de la 
capitalism la socialism. De la Decla
rația de principii din decembrie 1918 
și pină la congresul partidului din 
mai 1921, ea va străbate un drum 
mereu ascendent, de clarificare ideo
logică și politică, la capătul căruia 
se va afla înfăptuirea partidului de 
tip nou, revoluționar, al clasei mun
citoare din România.

Țelurile cele mai nobile ale 
porului, ale forțelor care vor 
noile direcții de înaintare ale 
mâniei în evul contemporan au 
in atenția făuritorilor partidului 

răspundere de a realiza cel mai 
voluționar, democratic, uman, 
trlotlc și internaționalist partid 
această țară spre a o ridica 
trepte de înaltă civilizație.

_ Drumul parcurs de mișcarea

po- 
croi 
Ro- 
stat 

, .______ co
munist atunci cînd și-au luat marea 

re- 
pa- 
din
pa

urumui parcurs de mișcarea so
cialistă și muncitorească de la apa
riția ei pe scena vieții social-poli- 
tice a țării și pînă la triumful mar- 
xism-leninismului prin crearea par
tidului comunist conferea clasei 
muncitoare din România atributele 
acelei forțe capabile a-și asuma, în 
epoca ce începea cu 1921, realizarea 
obiect’velor revoluției și a idealului 
făuririi orînduirii socialisto.
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FAPTUL
Tovarășul Gheorghe Radulescu 

a plecat la Moscova

Cronica zilei

Chit pe chit!

Luni la amiază a plecat la Moscova 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, pre
ședintele în funcțiune al Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, pentru a partici
pa la lucrările celei de-a 51-a șe
dințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezenți tovarășii Janos Fazekas,

vicepreședinte al Consiliului "de Mi
niștri, Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Grigore Bârgăoanu, vicepreșe
dinte al Comisiei guvernamentale de 
colaborare șl cooperare economică 
și tehnică, și alte persoane oficiale.

Au fost de față A.V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

O delegație de specialiști din Mi
nisterul Energiei Electrice, condusă de 
Cristinel Vîlciu, adjunct al ministru
lui, a plecat luni dimineața în Iran, 
pentru a participa la ședința subco
misiei pentru industria energetică 
din cadrul Comisiei mixte ministeriale 
pentru oooperarea economică și teh- 
nico-științifică între România și Iran. 

(Agerpres)

viața internațională

ZIUA ARMATEI

într-una din zilele trecute, Ion 
Pantozică din București, str. La
borator 179, a intrat în magazi
nul „Textila" din str. Dristor 92, 

, adus aici de una dintre cumpără
turile mărunte pe care voia să le 
facă în drum spre casă. A achitat 
bonul la casă, vînzătoarea i-a în- 
mînat pachețelul și a plecat. Cînd 
l-a desfăcut, a rămas stupefiat : 
cumpărase (evident, din greșeala 
vînzătoarei)... un teanc de banc
note însumînd 8 700 lei ! S-a în
tors la magazin tocmai cînd vîn
zătoarea Elisabeta Epurescu se 
pregătea pentru inventar și-, bi
neînțeles, pentru plată. De prisos 
să mai spunem că nici ei însăși 
nu-i venea să creadă că ar fi pu
tut să împacheteze, în locul măr
fii vîndute, monetarul pe care 
urma să-1 depună la casierie. Do
vada fiind însă de netăgăduit, 
după mulțumirile și scuzele de 
rigoare, a trebuit să se întoarcă 
la tejghea, să caute bonul cum
părătorului și să-1 onoreze cu o 
marfă de numai cîțiva lei.

Plecarea delegației 
guvernamentale a R. P. Chineze

Luni la amiază a părăsit Capitala 
delegația guvernamentală a Republi
cii Populare Chineze, condusă de Pai 
Sian-ko, ministrul comerțului exte
rior, care, la invitația ministrului co
merțului exterior al Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită în 
țara noastră.

Cu acest prilej, între cele două părți 
s-au purtat tratative și au fost 
semnate acorduri privind schimburile 
de mărfuri pe anul 1971, precum și pe 
perioada 1972-1975.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exterior, 
de membri ai conducerii Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini și 
Ministerului Comerțului Exterior, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Cian Hal-fun, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

VIZITA DELEGAȚIEI ECONOMICE ALGERIENE
Dacă
nu venea
mutatul...

Delegația eoonomică a Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
condusă de Layachi Yaker, ministrul 
comerțului, a avut luni dimineața 
o întrevedere la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, cu 
ministrul loan Avram, în timpul 
căreia au fost discutate probleme le

gate de colaborarea și cooperarea ro- 
mâno-algeriană în acest domeniu.

în cursul aceleiași zile, membrii de
legației economice algeriene au vizitat 
Fabrica de mașini-unelte și agregate 
București.

(Agerpres)

Casa creației populare a jude
țului Tulcea s-a mutat, cu cîtva 
timp in urmă, de pe strada 
Mahmudiei intr-o altă clădire din 
apropiere. Dar abia instalați in 
noile birouri, lucrătorii săi au 
fost invitați la vechiul sediu : in
tr-un beci umed fuseseră date la 
iveală, dintr-un morman de di
verse obiecte, nu mai puțin de 20 
de instrumente muzicale (16 țam
bale și 4 acordeoane) care — o 
spunea foarte clar grosimea mu
cegaiului — zăceau acolo de 
multă, multă vreme ! A fost — 
te spune — o plăcută surpriză. 
Și, intr-un fel, este de înțeles. 
Pentru că, deși nu se știe dacă 
și cine va mai putea folqsi in
strumentele respective, casa de 
creație și-a reîntregit zestrea. 
Zestrea care cine știe ce surpri
ze va oferi la a doua mutare I
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ATLETISM:

Concursul de la Sofia

Patru ani

In cadrul concursului atletic de 
sală de la Sofia (organizat de Fede
rația internațională a sportului uni
versitar), sportivul român DINU 
PIȘTALU a cîștigat proba de sări
tură cu prăjina cu 4,80 m. Pe locul 
doi, cu același rezultat (4,80 m), s-a 
clasat concurentul sovietic Ghenadi 
Gusev. Proba de triplusalt a fost 
cîștigată de iugoslavul Milan Spa- 
soevici cu 15,60 m, urmat de atleții 
români Eremia Rotaru — 15,48 m și

Crăciun Corbu — 15,08 m. Cursa 
masculină de 400 m plat s-a încheiat 
cu victoria sprinterului sovietic 
Aleksandr Bratcikov cronometrat în 
48'T/10. Atletul român Gheorghe Pe- 
tronius a ocupat locul trei cu 
48”9/10. Alte rezultate : 400 m femi
nin : Natalia Cestiakova (U.R.S.S.) 
— 56”l/10 ; 800 m feminin : Svetla 
ZIateva (Bulgaria) — 2’10”4/10 ;
aruncarea greutății masculin : Okro- 
hidzo (U.R.S.S.) — 17,61 m.

pentru patru
minute

Prooes public la Trustul de 
construcții Craiova. Pe rol — ca
zul șoferului Marin Văcaru. In
tr-o zi, aflîndu-se la volanul 
autocamionului 21-Dj-2645, el a 
lăsat mașina în stradă cu moto
rul în funcțiune și a plecat, „nu
mai pentru 3—4 minute", să caute 
pe cineva pe un șantier. Cum s-a 
îndepărtat însă de autocamion, a- 
cesta a pornit din loc și a sur
prins pe trotuar o femeie, acci- 
dentînd-o mortal. O neglijență 
gravă pentru care instanța l-a 
condamnat la 4 ani de închi
soare.

tati-le"« »I
| disputa!

SCHI:

„Cupa Mondială”
Proba masculină de slalom uriaș 

din cadrul concursului internațional 
de schi de la Sugarleaf (S.U.A.) a 
fost cîștigată de sportivul italian 
GUSTAVO THOENI cronometrat in 
cele două manșe cu timpul total de 
2’57”59/100 (l’30”96/100 plus 1’26”
63/100). Pe locul secund s-a clasat el
vețianul Edmund Bruggmann — 
2’57”81/100, urmat de francezul Henri 
Duvillard — 3’ și austriacul David 
Zwilling - 3’01”27/100.

In clasamentul Individual al „CU
PEI MONDIALE" conduce GUSTA
VO THOENI cu 140 puncte, urmat 
de Patrick Rusell și Henri Duvillard 
(ambii Franța) cu cite 125 puncte 
fiecare, Jean Noel Augert (Franța) 
— 107 puncte etc. în clasamentul pe 
națiuni, pe primul loc se află 
FRANȚA cu 1 219 puncte, urmată de 
Austria — 717 puncte, Elveția —

1 ■
378 puncte, S.U.A. — 258 puncte,
italia — 211 puncte, R. F. a Germa
niei — 174 puncte etc.

HANDBAL

Turneul selecționatei 
române in țările 

scandinave
O selecționată masculină de handbal 

din România și-a început turneul în 
țările nordice jucînd la Malmoe cu 
reprezentativa Suediei. Handbaliștii 
suedezi au obținut victoria cu scorul 
de 16—9 (6—4). Din selecționata ro
mână lipsesc internaționalii de la 
clubul Steaua, reținuți pentru jocu
rile echipei lor in „Cupa campionilor 
europeni".

A apărut:

Revista Institutului. 
de studii istorice 
și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.
„ANALE DE ISTORIE" 

NR. 1/1971 
(IANUARIE—FEBRUARIE)

La rubrica : ÎN ÎNTÎMPI- 
NAREA ANIVERSĂRII SEMI
CENTENARULUI PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN sînt publi
cate articolele : „Semnificația is
torică a creării Partidului Comu
nist Român pentru dezvoltarea 
societății în patria noastră", de 
Petre Constantinescu-Iași ; „Pro- ■ 
cesul de clarificare ideologică și 
politică în mișcarea muncito
rească din România (1918-1921)“, 
de Constantin Mocanu, Gheorghe 
Unc; „Partidul Comunist Ro
mân în fruntea luptei comune a 
oamenilor muncii români și 
maghiari împotriva dictaturii 
militare-fasciste și a cotropirii 
horthiste. ’ Madoszul in anii 
1940—1944“, de Ladislau Bănyai ; 
„Trăsături ale vieții politice din 
România în anii luptei pentru 
crearea Partidului Comunist Ro
mân", de Mircea T. Mușat; „De
mocrația și partidele politice. 
Partidul Comunist Român — 
promotorul dezvoltării demo
crației socialiste în România", 
de Marin Neagu.

La rubrica IN AJUTORUL 
CELOR CE STUDIAZĂ ISTO
RIA P.C.R. ȘI A MIȘCĂRII 
MUNCITOREȘTI DIN ROMÂ
NIA, revista publică : „Mișca
rea muncitorească din România 
în anii 1921—1933".

Rubrica DIN ISTORIA MIȘ
CĂRII MUNCITOREȘTI IN
TERNAȚIONALE cuprinde : 
„Partidul Comunist Italian,, de 
la înființare la congresul _ al 
V-lea“, de Pietro Sccchia ; 
„Partidul Comunist Francez la 
50 de ani de existență", de 
George Adorian ; „Comuna din 
Paris — eveniment epocal în 
istoria mișcării muncitorești in
ternaționale", de Nicolae Copoiu.

În cadrul rubricii VIAȚA 
ȘTIINȚIFICA sînt inserate : 
„Engels și dezvoltarea mișcării 
socialiste din România", de A- 
lexandru Tănase ; „Sesiunea 
științifică consacrată aniversă
rii a 150. de ani de la nașterea 
lui Friedrich Engels" ; „For
țele sociale și politice pârtiei-^ 
pante la mișcările de eliberare 
națională după cel de-al doilea 
război mondial (masă rotundă)".

La rubrica EVOCĂRI, revista 
publică medalioanele : Andrei 
Ionescu, Eufrosina Niculescu- 
Mizil, Nicolae Boiangiu.

Revista mal cuprinde rubrica 
RECENZII - NOTE BIBLIO
GRAFICE.

vremea

SOVIETICE
Se împlinesc astăzi 53 de ani de la 

crearea Forțelor Armate ale Uniunii 
Sovietice. Ziua de 23 februarie 1918, 
cind a luat ființă armata primului 
stat socialist al muncitorilor și țăra
nilor, se înscrie în istorie ca o dată 
memorabilă. Pentru intîia oară a luat 
naștere o forță militară cu to
tul deosebită de cele cunoscute în 
trecut, o armată a poporului, a- 
vînd misiunea nobilă de a sta de 
strajă cuceririlor revoluționare ale 
oamenilor muncii, de a apăra cu ho- 
tărire libertatea și independența pa
triei socialiste, dezvoltarea ei pe ca
lea progresului și înfloririi.

Făurită la puțină vreme de la vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, educată și condusă de 
partidul comunist creat de V. I. Le
nin, Armata Sovietică a primit bote
zul focului în luptele de la Pskov șl 
Narva, cind a repurtat primele vic
torii asupra trupelor interventionist» 
trimise împotriva Puterii Sovietice. 
Conștientă de justețea cauzei pe care 
o slujea, bucurîndu-se de sprijinul 
Întregului popor muncitor, vădind un 
profund devotament față de pa
tria socialistă, ea și-a continuat cu 
eroism și abnegație lupta pînă la bi
ruința deplină asupra trupelor alb- 
gardiste și armatelor invadatoare.

în această luptă tinărul stat sovietic 
s-a bucurat de simpatia și solidaritatea 
proletariatului de pretutindeni. în 
țara noastră aceste sentimente și-au 
găsit expresie in însuflețirea cu care 
proletariatul, masele largi muncitoare 
și-au afirmat solidaritatea cu cauza 
Marelui Octombrie, în hotărîrea cu 
care și-au manifestat sprijinul. în 
forme multiple, față de Puterea So
vietică, inclusiv prin participarea di
rectă a numeroși revoluționari și mi
litant! progresiști români Ia lupta 
dusă cu arma în mină, alături de 
Armata Roșie, împotriva contrarevo
luției și intervenției imperialiste.

De-a lungul întregii sale existențe 
de peste o jumătate de veac, Armata 
Sovietica a străbătut un drum eroic, 
acoperindu-și de glorie nepieritoare 
steagurile de luptă in perioada Mare
lui Război pentru Apărarea Patriei, 
cînd, în încleștarea pe viață șl pe 
moarte cu agresorii hitleriști, purtînd 
pe umerii lor principala povară a răz
boiului, oștile sovietice au săvîrșit 
fapte de arme legendare, cucerind 
admirația și recunoștința Întregii 
omeniri. Vor rămîne pentru totdea
una în memoria popoarelor marile 
bătălii de lingă Moscova și de la 
Stalingrad, eroica apărare a Lenin
gradului, luptele de la Kursk, Orel 
șl pînă la Berlin, în cursul cărora 
Armata Sovietică a zdrobit pas cu 
pas mașina de război nazistă, afir- 
mîndu-se ca forța hotărîtoare a coa
liției antihitleriste și aducîhd o con
tribuție decisivă la înfrîngerea fas
cismului, la salvarea umanității de 
barbaria nazistă.

Victoriile strălucite repurtate de 
Uniunea Sovietică în anii celui de-al 
doilea război mondial au avut un 
puternic ecou în rîndurile popoarelor 
europene, au constituit un imbold 
în lupta lor antifascistă. în țara

★

In comuna Aghireș au fost con
struite două blocuri cu 40 de a- 
partamente. Șantierul 101 din ca
drul Trustului local de construcții 
Cluj le-a predat beneficiatului— 
I.G.C.L. Huedin. La rîndu-l, a- 
cesta le-a predat locatarilor. In 
scripte — ca locuințe. In realita
te — ca... frigidere I Motivul ? 
Nici pînă acum nu s-au întocmit 
formele necesare in vederea ob
ținerii repartiției de combustibil 
pentru termocentrală ! Tot așa 
după cum nu s-au întocmit nici 
formele cuvenite pentru conecta
rea celor două blocuri la rețeaua 
electrică. Pe ambele teme, con
structorul, beneficiarul și între
prinderea de electricitate „au în
cins" o dispută care durează de 
peste o lună de zile. Cine inter
vine „să înghețe" disputa pentru 
„a dezgheța" blocurile 7

TENIS:

Graebner învingător la Salisbury
Tenismanul american CLARK 

GRAEBNER a ciștigat proba de 
simplu din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis pe teren aco
perit ale S.U.A. desfășurate la Sa
lisbury. în finală, Graebner l-a în
vins cu 2—6, 7—6, 1—6, 7—6, 6—0 
pe compatriotul său CLIFF RICHEY. 
De remarcat că în semifinale Graeb
ner cîștigase în fața învingătorului 
de anul trecut, românul Ilie Năstase.

Este pentru a doua oară cînd Richey 
pierde în finala acestei competiții. 
Anul trecut el a fost,învins de Năs
tase, iar acum a cedat la mare luptă 
lui Graebner. După meci, Richey a 
declarat ziariștilor că oboseala și-a 
spus cuvlntul. Proba de dublu a fost 
cîștigată de cuplul GRAEBNER 
(S.U.A.) — KOCH (Brazilia), învin
gător cu 6—3, 4—6, 7—6 în fața spa
niolilor Gisbert și Orantes.
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Ieri In țară : vremea s-a răcit 
ușor în cea mal mare parte a ță
rii, cerul a fost acoperit, au că
zut precipitații Izolate sub formă 
pe ploaie, lapovlță șl ninsoare în 
Oltenia, vestul Munteniei, Mara
mureș șl în nordul Transilvaniei. 
Pe alocuri s-au semnalat ceață șl 
burniță. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit, cu Intensificări pe li
toral. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 2 grade la 
Suceava, Roman, Dorohoi șl Tg. 
Neamț șt 9 grade la Banloc. 
La munte s-a depus chiciură șl 
Izolat s-a format polei. In Bucu
rești : vremea s-a răcit ușor, cerul 
a fost acoperit, vîntul a suflat în 
general slab'. Maxima a fost de 
plus 3 grade.

Timpul probabil pentru 24, 25 șl 
26 februarie. In țară : vremea va 
fl relativ rece, cu cerul mal mult 
noros. Vor cădea precipitații sla
be Izolate, vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit, temperatura în 
scădere. Minimele vor fl cuprinse 
între minus 8 șl plus 2, Izolat mal 
coborîte, Iar maximele între mi
nus 3 șl plus 7. în București : 
vreme relativ rece, cu cer t<| i- 
porar noros. Vînt slab pînă la po
trivit, temperatura în scădere.

Cu prilejul celei de-a 53-a aniver
sări a Zilei Forțelor Armate ale 
Uniunii Sovietice, ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, general-colonel Ion Ioniță, 
a trimis o telegramă de felicitare 
ministrului apărării al U.R.S.S., ma
reșal al Uniunii Sovietice, A. A. Gre- 
ciko.

★
Ieri după-amiază, la Casa cen

trală a armatei a avut loc o adu
nare consacrată celei de-a 53-a ani
versări a Armatei Sovietice. Au luat 
parte generali, ofițeri, maiștri mili
tari și subofițeri din garnizoana 
București. Au fost, de asemenea, 
prezenți A. A. Basov, ambasadorul 
extraordinar șl plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei. Adunarea a

noastră, unda comuniștii au consti
tuit sufletul luptei maselor populare 
împotriva dictaturii militaro-fasciste 
și a ocupanților hitleriști, după vic
toria insurecției armate de la 23 
August 1944 poporul s-a angajat cu 
toate resursele materiale și umane, 
cu întregul său potențial de luptă 
în războiul drept, eliberator, antihit
lerist. Umăr la umăr cu Armata So
vietică, Armata Română, însuflețită de 
un puternic patriotism și de un adine 
spirit internaționalist, a luptat 
cu vitejie și înalt spirit de sacrificiu 
pentru eliberarea totală a patriei și, 
mai departe, a participat cu eroism 
la bătăliile pentru eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei pînă la 
zdrobirea definitivă a Germanici 
fasciste. în luptele purtate in 
comun de ostașii români și sovietici 
pentru nimicirea fascismului s-au pe
cetluit pe veci frăția de arme ro- 
mâno-sovietică, prietenia trainică 
dintre cele două popoare. Această 
prietenie, alianța și colaborarea fră
țească dintre România și Uniunea So
vietică s-au ridicat in anii construc
ției pașnice pe un plan superior, dez- 
voltîndu-se continuu, pe baza comu
nității de orînduire socială și de 1- 
dealurl. Prietenia și alianța cu Uniu
nea Sovietică, cu celelalte țări socia
liste, au constituit și constituie axul 
fundamental al politicii externe pro
movate de partidul și statul nostru.

în perioada care s-a scurs de la 
victoria împotriva hitlerismulul, for
țele armate ale U.R.S.S. s-au întărit 
și modernizat continuu, caracterizîn- 
du-se printr-o înzestrare cu tehnica 
militară de prim rang.

Ca țară socialistă, militînd stator
nic pentru slăbirea încordării inter
naționale, pentru zădărnicirea acțiu
nilor agresive ale imperialismului, 
pentru dezvoltarea relațiilor între 
state în interesul păcii și securității 
popoarelor, România manifestă tot
odată o grijă perseverentă pentru 
întărirea capacității sale de apărare, 
pentru a fi gata oricînd, în caz de 
nevoie, să-șl îndeplinească îndatori
rile față de propriul popor, față de a- 
liațil săi, față de cauza socia
lismului. Concomitent cu ridi
carea continuă a nivelului de 
pregătire și înzestrare a armatei 
sale, țara noastră se Îngrijește 
permanent de întărirea colaborării 
cu Armata Sovietică, cu arma
tele celorlalte state membre ale 
Tratatului de la Varșovia, cu arma
tele tuturor țărilor socialiste — a- 
ceasta constituind o parte indisolu
bilă a politicii de edificare a socia
lismului șl de solidaritate internațlo- 
nâlistă în lupta pentru cauza socia
lismului șl păcii, promovată de Par
tidul Comunist Român, de guvernul 
țării noastre.

De Ziua Armatei Sovietice, poporul 
român transmite popoarelor U.R.S.S., 
glorioaselor lor forțe armate un 
călduros salut frățesc șl urarea, izvo- 
r'îtă din inimă, de a repurta noi și 
mari victorii pe calea construcției 
comunismului, în lupta pentru Idea
lurile păcii, securității și prieteniei 
între popoare.

★

fost deschisă de general-maior Ion 
Popescu, care a rostit un cuvînt de 
salut. Despre semnificația zilei de 
23 februarie — Ziua Armatei Sovie
tice — a vorbit atașatul militar, aero 
și naval al Uniunii Sovietice la 
București, colonel A. F. Musatov.

în încheierea acestei manifestări, 
participanții au vizionat filme docu
mentare oglindind viața și activita
tea militarilor sovietici și o fotoex- 
poziție.

★
Cu prilejul aceluiași eveniment, a- 

tașatul militar, aero și naval al Uniu
nii Sovietice s-a întîlnit cu maiștrii 
unei unități mecanizate din garni
zoana București și cu cadrele Acade
miei Militare.

(Agerpres)

DIN SICIIIA
ROMA 22. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Timp 
de trei zile, la Palermo s-au desfă
șurat, in prezența lui Enrico Berlin- 
guer, vicesecretar general al Parti
dului Comunist Italian, Paolo Bufali- 
ni și Alfredo Reichlin, membri al 
Direcțiunii partidului, lucrările Con
ferinței regionale a comuniștilor din 
Siciliâ, consacrate definirii plat
formei electorale in vederea alege
rilor din primăvară pentru Aduna
rea regională siciliană. Emanuele 
Macaluso, secretarul Federației re
gionale din Sicilia a P.C.I., a pre
zentat un raport în cadrul căruia a 
relevat condițiile în care are loc 
consultarea electorală șl semnificația 
ei generală în viața politică a țării. 
Vorbitorul s-a pronunțat pentru reali
zarea unei alternative la actuala 
coaliție de centru-stînga, care a ad
ministrat insula, prin unirea tuturor 
forțelor de stingă, laice și catolice în 
scopul realizării de reforme profun
de, al slăbirii puterii grupurilor con
servatoare. El a subliniat, totodată, 
necesitatea utilizării resurselor mate
riale și umane ale Siciliei pentru 
dezvoltarea ei economică și socială. 
Cei 400 de activiști ai P.C.I., între 
care și reprezentanți din alte regiuni 
din sudul Italiei, au dezbătut concret 
problemele ridicate în raport, su- 
gerînd căi și metode pentru a mo
biliza masele în sprijinul politicii 
P.C.I.

în încheierea lucrărilor conferinței 
a luat cuvîntul Enrico Berlinguer, 
care a subliniat că „în Sicilia, ca șl 
în toate regiunile din sudul Italiei, 
comuniștii luptă pentru realizarea u- 
nei cotituri democratice și de stînga, 
care să exprime politic, în termeni 
pozitivi, suferințele și nemulțumirile 
populației, precum și cererea de a sa 
trece la o dezvoltare economică na
țională, capabilă să soluționeze pro
blemele grave ale sudului".

Front comun 
de luptă împotriva 

aderării țărilor 
nordice la C.E.E.

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe care a avut 
loc în localitatea suedeză GBteborg, 
reprezentanții partidelor comuniste 
și. socialiste din Danemarca, Finlan
da, Norvegia 'și’JȘuedla au hotăritisă 
intensifice colaborarea lor în .Junta, 
împotriva intrării țărilor nordice in 
Piața comună. Participanții au con
venit, de asemenea, să desemneze 
reprezentanți speciali care să se 
ocupe de informările reciproce în
tre partidele respective. O nouă con
ferință asupra problemei menționate 
a fost fixată pentru toamna acestui 
an.

Marșuri 
ale păcii 

în Japonia
TOKIO 22 — Corespondentul Ager

pres, Fl. Țuiu, transmite : Sub aus
piciile Consiliului japonez de luptă 
împotriva bombelor atomice șl cu 
hidrogen (Gensuikyo), în orașele 
Tokio, Yokosuka și yokota au în
ceput duminică marșuri ale păcii 
prilejuite de a 17-a aniversare a 
„Zilei Bikini". Participanții la a- 
ceste manifestații, care se desfă
șoară sub lozincile preîntîmpinăril 
războiului termonuclear și interzice
rii armelor atomice, se îndreaptă 
spre portul Yaizu, unde, la 1 martie 
1954, a debarcat echipajul vasului 
pescăresc Fukuruyu Maru, care fu
sese victima depunerilor radioactiva 
provenite de la prima experiență cu 
bomba H efectuată de Statele Unite 
în atolul Bikini. în portul orașului 
Yaizu va avea loc o amplă adunare.

1

ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ 
SEMICENTENARULUI „GOSPLAN“

Amuza
ment?

Toma Petrescu din Ploiești, str. 
înfrățirii, bloc 25, făcuse rost (el 
știe cum) de o fiolă conținînd o 
substanță lacrimogenă și ardea 
de nerăbdare să vadă ce efecte 
poate să producă. Nu găsea însă 
condiții propice pentru „experi
mentare". într-una din serile tre
cute, după ce a colindat prin mai 
multe restaurante, s-a oprit la 
barul „Athenee Palace" și, nici 
una nici două, pentru un simplu 
„amuzament", a aruncat-o pe 
ringul de dans. Efectul n-a în- 
tîrziat, dar a fost cu totul altul 
decit cel așteptat. în consecință, 
T. P., date fiind și antecedentele 
sale penale pentru alte fapte de 
acest gen, va lăcrima de acum în
colo multă vreme din cauza unui 
asemenea „experiment" care se 
putea solda cu complicații din
tre cele mal neplăcute pentru 
ceilalți consumatori.
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cinema
O Mlhal Viteazul t PATRIA — 10; 
15; 19,30.
0 Ora scorpionului t LUMINA — 
9,30; 12; 14,30; 17,30; 20,16.
© îngerii negri : FESTIVAL — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Incineratorul : CENTRAL — 
9,15.
• Strada lăturalnică : CENTRAL
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Romeo și Julleta : CAPITOL
— 8,45; 11,45; 14,45; 18; 21.
0 Bătălia pentru Alger : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
0 Z : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30; 18.
S Ambasador al Uniunii Sovle- 

ce : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 20,15.
0 Clanul sicilienilor : LUCEAFĂ
RUL — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT 
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
s Circ fără frontiera : TIMPURI 
NOI — 9.15—17,15 în continuare, 
o Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 19; 20,45. 
0 Tripla verificare : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
0 Băieți buni, băieți răi : GRI- 
VIȚA — 9,30; 11,30; 13,30; 18; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11;15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Un Italian In America : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; .16; 18,30; 20,45.

• Ultimul samurai: AURORA — 
9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15.
• Pe luciul ghețli : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, MOȘILOR
— 15; 17; 19; 21.
• Dlllgența — B; Dragoste la Las 
Vegas — 10,30; 12,30; 14,30, Poves
tea Iul Vernon șl Irene Castle — 
16,30; 18,45, Omul care l-a ucis pa 
Liberty Valance — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• B. D. Intră în acțiune i FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Cinci pentru infern : VOLGA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Semnale pe drum : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20.
0 Cîntecele mării i BUCEGI — 
16; 18,15; 20,30.
• Stăpîn pe situație I BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• Vagabondul : PACEA — 9; 12,30; 
16; 19,30, RAHOVA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Șarada : VIITORUL — 15; 17; 
19.
s Călătorie In Jurul craniului 
meu : VIITORUL — "
• Străinii : LIRA -
20,15.
• Ursul șl păpușa :
SĂRII - 15,30; 17,45; 20, GIULEȘTI
— 15,30: 18; 20,30.
• Răzbunarea Sfîntulul : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Genoveva de Brabant : MIO
RIȚA — 9—14,30 în continuare; 
16,30; 18,30; 20,30, ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
• Al grijă de .Suzl : MUNCA - 
16; 18; 20. <
• Soarele vagabonzilor : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,15.
• Comisarul X șl „Panterele al
bastre" : VITAN - 15,30; 18; 20,15.
• Adio, prieteni : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Vara de altădată : LAROMET
— 15,30; 17,30; 19,30. t

teatre
• Filarmonica de stat „George 
” ------- (la Ateneul Român —

21.
■ 15,30; 18;

DRUMUL

Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Recital de violoncel 
susținut de Mariana Kauntz, la 
plan Agnes Varro șl recital de arii 
șl lieduri susținut de Dan Zancu, 
la pian Doina Micu — 20.
0 Opera Română : Aida — 19. 
0 Teatrul de operetă : Secretul 
Iul Marco Polo — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) : Cui 1-e frică de Virginia 
Woolf t — 20.
0 Teatrul de comedie : Alcor șl 
Mona — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Iubire pentru Iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Gluga pe ochi — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Cînd luna e al
bastră — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 9,30; Matelaș Gîsca- 
rul — 16.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana
— 15; (sala din str. Academiei) : 
Tlgrlșorul Petre — 17.
0 Teatrul evreiesc de «tat : Pe 
placul tuturor — 19,30.
0 Teatrul de revistă șl comedie ■ 
„Ion Vaslleseu" : Siciliana — 19,30.
0 Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
năse“ (sala Savoy) : Micul Infern
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Sonatul Lunii — 19,30.
0 Circul de stat : Internațional 
>71 — 19,30.

MOSCOVA 22 — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu'Duță, transmite: 
O adunare festivă consacrată împli
nirii a 50 de ani de la crearea Co
mitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S. („GOSPLAN") și a organe
lor de planificare sovietice a avut 
loc la 22 februarie, la Palatul con
greselor din Kremlin.

La masa prezidiului au luat loc 
Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi, 
Alexei Kosîghin și alți conducători 
sovietici.

La adunare au participat conducă
tori ai organelor planificării din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Ro
mânia și Ungaria. Din România la 
festivitate a luat parte tovarășul Ma
xim Berghianu, președintele Comite
tului de Stat al Planificării.

Nikolai Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., a rostit o cuvîntare.

Pericolul unei false alarme
WASHINGTON 22 

(Agerpres). — Ca ur
mare a erorii săvirșito 
de un funcționar, sis
temul de alarmă din 
S.U.A. pentru cazul 
unui atac nuclear a 
intrat in funcțiune 
simbătă, provocind o 
vie agitație in rindul 
populației din întreaga 
țară.

Situat in Munții 
Cheyenne, sistemul de 
alarmă efectuează in 
fiecare simbătă un test 
de funcționare. De astă 
dată, operatorul însăr
cinat cu efectuarea 
testului a introdus, din 
greșeală, in teleimpri
matoare in locul benzii

de încercare, banda de 
alarmă propriu-zisă, 
care cere tuturor sta
țiilor de radio din 
S.U.A. (in număr de 
peste 4000) să-și sus
pende emisiunile in 
vederea transmiterii 
unui mesaj urgent din 
partea guvernului. 
Stațiile respective de 
radio au executat or
dinul, transmis „în 
numele președintelui 
Statelor Unite ale A- 
mericii", declanșind e- 
moții în rindul asciU- 
tătorilor. Abia după 40 
de minute, alerta falsă 
a fost anulată.

Subliniind pericolul 
Pe care tl implică a-

temenea incidente, 
ziarul „New York 
Times" se întreabă da
că o astfel de „eroare 
umană" nu ar putea 
să pună în acțiune ar
mele nucleare. „Cei 
care neagă o asemenea 
posibilitate vor trebui 
să explice de ce siste
mele de siguranță care 
comandă declanșarea 
armelor de ripostă i- 
mediată — de aseme
nea supuse erorilor u- 
mane — sînt mai dem
ne de încredere decit 
cele care nu au reușit 
să împiedice alarma 
falsă de simbătă", scrie 
ziarul.

DUBLIN

O declarație 
a premierului 

Lynch
DUBLIN 22 (Agerpres). — Primul 

ministru al Republicii Irlanda, Jack 
Lynch, a obținut un larg vot de în
credere, duminică seara, la încheie
rea lucrărilor congresului anual al 
partidului de guvernămînt „Fianna 
Fail" desfășurat la Dublin. Majorita
tea celor 5 000 de delegați la congres 
s-au pronunțat în favoarea politicii 
promovate la Lynch, subliniind în 
acest fel opoziția lor față de grupul 
dizident al „durilor" care încearcă să 
impună o orientare extremistă în re
lațiile țării cu provincia britanică 
Irlanda de nord. Foștii miniștri 
Kevein Boland și Neil Blaney, con
ducătorii grupului dizidenților, nu au 
mai fost aleși în organele de condu
cere ale partidului „Fianna Fail". 
Spre deosebire de „durii" din parti-' 
dul de guvernămînt care cer ca gu
vernul Republicii Irlanda să acorde 
un sprijin deschis populației cato
lice din Irlanda de nord, Lynch a 
susținut necesitatea ca problema uni
ficării Irlandei „să fie realizată prin 
mijloace pașnice".

Congresul din acest an al partidu
lui „Fianna Fail" era considerat 
drept un important test de populari
tate pentru primul ministru al țării. 
Imediat după încheierea dezbaterilor, 
Lynch a declarat că, în urma spri
jinului masiv pe care l-a primit, nu 
va mai decreta organizarea de ale
geri generale în viitorul apropiat.



SITUAȚIA DIN I
«■Aos Ripostă hotărîtă trupelor invadatoare

XIENG QUANG 22 (Agerpres). — 
Unitățile militare saigoneze care au 
invadat Laosul întâmpină o rezisten
tă tot mai puternică din partea for
țelor patriotice laoțiene. Artileria 
Pathet Lao, relata luni dimineața 
agenția France Presse, continuă bom
bardamentele asupra pozițiilor sai
goneze, amplasate la 16 km în in
teriorul teritoriului laoțian. Angaja
mentele cele mai violente au fost 
semnalate în jurul principalelor căi 
de comunicație, unde unitățile Pa
thet Lao au organizat ambuscade, 
provocînd intervenționiștilor pierderi 
în oameni și materiale de luptă. In 
sectoarele Samdhong și Long Cheng,

Acțiuni ofensive 
po întreg teritoriul

SAIGON 22 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat al forțelor americano-sai
goneze s-a anunțat că, în cursul zilei 
și nopții de duminică, forțele Fron
tului național de eliberare din Viet
namul de sud au declanșat, pe între
gul teritoriu sud-vietnamez, 50 de 
atacuri, dintre care 27 de bombarda
mente cu rachete sau mortiere. In

menționează agenția Franoe Presse, 
situația forțelor, speciale ale genera
lului Vang Pao (unități militare spe
ciale subvenționate de C.I.A.) conti
nuă să fie îngrijorătoare. Postul Ban 
No, punctul principal care asigură 
protecția orașului Long Cheng, a fost 
atacat din nou în noaptea de dumi
nică spre luni de artileria forțelor 
patriotice laoțiene.

Pe de altă parte, un comunicat ofi
cial difuzat de Frontul Patriotic din 
Laos anunță că forțele patriotice au 
scos din luptă in zilele de 17, 18 și 
20 februarie patru companii saigone
ze și au distrus zece piese de arti
lerie.

ale patrioților 
Vietnamului de sud

prima regiune militară din Vietna
mul de sud, pe „frontul de nord“, 
pozițiile americane din sectorul Khe 
Sanh, Hue, Quang Ngai au fost ata
cate, de asemenea, de forțe ale pa
trioților. Potrivit surselor americane, 
în aceste zone au fost pierdute alte 
patru elicoptere ale S.U.A.

Reafirmarea hotăririi de luptă 
a popoarelor Indochinei

HANOI 22 (Agerpres). — Ministe
rul de Externe al Republicii De
mocrate Vietnam a dat publicității 
o declarație în legătură cu proble
mele abordate de președintele Nixon 
în cadrul conferinței sale de presă 
din 17 februarie. Ca urmare a pu
ternicelor proteste ale opiniei publice 
mondiale, inclusiv americane, pre
ședintele Nixon a încercat să justi
fice extinderea agresiunii Statelor 
Unite în Laos, se spune în declara
ție. în ciuda afirmațiilor făcute de 
președinte, S.U.A. nu pot ascunde 
faptul că ele au invadat Laosul, vio- 
lind independența, suveranitatea, in
tegritatea teritorială și neutralitatea 
acestei țări, încâlcind astfel acordu
rile de la Geneva din 1962. Nu poate 
fi, de asemenea, ascuns faptul — 
continuă declarația — că Statele U- 
nite încearcă să pună în aplicare 
„doctrina Nixon”, escaladînd și ex- 
tinzînd războiul, aruncîndu-i pe in- 
dochinezi în lupta împotriva indo- 
chinezilor, amenințînd direct securi
tatea Republicii Democrate Vietnam, 
creînd o situație deosebit de pericu
loasă. Există o singură cale pentru 
Statele Unite de a „apăra viețile a- 
mericanilor" și anume — încetarea 
agresiunii și retragerea urgentă a 
tuturor trupelor, subliniază declara
ția.

Se arată apoi că afirmația preșe
dintelui Nixoii că „nu va impune 
nici o limită folosirii forței aeriene 
a S.U.A. în nici o regiune a Indo- 
chinei", constituie o amenințare 
gravă, care încearcă să folosească la 
maximum presiunea militară, pen
tru a subjuga poporul vietnamez și 
celelalte popoare din Indochina. Dar, 
nici o amenințare și nici o acțiune 
brutală nu vor putea zădărnici voința 
dîrză a popoarelor vietnamez, lao
țian și khmer de a continua lupta 
pentru drepturile lor naționale fun
damentale.

★
HANOI 22 (Agerpres). — In pe

rioada 17—21 februarie, anunță agen
ția V.N.A., avioane americane au a- 
tacat zone situate în regiunea Vinh 
Linh și în provincia Quang Binh. 
Totodată, au fost efectuate zboruri de

recunoaștere deasupra unor provincii 
ale R.D. Vietnam. Unitățile antiae
riene ale armatei populare vietna
meze au doborît două avioane ame
ricane de recunoaștere fără pilot.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam, menționează agenția, a con
damnat cu asprime aceste acte de 
război întreprinse de aviația ameri
cană, relevînd că poporul vietnamez 
este hotărît să dea riposta cuvenită 
tuturor actelor agresive ale S.U.A., 
care încalcă suveranitatea și securi
tatea R.D. Vietnam.

★
VIETNAMUL DE SUD 22 (Ager

pres). — O declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud arată că șeful 
.Administrației americane a încercat 
să pledeze pentru extinderea răz
boiului din Indochina și invadarea 
Laosului. încercîhd să' ascundă1 e- 
șecurile suferite de-politica de „Viet- 
namizare" a războiului din Vietnamul 
de sud, menționează declarația, Sta
tute Unite au invadat Cambodgia și 
utilizează acum forțe saigoneze pen
tru invadarea Laosului, amenințînd 
astfel în mod serios suveranitatea și 
securitatea R.D. Vietnam.-Declarația 
subliniază că nici o amenințare și 
nici o acțiune de război a S.U.A. nu 
vor putea să clintească hotărîrea de 
fier a poporului sud-vietnamez și a 
forțelor sale armate de a continua 
lupta pentru eliberarea sudului, apă
rarea nordului și reunificarea pașni
că a țării. Poporul din Vietnamul de 
sud, arată declarația, nu va tolera 
nici un act comis de Statele Unite 
împotriva R.D.V.

în încheiere, declarația exprimă 
hotărîrea poporului din Vietnamul de 
sud de a lupta în continuare, alături 
de celelalte popoare din Indochina, 
pentru alungarea agresorilor ameri
cani, asigurarea independenței totale 
și a libertății fiecărei țări din zonă 
și de a-și aduce o contribuție activă 
la salvgardarea păcii în Âsia de 
sud-est și în lume.

ORIENTUL APROPIAT
Reuniunea 
guvernului 
egiptean

CAIRO 22 (Agerpres). — Guvernul 
Republicii Arabe Unite, întrunit du
minică sub președinția premierului 
Mahmud Fawzi, a examinat situația 
militară și politică și alte probleme 
legate de evoluția evenimentelor din 
Orientul Apropiat, precum și rezul
tatele recentei vizite în R.A.U. a 
președintelui R.S.F.I., Iosip Broz 
Tito — a anunțat postul de radio 
Cairo. In cadrul reuniunii. Mahmud 
Riad, vicepremier și ministru al afa
cerilor externe, a prezentat un raport 
asupra recentelor evenimente poli
tice în lumina răspunsului dat de gu
vernul R.A.U. la memorandumul a- 
dresat de mediatorul Gunnar Jar
ring părților implicate în conflictul 
din Orientul Apropiat.

Comunicat 
oficial 

israelian
TEL AVIV 22 (Agerpres). - La 

Tel Aviv, a fost dat publicității un 
comunicat oficial în care se arată că 
„guvernul Israelului apreciază favo
rabil dorința guvernului egiptean 
privind realizarea unui acord de pace 
cu Israelul, exprimîndu-și, totodată, 
propria sa dorință de a participa la 
negocieri fructuoase asupra tuturor 
problemelor care vor face obiectul 
unul acord de pace între cele două 
țări".

Comunicatul menționează diferen
țele dintre pozițiile R.A.U. și Israelu
lui și, în mod special, în problemele 
frontierelor și refugiaților. Situîndu- 
se pe cunoscutele sale poziții, „Is
raelul — se spune în comunicat — 
nu se va retrage pe liniile de armis
tițiu din 4 iunie 1967“.

Comunicatul adaugă, totodată, că 
tratativele vor trebui continuate sub 
auspiciile mediatorului O.N.U., Gun
nar Jarring, și că aceste negocieri 
„nu trebuie supuse unor condiții pre
alabile privind problemele esențiale".

★

CAIRO. — Referihdu-se Isi' comu- 
nicatur'guvernului Isfafelian.' uri' (fut- 
tător de cuvînt oficial al guvernului 
R.A.U. a declarat că acesta constituie 
„o respingere netă și fără echivoc" 
a propunerilor ambasadorului Gun
nar Jarring, care ă cerut Israelului 
să se angajeze să-șl retragă trupele 
din teritoriile arabe ocupate, punînd 
în aplicare rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

<fe prietenie dintre popoarele

R. P. Chineze și Japoniei
PEKIN 22 (Agerpres).— Agenția 

China Nouă anunță că Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și Go Mo-jo, vicepreședinte 
al Comitetului permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari pe întreaga 
Chină, au primit grupul muncitoresc 
de studiu din prefectura Mie, membri 
ai Asociației de prietenie japono- 
chineze, care se află în vizită în. 
R.P. Chineză.

★
Agenția China Nouă relatează că 

Go Mo-jo, președinte de onoare al 
Asociației de prietenie China-Japonia, 
a oferit un banchet în cinstea lui 
Aiichiro Fujiyama, președintele Ligii 
deputaților pentru normalizarea re
lațiilor japono-chineze, precum și a 
membrilor delegației nipone care se 
află la Pekin pentru a purta convor
biri cu privire la memorandumul co-, 
mercial japono-chinez. Luînd cuvin-' 
tul cu acest prilej, Go Mo-jo a rele
vat, printre altele, cererea fermă a 
poporului japonez de dezvoltare a 
relațiilor de prietenie cu poporul chi
nez, precum și existența în Japonia a 
unei largi mișcări în favoarea resta
bilirii relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări. Mișcarea aceasta în 
favoarea prieteniei dintre popoarele 
japonez și chinez are o puternică 
bază de masă și perspectivele ei sini 
luminoase, a spus Go Mo-jo. El și-a 
exprimat convingerea că „diversele 
obstacole puse de guvernul Sa to 
în calea normalizării relațiilor dintre 
Japonia și R.P. Chineză vor fi înlă
turate, iar actuala vizită a delega

țiilor nipone va constitui o nouă con
tribuție la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și a comerțului chino-japo- 
nez“.

La rîndul său, Aiichiro Fujiyama a 
arătat că se află în China pentru a 
doua oară și că a avut prilejul să-șl 
dea seama de marile realizări obți
nute de poporul chinez în anul ce s-a 
scurs de la prima vizită. El și-a ex
primat, totodată, speranța că tratati
vele privind memorandumul comer
cial japono-chinez se vor încheia în 
curînd printr-un acord.

Convorbirile 
ungaro- 

cehoslovace
BUDAPESTA 22 (Agerpres). - La 

Budapesta a sosit Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului Federal al 
R.S. Cehoslovace, care, la invitația 
lui Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar, va face o vizită de 
prietenie în R.P. Ungară .informează 
agenția M.T.I.

Jeno Fock și Lubomir Strougal au 
început convorbirile oficiale.

Precizări privind poziția
Franței față de N.A.T.O.
„POLITICA MILITARĂ FRANCEZĂ COMPORTĂ REFUZUL 

UNEI INTEGRĂRI" - ARATĂ MICHEL DEBUG

PARIS 22 (Agerpres). — Cercurile 
conducătoare franceze își propun să 
reafirme public poziția Franței cu 
privire la N.A.T.O., îndeosebi in le
gătură cu faptul că anumite comen
tarii de presă sau declarații ale unor 
personalități străine avansează unele 
speculații, arată agenția France 
Presse.

Ministru! apărări!, Michel Debră, 
relevă agenția, va reafirma politica 
franceză referitoare la N.A.T.O. cu 
prilejul unui discurs pe care urmea
ză să-l pronunțe săptămina aceasta. 
In cercurile oficiale franceze se pre
cizează că poziția de fond nu s-a 
schimbai. Franța, așa cum a arătat 
președintele Pompidou cu prilejul 
călătorie; sale în Statele Unite, se 
pronunță pentru o colaborare mili
tară cu aliații săi, dar nu este de 
acord să participe la o organizație

integrată, menționează France Presse. 
Politica militară a Franței, scrie 
Michel Debre In ziarul „Le Figaro", 
„comportă refuzul unei integrări 
care ,ar însemna subordonarea față 
de o putere mai mare ale cărei in
terese pot fi diferite de ale noastre 
și al cărei angajament nu este nici
odată nici sigur, nici limitat". Pe 
de altă, parte, menționează, ministrul 
francez, o națiune trebuie, să-ș'i asu
me ea, în primul rînd, propria apă
rare.

Părerea manifestată Intr-un Inter
viu acordat revistei „Holland Herald" 
de către Joseph Luns, ministrul o- 
landez al afacerilor externe, referi
tor la o reîntoarcere, sub o formă 
sau alta, a Franței în sînul alianței 
atlantice, nu găsește la Paris nici o 
confirmare autorizată, apreciază a- 
genția France Presse.

QBasaanaaQBfflia
agențiile de presă transmit:

Delegația Consiliului 
Securității Statului din Re
publica Socialistă Româ
nia con<iusa de Ion Stănescu, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Securității Stalului, și-a înche
iat vizita pe care a făcut-o în R. P. 
Bulgaria la invitația generalului co
lonel Anghel Solakov, ministrul afa
cerilor interne și securității de stat. 
In timpul șederii în Bulgaria, dele
gația a avut întîlniri cu Anghel Ța- 
nev, membru supleant al Biroului 
Politic, șeful Secției militare a ClC. 
al P.C. Bulgar, cu conducerea Minis
terului Afacerilor Interne al R. P. 
Bulgaria. Oaspeții români au vizi
tat, totodată, obiective industriale și 
agrare din orașele Sofia, Plovdiv, 
Plevna și Burgas.

Delegația Comitetului na- 
ționil român pentru Confe
rința Mondială a Energiei, 
condusă de Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Internațional al 
Conferinței Mondiale, președintele 
Comitetului național, a sosit la 22 fe
bruarie la Moscova, pentru a parti
cipa la reuniunea de' lucru a Comi
tetului administrativ al Conferinței 
Mondiale a Energiei. La gara Kiev, 
delegația a fost întîmpinată de P. S. 
Neporojnîi, ministrul energeticii și 
electrificării al U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale sovietice.

La VîSna s‘au încheiat lucră
rile Conferinței științifice internațio
nale consacrate problemelor păcii, 
securității și colaborării în Europa. 
La reuniune, au participat aproxima
tiv 70 de oameni de știință din 19 țări, 
printre care și România'.

Președintele Salvador 
RllendS a declarat într-un discurs

că in 50 de ani extracția minereului 
de cupru din Chile de către compa
niile străine a adus acestora profi
turi de 9 800 000 000 dolari, ceea ce 
reprezintă valoarea produsului social 
al Republicii Chile in decursul între
gii sale existențe. El a reliefat, pe 
de altă parte, că extracția minereu
lui de cupru urmează să atingă 
1 200 000 tone în 1972, față de 658 198 
tone în 1968.

A fost eliberat consulul 
brazilian A*°ysi0 Mares Dias Go- 
mide, răpit 1a 31 iulie 1970 de orga
nizația clandestină uruguayană Tupa- 
maros. Eliberarea a survenit la scurt 
timp după restabilirea in Uruguay a 
garanțiilor constituționale, suspendate 
după răpirea, la 8 ianuarie 1971, a 
ambasadorului britanic la Montevideo 
Geoffrey Jackson.

A 27-a sesiune a Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile 
Omului 3 mceput la Geneva. Dez
baterile vor fi consacrate, în princi
pal, problemei discriminării rasiale 
din Republica Sud-Africană. Membrii 
comisiei vor examina, de asemenea, 
un raport special privind apartheidul 
și tratamentul aplicat deținuților po
litici din R.S.A., Rhodesia și colo
niile portugheze din Africa.

Furtuni extrem de vio
lente s’au at3^tut duminică asupra 
statelor Mississippi și Louisiana, 
unde au provocat, potrivit primelor 
date, moartea a 42 de persoane. Loca
litatea Inverness din Mississippi a 
fost practic distrusă. Pe de altă parte, 
se anunță că un uragan devastator 
care s-a abătut asupra litoralului ar- 
gentinean în provincia Buenos Aires 
a provocat pagube evaluate la cîteva 
milioane de dolari. Numeroase con
strucții și locuințe din zona afectată 
au fost complet distinse de valurile 
gigantice care au invadat țărmul.

londra festivitatea deschiderii 
unei expoziții cuprinzînd opere'e 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
traduse în limba engleză

LONDRA 22. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Luni, la amiază, la librăria „W. and 
G. Foyle Ltd" din Londra, a avut loc 
festivitatea deschiderii unei expoziții 
cuprinzînd operele în patru volume 
ale președintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu. tra
duse in limba engleză. Expoziția, îm
podobită cu portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, va fi deschisă 
între 22 februarie și 6 martie ; ea a 
atras atenția, din primul moment, 
unui mare număr, de vizitatori.

Librăria „ Foyle’s", una din cele 
mai mari din lume, a fost înființată 
în 1904. Ea cuprinde aproximativ 4 
milioane de volume și primește zilnic 
peste 5 000 de vizitatori.

în programul tipărit, care pre
zintă operele președintelui Nicolae 
Ceaușescu, se menționează ca prin
cipalele subiecte tratate : rolul con-

ducător al Partidului Comunist Ro
mân și sarcinile sale actuale în edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, industrializarea Ro
mâniei, dezvoltarea agriculturii, rolul 
intelectualității, rezolvarea problemei 
naționale în țara noastră în spiri
tul principiilor marxism-leninismului, 
principiile fundamentale ale politicii 
externe a României, contribuția 
Partidului Comunist Român la întă
rirea mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Cu prilejul deschiderii expoziției, 
ambasadorul român la Londra, Vasile 
Pungan, a oferit un cocteil. Au par
ticipat reprezentanți ai Ministerului 
de Externe al Angliei, ai Consiliului 
britanic și ai Academiei engleze, de- 
putați, ziariști de la principalele pu
blicații din capitala Angliei, repre
zentanți ai librăriei „Foyle’s" și ai 
altor case de editură.

im APn
AL PREȘEDINTELUI 

NYERERE CĂTRE

DAR ES SALAAM 22 (Agerpres). 
— în cadrul unui miting organizat cu 
ocazia încheierii Congresului Uniunii 
Naționale Africane din Tanzania 
(TANU), președintele Julius Nyerere 
a lansat întregii națiuni tanzaniene 
apelul de a fi gata să se apere îm- 
?otriva oricărui atac din exterior, 

n context, președintele Nyerere a 
declarat că în Tanzania va fi creată 
o „miliție a poporului", pentru a 
lupta împotriva eventualității unor 
lovituri de stat (ca aceea petrecută 
luna trecută în Uganda) și a unei in
vazii asemănătoare cu aceea din 
Guineea de anul trecut, menționează 
Associated Press.

„începînd din momentul de față, 
cea mai mare sarcină a partidu
lui și a armatei este de a în
văța poporul să lupte. Sarcina fie
căruia, fie că a făcut sau nu instruc
ție militară, este de a apăra țara", a 
adăugat Nyerere.

El a dezmințit afirmațiile guver
nului de la Kampala, potrivit că
rora Tanzania s-ar pregăti să inva
deze Uganda.

Sărbătorirea 
ziarului „Haravghi"

Opinia publică progresistă șl demo
cratică din Cipru sărbătorește cea 
de-a 15-a aniversare a ziarului „H~- 
ravghi", organ al Comitetului Cen.ral 
al Partidului Progresist dl Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.). Înfiin
țat in februarie 1956, in toiul luptei 
de eliberare a poporului cipriot, zia
rul a avut un rol important in răs- 
pindirea ideilor patriotice, in înlătu
rarea dominației coloniale. De la 
proclamarea independenței de stat a 
Ciprului, „Haravghi" militează cu 
perseverență in apărarea intereselor 
naționale ale poporului cipriot, pen
tru progres social, ideile pe care la 
propagă găsind un larg ecou in rîn
dul poporului muncitor, al forțelor 
democratice.

Sărbătorirea este eșalonată pe o 
perioadă de trei luni. La 21 februa
rie cadre și membri de rind ai parti
dului au desfășurat o amplă acțiuna 
de difuzare a ziarului in întreaga 
insulă. Sint prevăzute consfătuiri lo
cale ale membrilor de partid și altor 
oameni ai muncii, in cadrul cărora se 
vor dezbate probleme privind rolul 
presei progresiste in apărarea intere
selor poporului și ale republicii. Ace
leași probleme vor constitui apoi 
obiectul unei consfătuiri naționale, la 
Nicosia.

Cu prilejul acestei aniversări, „Ha
ravghi" publică mesajele de salut ce 
i-au fost adresate din partea ziarelor 
frățești, printre care și din partea re
dacției „Scinteii".

Capitala patriei noastre a găzduit 
zilele trecute Consfătuirea miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia — 
Bulgaria, Cehoslovacia, Republica 
Democrată Germană, Polonia, Româ
nia, Ungaria și Uniunea Sovietică, 
convocată pentru un schimb de in
formații și păreri în problemele pri
vind pregătirea Conferinței general- 
europene pentru securitate și colabo
rare in Europa. Consfătuirea a re
levat o dată mai mult preocuparea 
constantă, perseverentă a țărilor so
cialiste reprezentate de a promova 
cauza destinderii, securității și co
laborării pe continentul european.

Miniștrii de externe întruniți la 
București au putut constata cu vie 
satisfacție — așa cum se arată în 
comunicatul dat publicității — că 
„în urma eforturilor depuse de țările 
socialiste și a contribuției altor sta
te s-au înregistrat unele progrese pe 
calea destinderii pe continentul eu
ropean". Acesta este incontestabil re
zultatul deplasărilor ce s-au pro
dus in direcția întăririi forțelor fa
vorabile păcii și colaborării — pro
cese pozitive care confirmă pe de
plin justețea aprecierilor din Decla
rația Consfătuirii de la București, 
din iulie 1966, precum și a căi
lor și modalităților de înaintare spre 
țelul securității europene.

După cum este bine cunoscut, 
România socialistă a înscris lupta 
pentru securitatea in Europa ca un 
obiectiv de prim ordin al politicii 
sale externe — pusă consecvent in 
slujba cauzei socialismului, a idea
lurilor de libertate, independență și 
progres social ale popoarelor, a co
existenței pașnice, înțelegerii și coo
perării internaționale. Definind con
cepția care călăuzește permanent 
partidul și statul nostru în promova
rea acestui obiectiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Realizarea secu
rității europene trebuie să conducă, 
în ultimă instanță, la așezarea rela
țiilor dintre țările continentului pe 
baza deplinei egalități in drepturi, la 
intensificarea colaborării reciproc a- 
vantajoase dintre state, oferind tot
odată, fiecărui stat, garanția deplină 
de a se afla la adăpost de orice pri
mejdie de agresiune din afară sau 
de amestec in treburile sale interne, 
în acest sens, este necesar să se țină 
cit mai curînd Conferința general- 
europeană — cu participarea tuturor 
statelor interesate — conferință care 
ar putea deschide calea înfăptuirii 
securității pe continent, contribuind 
totodată în măsură importantă la 
îmbunătățirea climatului internațio
nal".

Corespunzător acestei poziții de 
principiu, România s-a afirmat ca 
un factor deosebit de dinamic In 
Iuțită pentru securitate tn Europa, 
aducind prin normalizarea și multi
plicarea largă a relațiilor cu diferi
tele state ale continentului, prin ini
țiativele și propunerile sale, prin ac
tivitatea ei intensă și constructivă o 
contribuție considerabilă în direcția 
îmbunătățirii climatului politic euro
pean. Acestui țel i-au fost consa
crate numeroase schimburi de vizi

te, contacte, convorbiri pe care șeful 
statului român și alți conducători ai 
țării noastre le-au avut în ultimii 
ani cu conducătorii de state și gu
verne. atît din țările socialiste, cit 
și din țările nesocialiste din Europa, 
precum și cu factori de răspundere 
din numeroase țări de pe alte conti
nente. Și cu prilejul actualei con
sfătuiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu alți conducători de 
partid și de stat au primit pe' mi
niștrii de externe șl pe colaboratorii 
lor, participant la această reuniune, 
au avut cu ei o convorbire cu privi
re la problemele securității europe
ne, la realizarea destinderii și inten
sificarea colaborării pe continentul 
nostru, precum și în legătură cu o 
serie de probleme actuale ale situa
ției Internaționale.

zentind o serie de propuneri menite 
să grăbească convocarea conferin
ței și să contribuie Ia reușita el. 
Pornind de la considerentul că 
realizarea securității europene tre
buie să fie opera tuturor țărilor in
teresate, țara noastră a subliniat nece
sitatea unei, largi consultări interna
ționale, cu participarea — în mod 
activ, pe bază de egalitate și in mod 
direct — in toate fazele pregătirii, or
ganizării și desfășurării conferinței, a 
tuturor statelor europene, precum și 
a unor stațe neeuropene interesate, 
cum sint S.U.A. și Canada.

Ca rezultat al dialogului Interna
țional, al eforturilor întreprinse de 
statele care se pronunță pentru con
vocarea conferinței general-europene, 
în prezent — așa cum se arată șl 
în comunicat — „este posibil șl ne

care, reafirmîndu-șl sprijinul față 
do inițiativa guvernului Finlandei 
privind organizarea la Helsinki a u- 
uor reuniuni pregătitoare ale tutu
ror statelor interesate, au arătat că 
sînt gata să participe in orice mo
ment la acestea.

O pregătire temeinică a conferinței 
nu trebuie să însemne în nici un caz 
tergiversarea convocării și ținerii 
conferinței europene. Realizarea unor 
progrese substanțiale pe calea înfăp
tuirii securității europene, obiectiv în 
care sînt interesate toate popoarele 
continentului nostru, ca șl cele de 
pe toate continentele, este o proble
mă prea Importantă pentru ca să fie 
lăsată să vegeteze sau să fie men
ținută doar In sfera unor declarații 
abstracte de adeziune. Este adevărat

LA ORDINEA ZILEI:

Consfătuirea miniștrilor afacerilor 
externe a relevat faptul că pro
punerea privind convocarea Confe
rinței general-europene, lansată de 
țările socialiste, a avut un profund 
ecou internațional, s-a bucurat și se 
bucură de un sprijin tot mai mare 
din partea popoarelor Europei, a opi
niei publice europene. Intr-adevăr, 
partide și oameni politici de diferite 
nuanțe, organizații obștești naționale 
și internaționale, exponenți ai vieții 
publice, culturale, artistice din nu
meroase țări europene și-au manifes
tat adeziunea față de ideea organiză
rii conferinței. în favoarea ei s-au 
pronunțat șefi de state și de guverne, 
miniștri de externe și alți factori de 
răspundere din țările continentului ; 
in mod practic, nici o țară europeană 
nu s-a pronunțat împotriva ținerii 
conferinței. în jurul acestei probleme 
s-a închegat un amplu și viu dialog 
internațional privind căile și moda
litățile de organizare practică ; s-a 
realizat un larg consens cu privir.e la 
unele probleme Importante ce ar pu
tea forma obiectul ordinii de zi a 
conferinței Toate acestea subliniază 
că inițiativa conferinței europene 
corespunde in cel mai înalt grad in
tereselor păcii și securității, unor ce
rințe și preocupări actuale ale vieții 
internaționale.

Participind activ la dialogul in 
această problemă, România a militat 
necontenit pentru pregătirea con
structivă a conferinței, sprijinind ini
țiativele pozitive in acest sens, pre-

cesar să se abordeze Intr-un spirit 
practic, constructiv, problemele con
crete în scopul de a accelera organi
zarea conferinței pentru securitate și 
colaborare în Europa". în comunica
tul comun ce a fost adoptat, țările 
socialiste reprezentate la consfătuire 
apreciază că. acum, după ce s-au 
desfășurat pe scară largă numeroa
se consultări bilaterale, ' este ca
zul ca, folosindu-sc și în continuare 
această metodă, să se treacă, totoda
tă, fără intirziere Ia faza acțiunilor 
practice, la activitatea directă de 
pregătire a conferinței general-euro
pene prin discuții multilaterale, cu 
participarea' tuturor statelor intere
sate. Așa cum este cunoscut, 
in aide-memoire-ul transmis la 25 
ianuarie guvernului finlandez, gu
vernul • român și-a exprimat acor
dul cu propunerile acestuia pri
vind organizarea la Helsinki a u- 
nor reuniuni pregătitoare ale tutu
ror statelor interesate, s-a arătat gata 
să participe in orice moment la a- 
cestea și, in acest sens, au și fost 
date instrucțiuni ambasadorului ro
mân la Helsinki. Se poate aprecia 
că chiar și numai ținerea unor ase
menea întîlniri multilaterale, desfă
șurarea pe. această bază a consultă
rilor ar marca, fără îndoială, un pas 
înainte In acțiunea de organizare 
concretă a conferinței general-euro
pene. în acest sens, se cuvine a fi 
relevată poziția comună a statelor 
socialiste participante la consfătuire

că în prezent s-a manifestat un larg 
consens in favoarea conferinței ; dar 
aceasta are o valoare eficientă numai 
în măsura tn care lucrurile iau 
curs hotărît spre înfăptuire, spre la
tura practică a pregătirilor pentru 
convocare. De aceea, miniștrii aface
rilor externe au subliniat că este c- 
scnțial in momentul de față să 
se intensifice ritmul pregătirilor 
practice, să se treacă de îndată la 
faza reuniunilor multilaterale, la 
discutarea și punerea de acord a pro
blemelor legate de convocarea confe
rinței, astfel incit tinerea conferinței 
să aibă loc intr-un termen cit mai 
scurt.

în nici un caz, convocarea 
conferinței nu poate fi subordonată 
unor condiții, ea nu poate fi a- 
mînată mereu sub cuvînt că, in 
prealabil, ar trebui soluționate o se
rie de probleme majore — poziție 
care și-a găsit expresie in cadrul re
centei sesiuni a Consiliului N.A.T.O. 
însăși rațiunea conferinței este de a 
deschide calea spre soluționarea pro
blemelor continentului ce-și așteaptă 
rezolvarea — nemaivorbind de faptul 
că stabilirea de condiții prealabile nu 
ar fi un factor de natură să stimu
leze progresul negocierilor

Nu poate fi, desigur, ignorat fap
tul că există cercuri Imperialiste in
ternaționale, forțe reacționare care 
Încearcă să ridice obstacole în calea 
destinderii, inclusiv a pregătirii con
ferinței general-europene. să frîneze

procesele pozitive din Europa. Este 
de aceea cu atît mal necesar să se 
acționeze pentru izolarea acestor' 
cercuri, pentru stimularea forțelor 
realiste care promovează o politică 
de destindere și colaborare.

Exprimîndu-și hotărîrea de a sti
mula acest proces, țările socialista 
reprezentate la consfătuire au subli
niat împreună că „vor depune și în 
viitor eforturi constructive pentru 
dezvoltarea unor relații normale, re
ciproc avantajoase intre toate statele 
continentului, se vor pronunța pen
tru încetățenirea șl consolidarea u- 
nui climat de pace, pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru destinde
re și colaborare in Europa și in lu
mea întreagă".

Comunicatul consfătuirii de la 
București relevă din nou însemnăta
tea pe care o are pentru întărirea 
păcii și securității internaționale, re
cunoașterea de către toate statele a 
Republicii Democrate Germane, sta
bilirea de relații bazate pe normele 
dreptului internațional între R.D.G. 
și R.F.G. Așa cum este cunoscut, 
România manifestă față de R.D.G. — 
stat de-care ne leagă comunitatea de 
orînduire și țeluri — o profundă sim
patie și solidaritate, dezvoltă relații 
multilaterale cu ea, își exprimă sa
tisfacția în legătură cu întărirea con
tinuă a pozițiilor ei internaționale, 
acționează pentru primirea R.D.G. în 
O.N.U. și în alte organizații interna
ționale ca membru cu drepturi egale.

Desfășurată într-o atmosferă to
vărășească. Consfătuirea miniștrilor 
afacerilor externe, întrunită Ia Bucu
rești, se înscrie ca o contribuție im-1 
portantă la adîncirea prieteniei din
tre țările socialiste, la conlucrarea 
lor activă și rodnică în interesul co
mun al întăririi păcii și securității 
internaționale.

Este convingerea fermă a opiniei 
publice din țara noastră că momentul 
actual este favorabil pentru intrarea 
într-o fază nouă, mai activă de pre
gătire a conferinței general-europe
ne, care să ducă la convocarea ei 
neîntîrziată. Față de aceste premise 
pozitive este mai necesar ca 
oricind ca toate statele să de
pună eforturi perseverente pen
tru crearea unei ambianțe favo
rabile convocării și succesului ei. De 
aceea, opinia publică din România 
subscrie întru totul la chema
rea adresată de consfătuire gu
vernelor tuturor statelor intere
sate de a acționa ferm pentru 
statornicirea și dezvoltarea unui cli
mat de destindere și colaborare, caro 
să favorizeze noi pași pe calea secu
rității europene. în ceea ce o pri
vește, România. împreună cu țările 
socialiste participante la consfătuire, 
cu toate țările dornice de pace și 
securitate, va milita și de aci înain
te pentru a-și spori, prin ac
țiuni și măsuri concrete, contribuția 
la desăvîrșirea cît mai urgentă a' ac
tivităților de pregătire a conferinței 
europene, la înfăptuirea destinderii, 
securității și colaborării în Europa 
și în lume.

Ion FÎNTÎNARU
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