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• O preocupare permanentă: perfectio
narea democratismului vieții 

de organizație
• Reprezentanții noștri trebuie nu numai 

să ne reprezintef dar sâ ne și cunoască
• Prezenfâ activă, eficientă in comitetele

de direcție și consiliile profesorale

Numitorul comun: 
fapte de muncă

Vn congres este, prin tnseși caracteristicile lui fundamentale, un forum 
democratic. Farlicipanții la un asemenea forum sint posesorii unei investituri 
de Încredere, acordată do mase largi pe baza propunerilor, dezbaterilor, votării 
— întreg acest mecanism ținind și ei de practica firească a democratismului, 
f.uind parte Ia lucrările congresului, delegații aduc girul propriei lor perso
nalități, afirmă un punct de vedere propriu asupra chestiunilor puse in dis
cuție, dar, in primul rind, ei răspund unei datorii : aceea de a-i reprezenta pe 
cei care i-au ales, de a fi mesagerii acestora. Atunci cind exercitarea acestui 
mandat este efectuată Ia modul optim, cu simț de răspundere și pasiune — prin 
aceasta delegații dovedindu-se a fi fost aleși din rindul celor mai reprezenta
tivi membri ai întregii comunități organizatoare —, dezbaterile din cadrul 
organismului suprem se soldează cu rezultate de însemnătate majoră pentru 
activitatea de viitor, iar concluzia firească a acestui fapt este aceea că in 
organizarea și desfășurarea congresului spiritul democratic a funcționat din 
plin. O înaltă dovadă a acestui adevăr ne-o oferă marile succese dobîndite de 
poporul nostru ca urmare a traducerii in viață a Hotărîrilor celui de al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, hotărîri a căror eficiență rezidă toc
mai in faptul că au fost elaborate și adoptate pe baza celei mai larg democra
tice consultări a partidului cu Întregul popor, in perioada pregătitoare, pe 
baza dezbaterilor deschise, curajoase, profund responsabile, străine oricărui 
testivism gol de conținut, desfășurate in timpul lucrărilor.

De aceea, spiritul Congresului al X-lea domină, firesc și pilduitor, întreaga 
pregătire a apropiatului congres al U.T.C. In acest spirit, masele largi ale 
tinerilor din întreaga (ară, component! a mii și mii de organizații de bază, 
au fost consultate mai temeinic decît oricînd ; conferințele de alegeri au 
avut Înscrise pe agenda dezbaterilor, mai mult ca altădată, preocupări de 
reală importanță, esențiale pentru munca și viața tineretului, pentru optimi
zarea activității organizației Iui revoluționare, iar participanților la dezbateri 
Ii a-a oferit cadrul propice abordării problemelor de interes general, prin 
aceasta fiecare tînăr puțind să considere că și-a adus, in felul său, contribuția 
la pregătirea Congresului U.T.C. Așa se explică de ce, in aceste iile, tinerii 
din Întreaga (ară trăiesc unanim și intens febra caracteristică intîmpinării 
evenimentelor in care sînt implicate mase largi. Ei știu că, urmind îndemnul 
ai exemplul partidului — și răspunzînd prin aceasta dorinței unanime expri
mate in cadrul organizațiilor de bază și conferințelor — Congresul U.T.C. se 
va strădui să fie o amplă adunare de lucru, in răstimpul căreia delegații să 
aibă posibilitatea de a-și exercita, în spiritul ionic și constructiv al democra
tismului socialist, mandatul de participanți EFECTIVI la justa apreciere a 
muncii de pînă acum, Ia elaborarea unui program de viitor cit mai adecvat 
actualei etape de dezvoltare a societății noastre. Ei știu că, in spiritul dezide
ratelor de căpătenie ale acestei clape, in programul congresului va figura, la 
loo de frunte, și problema perfecționării democrației, atît în viața internă de 
organizație, cit și in relațiile profesionale, sociale, de viață, ale tinerilor... O 
dovadă in acest sens o constituie faptul că, adresînd recent unui număr de 
tineri din București, Cluj, Deva și Mintia, unii dintre ei delegați sau Invi
tați la Congres, întrebarea: „Daci ați lua cuvmtul la Congresul U.T.C. ce 
subiect ați aborda fiecare dintre el — fie că s-au referit la chestiuni pri
vind producția sau învățătura, aspecte organizatorice ale vieții de organizație, 
problemele nivelului de trai sau ale timpului 
do necesitatea perfecționării democrației.

liber — s-au arătat interesați
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Munca rămine și în 
aceste zile, cînd venim 
In intîmpinarea Con
gresului prin cele mai 
bune rezultate ale e- 
forturilor noastre, do
meniul principal de a- 
firmare al tineretului, 
locul in care se mani
festă cu precădere ca
pacitatea sa de iniția
tivă, maturitatea sa 
de acțiune.

Veștile cele mai în
cărcate de semnificații, 
mărturii grăitoare pen
tru entuziasmul între
gului tineret al țării, 
ne sosesc, fără îndoială, 
nu intimplător, din 
„cetatea de foc" a Re- 
șiței. Aici, tinerii de la 
Combinatul siderurgic 
s-au angajat intr-o ac
țiune care a devenit 
tradițională deja, să 
dea șarje de onoare in 
cinstea Congresului; la 
turnătoria de oțel a 
Uzinei constructoare 
de mașini au început 
de acum, sau incep in 
zilele următoare,
schimburile de onoare, 
precum și acțiunea de 
instalare a unor mașini

și utilaje prin muncă 
patriotică ; in ambele 
întreprinderi organiza
țiile U.T.C. au hotărît 
ca pe toată durata 
Congresului să se lu
creze sub lozinca t 
„Nici un minut întîr- 
ziat, nici o piesă rebu- 
tată“.

Acestor vești li se 
adaugă insă multe al
tele, venite din toate 
colțurile țării. Tinerii 
Hunedoarei au hotărit 
și ei ca in aceste zile 
să se întreacă intr-o 
Decadă a muncii re
cord. La Bacău, in toa
te comunele județului, 
va avea loc o Săptâmî- 
nă a colectării fierului 
vechi, acțiune care va 
înregistra, la sfirșitul 
ei, realizări substan
țiale la capitolul mun
cii patriotice. Din ju
dețul Harghita, de ase
menea, aflăm că s-au 
proiectat citeva zile 
de angajamente și în
treceri, cara vor coin
cide cu aceeași binecu
noscută perioadă : 
18—22 februarie.

D. M.

1 000 DE UTECIȘTI BRĂILENI ÎN VIZITA

IERI

la Muzeul

de istorie

a partidului

„Trenul special 7005, de la 
Brăila, prin Făurei-Urziceni, 
sosește la linia a 8-a" anun
ța ieri, la ora 11,18, crainicul 
din Gara de Nord. Aveam să 
înțelegem mai bine nota de 
emoție din glasul de obicei 
monoton al crainicului, cînd, 
pe peron, am observat mai 
mulți tineri și tinere cu 
buchete de flori. Emoționat, 
la rîndul său, Gabriel Ma- 
rinciu, elev la Liceul nr. 34 
din Capitală ne-a explicat 
că, împreună cu alți colegi 
și alți tineri bucureșteni, a 
venit să întîmpine garnitura 
specială care aducea 1 025 de 
uteciști din județul Brăila.

„Excursia pe care am or
ganizat-o la București — ne-a 
spus, la sosire, Leonida Ma
nea, șeful sectorului de tu
rism al Comitetului județean

Brăila al U.T.C. — este una 
dintre numeroasele manifes
tări închinate aniversării 
partidului nostru, apropiatu
lui Congres al U.T.C. Pe de 
altă parte, această excursie 
constituie, într-un fel, o me
ritată recompensă pentru 
majoritatea celor 1 025 de 
tineri participanți, fruntași 
la locul de muncă sau la în
vățătură ori evidențiați în 
acțiunile de muncă voluntar- 
patriotică".

Am poposit, apoi, împreună 
cu ei, la Muzeul de istorie a 
Partidului Comunist Ro
mân, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Ro
mânia, unde i-am urmărit 
oprindu-se cu vie emoție în 
fața mărturiilor luptei duse 
de poporul și partidul nostru 
pentru libertatea patriei,

pentru socialism. Muncitorii 
laminoriști Dumitru Răhă- 
ianu și Pavel Oloi, coopera
torii Cornelia Pîrlog și Va- 
sile Alexandru, elevii Gheor- 
ghe Jalbă și Angela Mo- 
șescu — cîțiva dintre tinerii 
cu care am discutat — și-au 
mărturisit satisfacția de a fi 
avut prilejul să cunoască 
aspecte deosebit de intere
sante din Capitala țării, mo
mente semnificative din tre
cutul de 
partidului 
mân.

luptă al patriei, 
și poporului ro-

O. NEGRU

• • • TINERI/ DIN CO
MUNELE RECEA ȘI DEA- 
GURILE, din județul Argeș, 
mobilizați de către Elena 
Tuculan, care va fi purtătoa
rea lor de cuvînt la înaltul 
forum al organizației, au în
treprins o vastă acțiune de 
muncă patriotică concretiza
tă în plantarea de plopi în 
aliniament, înfrumusețarea sa
telor, colectarea de fier vechi. 
In cealaltă extremă a județu
lui, la Domnești, Nucșoara, 
tinerii au colectat aproape 
1 000 kg de maculatură, o în
semnată cantitate de fi" 
vechi. Sub deviza „Să intim- 
pinărn congresul nostru cu 
cele mai bune rezultate", își 
desfășoară întreaga activitate 
de producție și de organiza
ție și tinerii de la ECH Ar
geș. Așa cum ne informează 
secretarul organizației, Nico- 
lae Bicheru, doar tinerii ener- 
geticieni argeșeni au colectat 
peste 10 tone de fier vechi.

Cîntecul și jocul acompa
niază aceste activități de 
muncă. Formațiile artistice 
din Corbi, Nucșoara, Zbo- 
ghicești, ca să dăm numai un 
exemplu, au prezentat pro
grame artistice în comunele 
județului și în orașul Curtea 
de Argeș.

v. rAvescu
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A MUNICIPIULUI GALAȚI 
a plecat spre Combinatul si
derurgic Hunedoara și Uzina 
de mașini grele București o 
garnitură de tren încărcată cu 
fier vechi. Cele 450 tone de 
metal au fost colectate de ti
nerii din organizațiile județu
lui, printre care cele ale 
C.S. Galați, Întreprinderii 1 
Construcții montaj, Șantieru
lui Naval Galați, Uzinei de 
reparații auto-Tecuci și din 
comunele Brăhăcești, Slobo- 
zia-Conachi și Tulucești.

Darul făcut oțelăriilor pa
triei se înscrie ca una dintre 
acțiunile dedicate apropiatu
lui congres al U.T.C.

Ing V. CÎNEPA
Galați

CINCINALUL 1966 1970
omunicatul cu pri- 

, vire la îndeplinirea 
planului de dezvol- 

, tare economică și 
socială a țării re
compune imaginea 
faptică a unei pe- 

mari și importante 
de remarcabile rea- 
toate domeniile de 

Am încheiat o e-

rtoade de 
înfăptuiri, 
Uzări în 
activitate, 
tapă care s-a dovedit a fi, prin
conținutul, prin rezultatele do- 
bindite in acest răstimp, cea mal 
fertilă de pînă acum în proce
sul construcției socialismului în 
România. în perioada 1966— 
1970, știm bine, industrializarea 
socialistă a țării a continuat vi
guros, ritmul înalt de dezvol
tare al producției industriale 
realizat, superior celui prevăzut, 
consolidind rolul primordial al 
industriei în dezvoltarea econo
mică a țării, a întregii socie
tăți. Am încheiat un cincinal 
in care, concomitent cu impor
tantele creșteri cantitative, dez
voltarea economică a fost așe
zată marcant sub semnul muta
țiilor calitative, obținîndu-se 
succese deosebite in moderniza
rea structurii producției mate
riale, cu promovarea largă a 
tehnicii si tehnologiilor moder
ne, in înnoirea și îmbunătățirea 
calitativă a produselor. Am în
cheiat un cincinal la sfirșitul 
căruia țara noastră dispune de 
o economie viguroasă, care se 
dezvoltă dinamic, așezată hotărît 
pe bazele modernizării.

în perioada anilor 1966—1970 
industria, ramura conducătoare 
in economie a cunoscut o pu
ternică dezvoltare, ritmul mediu 
anual de creștere, de 11,8 la sută, 
fiind mai mare decît cel inițial 
stabilit, ca urmare producția in
dustrială globală realizată în 
ultimul an al cincinalului este 

egală cu cea obținută In inter
valul 1950—1956. O creștere mal 
rapidă se înregistrează în sec
torul producției mijloacelor de 
producție (grupa A). Energetica, 
industria constructoare de ma
șini, metalurgia, chimia, ramu
rile hotărîtoare pentru asigura
rea progresului tehnic și eco
nomic, pentru valorificarea su
perioară a resurselor naturale
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ale țării au cunoscut ritmuri mai 
mari de creștere, ponderea lor 
în producția industrială ajun- 
gind în 1970 la 52,4 la sută față 
de 43,2 la sută în 1965. Așa cum 
ne informează comunicatul anul 
trecut erau suficiente 22 de 
zile pentru a realiza întreaga 
producție a anului 1938, într-o 
serie de subramuri intervalul de 
timp necesar fiind mult mai 
mic.

Avem In față situația înde
plinirii planului la principalele 
produse industriale. Dincolo de 
faptul că, în afara unor excep
ții, realizările sint sistematic 

superioare nivelurilor planificate, 
se impun atenției citeva consi
derații de ordin calitativ. Este 
de reținut, cu deosebire, dez
voltarea accelerată a bazei ener
getice și de materii prime, creș
terea puternică a industriei pre
lucrătoare și Îndeosebi mărirea 
numărului de produse care pre
supun un grad înalt de prelu
crare. Ilustrativ pentru concep

ția modernă care a stat la baza 
orientării planului de dezvoltare 
industrială in anii cincinalului 
este nivelul atins la o serie de 
produse, vitale pentru accelera
rea modernizării industriei, pen
tru înzestrarea tehnică supe
rioară, pentru progresul gene
ral al întregii economii. La fi
nele anului 1970 dispunem de o 
putere totală instalată în cen
tralele electrice de 7 300 MW a. 
dică cu 4 000 MW mal mult de- 
cit In 1965. Numai puterea a- 
gregatelor puse în funcțiune în
tre anii 1966—1970 depășește de 
5,4 ori puterea centralelor elec- 

trice care funcționau In anul 
1950. Avem în prezent o pro
ducție de peste 6,5 milioane tone 
oțel și de circa 4,2 milioane 
tone fontă, creșterea puternică 
a industriei metalurgice 
țind satisfacerea într-o 
considerabilă a nevoilor 
tal în economie. Chimia, 
industrială cu cel mai 
ritm anual de creștere — in a-

permi- 
măsură 
de me- 
ramura 

înalt

cest timp mărindu-și producția 
de peste 2,6 ori — a cunoscut 
progrese considerabile, dezvol- 
tîndu-se cu precădere petrochi
mia, producția de fire și fibre 
sintetice. Dar mai ales în in
dustria construcțiilor de mașini 
se evidențiază pregnant orien
tarea către acele sectoare, către 
acele subramuri legate organic 
de larga penetrație a progresu
lui științific și tehnic. Prin dez
voltarea producției în industria 
electronică de 2,8 ori în electro
tehnică, de 2,5 ori, în mecanica 
fină și optică, de 2 ori, in con
strucția de mașini-unelte pen

tru așchierea metalelor, de 2,5 
ori a crescut greutatea acestora 
in ansamblul construcțiilor de 
mașini, au devenit posibile pro
grese simțitoare in rezolvarea 
unor probleme cu un grad ridi
cat de dificultate tehnică. Ex
tinsă la nivelul întregii economii 
naționale această capacitate teh- 
nico-științifică superioară ex
plică creșterea participării Ro
mâniei în fluxul economic inter
național, posibilitatea intensifi
cării colaborării și cooperării cu 
alte țări.

Trebuie consemnată ca una 
din importantele caracteristici 
ale cincinalului ridicarea perma
nentă a nivelului tehnic al pro
ducției, extinderea automatizării 
și mecanizării, utilizarea pe 
scară din ce în ce mai largă a 
procedeelor tehnologice moderne. 
Demonstrația cea mai concretă 
— unitățile industriale construi
te in anii cincinalului precedent, 
echiparea lor cu utilaje capabile 
de performanțe tehnice și eco
nomice dintre cele mai ridicate. 
Odată cu ridicarea nivelului de 
automatizare a instalațiilor a 
crescut gradul de mecanizare al 
lucrărilor grele, cerind efort fi
zic ridicat. De asemenea, s-au 
realizat progrese în sporirea 
gradului de înzestrare energeti
că a muncii, în diferite între
prinderi industriale fiind intro
dus calculatorul electronic 
conducerea producției.

Transounerea în viață a hotă- 
rtrilor Congresului al IX-lea și 
ale Conferinței Naționale a de
terminat o continuă perfecțio
nare a activității în viața eco
nomică șl socială. în acest in
terval a avut loc reorganizarea 
administrativ teritorială a țării, 
simplificarea aparatului de stat,

în

(Continuare în pag. a Il-a)

Prima mare de GEORGE IVAȘCU

premieră industrială 
a anului

Duminică seara montorii, con
structorii și instalatorii de pe 
șantierul sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier au asistat la prima mare 
premieră industrială din acest an: 
cel de-al treilea hidroagregat al 
marii hidrocentrale a pulsat 
primii kilowați în sistemul 
electroenergetic național. Petre
cut cu circa o lună de zile in 
avans față de prevederi, eveni
mentul, dedicat aniversării se
micentenarului P.C.R., încheie o 
importantă etapă a construcției 
cetății luminii de la Porțile de 
Fier. Astfel, in prezent, bătri- 
nul Danuhiu pune in mișcare ju
mătate din capacitățile proiec
tate — hidrocentrala de pe țăr
mul românesc al fluviului dis- 
punînd de un potențial instalat 
de peste 500 megawați.

Noua realizare de Ia Porțile 
de Fier se datorește muițcii en
tuziaste, eforturilor susținute 
depuse zile și nopți, uneori fără 
întrerupere și în condiții grele 
de către colectivele întreprinde
rii Energomontaj și între
prinderii de construcții hidro
energetice București, precum și 
de alte unități care conlucrează 
la realizarea acestui impor
tant obiectiv energetic al 
României.

O dată cu înregistrarea presti
giosului succes repurtat de către 
montori și constructori, energe- 
ticienii au raportat că de la da
rea în funcțiune a primului hi
droagregat și pînă în prezent, e- 
conomîa națională a primit de la 
Porțile de Fier 390 milioane kilo
wați oră energie electrică — b 
însemnată parte din cantitatea 
respectivă fiind produsă peste 
prevederile de plan.

(Agerpres)

în vastul proces social-politic ce avea sâ se concretizeze 
la 8 mai 1921 prin întemeierea Partidului Comunist, anul 
1920 solicită atenția printr-o crescîndâ sensibilitate în sfera 
oamenilor de știinjă și cultură, a publiciștilor, tot mai recep
tivi la antenele veacului revoluționar.

lată-ne — procedind cronologic — sub ochi cu primul 
număr, din martie 1920, al reapărutei „Viafa românească". 
Nu puține sectoare ale prestigioasei publicații sugerează o 
altă viziune — pe alocuri profund modificată în raport cu 
anii dinaintea suspendării ei. Nu numai Ibrăileanu, mento
rul revistei, afirma că „războiul a schimbat sau este pe 
cale să schimbe totul", nu numai că revista publică demon
strativ poezia lui Coșbuc, In opressores, dar reproduce tex
tul Apelului lansat de Romain Rolland, Henri Barbusse și 
Georges Duhamel pentru constituirea unei Internaționale a 
intelectualilor progresiști din lume.

Simptomatică ni se pare însă Cronica internă (semnată 
cu inițialele redacționale V. R.J, în care, caracterizîndu-se 
climatul contemporan, se scrie : „Războiul a arătat milioa
nelor de muncitori de sub drapel însemnătatea lor covîrși- 
toare în hotărîrea soartei patriei (...). Războiul a adus, în 
masele mari ale poporului, un adaus de înțelegere și 
știință, așadar o creștere a conștiinței (...). Războiul, scofînd 
la iveală lipsurile claselor stăpînitoare, — lipsuri care au 
pricinuit întotdeauna suferințele mulțimii de pe front și 
mulțimii din dosul frontului, a făcut sâ scadă prestigiul 
acestor clase, prestigiu indefinisabil și aproape mistic pe 
care s-a întemeiat întotdeauna domnia minorității asupra 
marii majorități".

Aceste schimbări, enunțate la modul general, sînt urmă
rite apoi în țara noastră, pentru a se ajunge la aprecierea, 
atît de adevărată, a forței și situației proletariatului român : 
„Proletariatul stă dîrz și solidar organizat, și își strigă pre
tențiile cu zgomot. Partidul socialist din România, așa de 
neînsemnat înainte de război, este o forță care trebuie 
să conteze și pe oare, vrînd-nevrînd, trebuie să-l ia în 
seamă toate celelalte organizații politice din țară, și orice 
guvern. Partidul socialist român, sigur pe doctrina lui, sigur 
pe dreptatea revendicărilor sale, își caută în aceste mo
mente orientarea pratică, definitiva directivă în politica 
națională și internațională". Am citat articolul lui Mihai 
D. Ralea, cu titlul Definiție a revoluției. Un asemenea arti
col marchează, pe de o parte, caracterul științific al anali
zei operate asupra situației politice a timpului, pe de alta,

L
(Continuare în pag. a 11-a)
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Manifestări consacrate semicentenarului
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GABRIEL FLOREA

Totul a fost extraordinar, ireproșabil /"rr
(Agerpres) Invitat de onoare al Turneu-

Retrospectivă ce

— Revenind la competiția In
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ob-

an-
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ATLETISM

r-

IX-lea al U.T.C.

Fundoianu,
Teodor sa nu,

• Primul transfer de masor din fotbalul nostru ! „Interna
ționalul" Andrei Tudose, alias Francois, își pregătește formele 
pentru Dinamo, li lipsește, însă, dezlegarea...

realizarea 
într-un 

creștet" 
respective

• Victor Stănculescu așteaptă biletele de avion pentru Tan
zania, unde va antrena timp de un an echipa Young Africans 
din Dar Es Salaam.

am asistat la o reuniune 
trezit Interesul și dtorva 
cele mai bune palete ale 
Au cîștlgat, evident, cei

DUPĂ TURNEUL 
INTERNATIONAL 

UNIVERSITAR 
DE TENIS DE MASA

Ii

ÎN CONSTRUCȚIA

lui internațional universitar de 
tenis de masă, LUDOVIT K.O- 
MADEL a avut amabilitatea 
la încheierea concursului, să 
răspundă la cîteva întrebări.

— Cînd considerați că va fl 
posibilă, totuși, organizarea pri
mului campionat mondial uni
versitar de tenis de masă. ?

I__

Andrieșeni, Coarnele 
Costulenl, Dolhești, He- 

Voinești, Victoria și

Cupa „16 Februarie" la cros a fost cîștigatd de sportivii clubului Metalul. Întrecerile viu dis
putate, desfășurate pe traseele din incinta Stadiu mdui Tineretului, au fost cîștigate ■— pe categorii de 
vârstă — de următorii: Nacu (Dinamo), Șandru (Metalul), Cioc» (Dinamo), iar la fete de Ion eseu (Me
talul), Holub (Metalul) și Linca .(Metalul). Competiția s-a Încheiat cu festivitatea de premiere.

ne-a declarat LUDOVIT KOMADEL, 
președintele Comisiei de reglementări sportive fi membru în

Comitetul Executiv al F.l.S.U.
ca. 
ne

F. Aderca, 8.

prilej, ia Muzeul Olte- 
svut loc vernisajul ex- 
de desene „Copilăria 
fericită" realizată de 

ai școlii generale

AVANPREMIERĂ

— ora 20; Studioul I.A.T.C. : DI
VERTISMENT TO — ora 24; Tea
trul „Țăndărică* (Str. Academi
ei) : AMNARUL — ora 17.

Teatrul National „L L. Cara- 
glale” (Sala Comedia); FANNY

— Vă rugăm să ne spuneți 
impresie v-a lăsat primul turneu 
international universitar de tenis 
de masă organizat de U.A.S.R. 
la București.

O PAGINA REMARCABILĂ

Îmbunătățirea legislației econo
mice, s-au îmbunătățit continuu 
metodele de conducere și orga
nizarea activității economice. Tn 
acest cadru a devenit posibilă 
creșterea continuă a rentabili
tății produselor, mărirea gradu
lui de prelucrare și valorificare 
a materiilor prime, ridicarea e- 
ficiențeî întregii activități eco
nomice. Printr-o organizare su
perioară a activității productive, 
P* seama utilizării corespunză
toare a capacităților, a forței 
de muncă s-a reușit ca pe an
samblul industriei, productivita
tea muncii să crească cu 45 la 
sută, două treimi din sporul 
producției Industriale fiind rea
lizat pe această cale.

Se desprinde cu claritate, din 
lectura Comunicatului, că rezul
tatele remarcabile obținute în 
dezvoltarea economică a țării, 
in cursul cincinalului se spriji
nă pe materializarea unui bo
gat program de investiții. Con- 
ponentă a liniei generale a poli
ticii Partidului Comunist Ro
mân, urmărind dezvoltarea im
petuoasă a forțelor de producție, 
perfecționarea relațiilor de pro
ducție și în acest fel. creșterea 
avuției naționale, ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii, menținerea u- 
nei rate ridicate a acumulării a 
prezentat o constantă a planului 
cincinal precedent. Astfel fon
dul de acumulare a reprezentat 
in ultimii cinci mi 30,3 la 
sută din venitul național din 
care 23,7 la sută a fost reparti
zat pentru dezvoltarea ramuri
lor producției materiale și 6,6 la 
sută pentru construcția de lo
cuințe, extinderea bazei mate
riale a acțiunilor sociale și cul
turale a serviciilor pentru popu
lație. Pentru a defini aportul 
substanțial pe care cincinalul 
1966—19T0 II aduce în cronica 
realizărilor României socialiste, 
este suficient să amintim că in
vestițiile din fondurile centrali
zate ale statului au totalizat 
289,7 miliarde lei. ceea ce repre
zintă mai mult decît s-a inves
tit de-a lungul deceniului prece
dent. Cea mai mare parle din a- 
ceste fonduri au fost utilizate 
pentru realizarea, de obiective . 
productive, astfel că peste o tre
ime din fondurile fixe existente 
la stîrșitul anului 1970 sint create 
tn ultimul cincinal cînd au in
trat in folosință aproape 1 509 
capacități șt obiective principale 
industriale.

Da o atenția deosebită s-au 
bucurat din partea statului în a - 
ceastă perioadă agricultura si 
silvicultura, sectoare unde s-au 
făcut importante investiții pen
tru modernizarea bazei tehnico- 
materiale. au fost operate mă
suri substanțiale în direcția îm
bunătățirii organizării, condu
cerii și planificării acestei ra
muri. Este de menționat că fon

durile de investiții în agricul
tură. în valoare de circa 37 mi
liarde Iei au fost cu precădere 
folosite pentru extinderea lu
crărilor de mecanizare, realiza
rea programelor naționale d« 
irigații și de dezvoltare a zoo
tehniei elaborate nu demult, iar 
în silvicultură unde s-au inves
tit cu 38,4 la sută mai mult de
cît în cincinalul anterior, su
mele alocate s-au întrebuințat 

1â.; reta
in
un 

Ș> 
era 
su-

îndeosebi la lucrările de 
cere și cultură a pădurilor. 
1970 în agricultură exista 
parc de 107,5 mii tractoare 
50,2 mii combine cerealiere, 
amenajată pentru irigații o_
prafață de 729 mii hectare ; în 
anii 1966—1970 s-au utilizat 2.7 
milioane tone îngrășăminte chi
mice. Iată cîteva repere ale o- 
rient.ării agriculturii către o pro
ducție intensivă și eficientă, 
care au determinat o creștere « 
producției globale agricole cu 
24 la sută în comparație cu pe
rioada anterioară.

Tn aprecierea înfăptuirilor 
de-a lungul cincinalului, se cu
vin a fi subliniate ca deosebit 
de semnificative succesele înre
gistrate în dezvoltarea economi
că și socială a tuturor județelor 
șl localităților țării. Care sînt 
principalele trăsături manifes
tate în acest sens ? Construirea 
unor obiective economice și so- 
cial-culturale importante în a- 
cele județe cu mai redusă zes
tre din punct de vedere econo
mic și social a permis intensifi
carea dezvoltării acestora, asa 
incit volumul investițiilor alo
cate unor județe ca Mehedinți, 
Vilcea, Buzău, Covasna, Ialo
mița s-a situat peste media e- 
xistentă pe ansamblul economiei 
naționale. Pe aceeași linie 
detașează preocuparea pentru 
amplasarea unor obiective de 
investiții in orașe mai puțin 
dezvoltate industrial sau în lo
calități rurale. Sporirea investi
țiilor în aceste zone rămase în 
urmă din punct de vedere eco
nomic a favorizat 
producției industriale 
ritm mediu anual de 
mai mare în județele 
decît în restul țării.

Intensificarea procesului de 
industrializare socialistă a țării, 
creșterea numărului de obiective 
economice este reflectată și de 
faptul că numărul salariaților 
era în 1970 de 5.1 milioane, în 
-cincinal fiind create 800 de mii 
de noi locuri de muncă, un as
pect deosebit de pozitiv repre- 
zentîndu-1 atragerea într-un nu
măr mai mare a femeilor în 
activitatea economico-socială. 
Pe ansamblu, ponderea salaria
ților a crescut de la 46 la sută 
în 1965 la 54 la sută în 1970.

Pe temelia dezvoltării produc
ției materiale, a creșterii veni
tului național, au sporit venitu
rile reale ale tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii de la ora
șe și sate, s-a extins construc
ția de locuințe, au fost majo-

In .’># de localități din județul 
Dolj între care se numără 
Drănlc, Valea Standului, Gin- 
geov», Gighera. Hratovoești, Sa
dova și Ostroveni au avut loc 
expuneri pe tema „Crearea 
P.C.R. — rezultat al dezvoltării 
mișcării muncitorești, revoluțio
nare și democratice din Româ
nia". In Încheiere, formații ar
tistice locale au susținut pro
grame omagiale, dedicate ani
versării a 50 de ani de existență 
a partidului. De asemenea, eu 
același 
niei a 
poziției 
noastră
către elevi 
n». 2 din Craiova.

(coruri, dansuri) din localitate. 
Manifestări artistice închinate 
aniversării semicentenarului 
partidului au avut, de asemenea, 
loc. duminică, în toate comu
nele subordonate municipiului 
Iași, precum și In localitățile 
rurale 
caprei, 
leșteni, 
altele.

rate an de an cheltuielile sta
tului pentru învățămînt, cultură, 
ocrotirea sănătății și alte ac
țiuni sociale, subliniază Comu
nicatul. Și ca de fiecare dată 
este lăsat să vorbească argu
mentul implacabil al faptelor, 
cifre șl date din statistica im
presionantă a cincinalului.

In acest timp fondul de con
sum pe locuitor a crescut cu 
27 la sută, o dată cu mărirea ve
niturilor populației, prin gene
ralizarea noului sistem de sala
rizare asigurîndu-ae o mai co
rectă aplicare a principiilor de 
echitate socială, îmbunătățirea 
continuă a structurii salariaților 
pe grupe de salarii. Din numă
rul muncitorilor, peste 70 la sută 
cîștigă în prezent peste 1100 lei 
în comparație cu anul 1965 cînd 
doar 34 Ia sută din ei realizau 
acest nivel de salarizare. După 
cum se știe, in acești ani s-au 
redus prețurile la o serie de 
produse. De asemenea, în cursul 
acțiunii de așezare pe ba2e ren
tabile a activității economice u- 
nele prețuri au crescut. Cu toate 
acestea, mărirea salariului me
diu cu 28.7 Ia sută a făcut ca 
puterea de cumpărare a sala
riilor să fie cu 20 la sută mai 
mare. Se impune a fi subliniat 
că prin creșterea cheltuielilor 
social-culturale de la bugetul 
statului veniturile suplimentare 
de care a beneficiat în medie o 
familie dincolo de veniturile 
provenite din retribuirea muncii 
s-au ridicat de Ia 3 600 lei la 
5 500 lei. Tn același timp pre
faceri înnoitoare au intervenit 
în lumea satelor unde, așa cum 
precizează Comunicatul în ul
timii cinci ani au fost construi
te 260 000 de case, au fost elec
trificate 4077 de sate.

Cincinalul pe care l-am în
cheiat a operat importante rea
lizări în domeniul invățămîntu- 
lui, al activității culturale, ocro
tirii sănătății unde 
din partea statului 
aproape un sfert din 
cheltuielilor bugetare. Tn 
timp s-au construit noi 
pentru învăț&mîntul de 
generală, profesional și tehnic, 
pentru învățămîntul superior. Tn 
prezent, fiecare al Cincilea lo
cuitor al tării este elev sau stu
dent, fapt care ilustrează con
vingător nivelul de dezvoltare ai 
învățămlntului. extinderea ba
zei sale materiale. Cifrele atestă 
eu forță de convingere, prin e- 
xetnple, creșterea numărului de 
lăcașuri de cultură, creșterea 
numărului de spectatori, mări
rea tirajelor tipăriturilor în lim
ba română și în limbile națio
nalităților conlocuitoare. Grija 
pentru sănătatea oamenilor 
muncii este exprimată în litera 
Comunicatului prin sublinierea 
creșterii unităților spitalicești, a 
numărului de paturi, de asisten
tă medicală. în România anului 
1970 la fiecare 676 locuitori re
vine un medic iar numărul ca- 

i drelor medii sanitare a crescut 
’ ’ în anii cincinalului cu 23 de mii.

Tn perioada 1966—1970 peste 2 
milioane de persoane s-au mu
tat în locuințe noi, prin con
strucția celor 660 de mii de lo
cuințe din care 344 mii din fon
durile statului său cu credite a- 
cordate de stat depăsindu-se 
prevederile de plan inițiale.

Impresionant prin bogăția de 
fapte extrase din cununa specta
culoasă a succeselor cincinalului 
încheiat, Comunicatul conturea
ză prin întreaga sa structura so
liditatea încrederii cu care în
tregul nostru popor a pornit la 
înfăptuirea programului elabo
rat de Congresul al X-lea al 
partidului, certitudinea că aces
te prevederi vor fi îndeplinite 
cu succes, parcurgînd astfel o 
nouă treaptă pe drumul edifi
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noa
stră.

cheltuielile 
reprezintă 

totalul 
acest 
spații 

cultură

Evenimentul voleibalistic 
intern nr. 1 al săptămînii a 
fost, desigur, derbyul masculin 
Dinanio-Rapid. Meciul în sine, 
contrar așteptărilor, n-a excelat 
la capitolul tehnică. Remarca
bilă doar confruntarea de am
biții, cheltuiala de energii, 
perfect ilustrată de evoluția 
scorului : 3—2 (—9, 8 —12, 10 
11) pentru Dinamo, după 150 
de minute de joc ! Curba evo
luției învingătorilor a fost 
continuu ascendentă, atingînd 
în setul 5 valoarea maximă.

Cele trei partide feminine 
de campionat pe care am a- 
vut posibilitatea să le urmă
rim în Capitală s-au făcut re
marcate fiecare prin alt ele
ment specific. Adică : Medici
na — Universitatea Timișoara, 
0—3 (—13, —12, —8), a evi
dențiat, în ceea ce le privește 
pe merituoasele învingătoare, 
o disciplinare a jocului și o 
creștere a eficienței luptei 
pentru fiecare balon. Caracte
risticile talentatului antrenor 
timișorean prof. Doru Jitaru 
— tenacitate, putere de efort, 
modestie — s-au imprimat, se 
pare, în chip fericit și echipei 
sale. Tn Giulești, meciul vede
tă Rapid — C.P.B. n-a avut is
toric : 3—0 (4, 12, 4) într-o 
singură oră de joc. Antrenorul, 
prof. Davila Plocon, ne spunea 
că „momente dificile pentru 
noi n-au fost decît la începu
tul setului al doilea. Elevele 
mele, — Szekely și Rebac, cele 
mai bune — au ascultat indi
cația de a ataca variat și au 
cîștigat fără dificultate". Așa
dar, la acest meci a avut cîș
tig de cauză echipa care a 
știut să-și „asculte" antreno
rul. în fine, jocul I.E.F.S. — 
Universitatea Craiova, 3—0 
(9, 13, 5) a relevat cîteva jucă
toare de talent, scoase la ivea
lă în mod „tactic" de antreno
rul Gheorghe Moise : Renata 
Pop, Ileana Gergely și Magda
lena Kovacs. Această echipă a 
I.E.F.S., capabilă de multe sur
prize încă, ne-a convins ieri 
că nu trăiește doar prin vede
tele sale mai vechi Marinescu. 
Cengher, Pripiș, Ghiță sau 
Cirstoiu.

VIOREL RABA

Timp de două zile, spectato
rii bucureșteni au asistat în 
Sala de atletism de la 23 Au
gust la o adevărată sarabandă 
a recordurilor. Este drept că 
acest flux de recorduri a fost 
în parte favorizat și de faptul 
că pentru prima dată s-au dis
putat în campionatul național 
probe de viteză pe 60 m. în 
loc de 50 m., ca de altfel și 
probe de garduri pe aceeași 
distanță, ceea ce a contribuit 
ca noile recorduri să aibă o 
viață mai scurtă. Totuși, au 
fost bătute și recorduri la alte 
probe decît la alergări, iar u- 
nele dintre ele, ca de exemplu 
cel de la 60 m. plat fete, era 
stabilit încă de anul trecut de 
Eleonora Monoranu Ia Cam
pionatele europene de sală (și 
egalat de Valeria Bufanu în a- 
cestan). Dealtfel, finala aces
tei curse în care se întreceau 
cele două protagoniste a dat 
cîștig de cauză, în mod sur
prinzător, celei de a treia 
Aura Mărășescu, care le-a în
trecut și recordul. Revenirea 
atletei de la clubul Steaua în 
prima linie a vitezistelor noas
tre poate însemna un reviri-

ment pentru sprintul nostru 
feminin (mai cu seamă a șta
fetei 4 x 100 m.); Tot în rîndul 
surprizelor putem trece și vic
toria lu Alexandru Munteanu 
la 60 m. băieți (6, 7 sec.) și 
victoria lui Nichifor Ligor a- 
supra lui Dinu Piștalu, la pră
jină (4,80 m.). De altfel, la a- 
ceastă ultimă probă s-au înre
gistrat și două recorduri de

sală, obținute de elevii antre
norului I. Fodoreanu : Cornel 
Anton cu 4,60 m. la juniori I 
și Marian Voicu cu 4,33 m. la 
juniori II. Tot Ia surprize 
menționăm victoria Marghioli
tei Matei la săritura în înălți
me asupra Virginiei Bonei, 
este drept la aceeași perfor
manță — 1,70 m. Revenirea în 
formă a Anei Sălăjan, la greu
tate, cu un nou record 16,21 
m. face ca Lia Manoliu să nu 
rămînă un caz izolat în atle
tismul nostru. Nici Adrian 
Gagea nu a rămas mai prejos

«tabilind și el un nou record 
de sală la aceeași probă, cu 
17,40 m.

Performanțe remarcabile au 
mai obținut Carol Corbu la 
triplusalt: 16,42 m., Valeria 
Bufanu, care după eșecul de 
la sprint a cucerit lungimea 
cu un promițător 6,23 m. și 
60 m. garduri cu un nou re
cord — 8,3 sec. Tot la această 
probă, Nicolae Perța a între
cut recordul băieților cu 7.8 
sec. Iar la lungime băieți, de- 
catlonistul Valeriu Jurcă, prin 
victoria obținută cu o săritură 
de 7.69 m., pare să aibă velei
tăți îndreptățite la obținerea 
supremației în această probă.

Primul campionat al anului 
al atleților seniori dorim să 
fie de bun augur, pentru res
tul anului, atît prin valoarea 
performanțelor cît mai ales 
prin întrecerile strînse, duse la 
un nivel valoric ridicat. De a- 
semenea, organizarea competi
ției — excelentă — a înlătu
rat, de astă dată, nejustificatele 
tntîrzieri de program, înregis
trate la campionatul de sală 
al juniorilor.

SILVIU DUMITRESCU

Duminică dimineața, sub 
deviza „Succes deplin sportivi
lor participant! la finala „Cu
pei Congresului al IX-lea al 
U.T.C.", și-au dat întîlnlre 
handbaliștii, practicanții cul
turismului. precum și cel mal 
tineri judoka din țară. După 
meciurile de handbal, dispu
tate între echipele Liceului 
Mihai Viteazul" — Liceul 24 

(fete) și Tudor Vladimirescu 
— Liceul 24 (băieți) s-a acor
dat „Cupa" decernată „celui 
mai activ sector in domeniul 
activității sportive de masă". 
A urmat, apoi, partea atrac
tivă a reuniunii, care a consti- 
tuit-o demonstrația sportivilor 
care practică culturismul, de
monstrație care s-a desfășurat 
In acompaniamentul formației 
„Entuziaștii". In continuare, 
in program, un alt punct de 
atracție — întrecerile de judo, 
un veritabil recital de măies
trie. în prezența secretarului 
general *1 Federației Române 
de Judo, prof. Anton Muraru. 
copiii și fetele echipei „Flacă
ra Roșie", îndrumați de in
structorul Dorin Gavrea, au 
dezvăluit tehnica Ukeml — 
„Școala căderii" — și autoapă- 
rarea. Au lăsat o impresie de
osebită Mariana Călugăru, Mt- 
haela Matache și Liliana Pa
triciii. Antrenorul lotului na
țional Gheorghe Donciu, îm
preună cu Gheorghe Ciolan de 
la Rapid, au demonstrat for
ma de prezentare a judo-ului 
„Katas" (Școala exercițiilor) 
fiind aplaudați de sutele de 
spectatori.

în final, echipa Politehnica 
București, condusă de Valeriu 
Costa, a prezentat un program 
demonstrativ de autoapărare 
și karate, care a plăcut mult 
tinerilor spectatori.

ILIE GHEORGHB

VESTI DIN FOTBAL
ș

Tn sala Teatrului „Fantasio" 
din Constanța a avut loc dumi
nică dimineața o întilnire a se
cretariatului Comitetului jude
țean Constanta al Partidului 
Comunist Român cu activul U- 
niunii Tineretului Comunist. Cu 
acest prilej, a fost fnminat al- 
buinul-ștafetă „Omagiul parti
dului", Inițiat in cinstea celei 
de-a 50-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român și 
apropiatului Congres al U.T.C., 
de Comitetul județean al U.T.C. 
tn colaborare cu Comitetul ju
dețean pentru cultură și artă și 
Consiliul județean nl Sindicate
lor.

Albumul-ștafctă a cutreierat »- 
pronpe trei luni orașele și sa
tele județului, Infățlșind cele 
mat semnificative realizări
ținut* pe aceste meleaguri in 
anâl construcției socialiste, 
tratamente pentru viitor, inmă- 
nunchind ginduri sincere de re
cunoștință partidului.

In încheiere, au fost prezentate 
montajul literar-muzical „Odă 
viratei de aur", un recital de 
muzică populară și ușoară și 
s-a desfășurat faza finală a con
cursului „Valențele orașului".

„Omagiu partidului" este inti
tulată manifestarea care a avut 
loe duminică la Casa de cultură 
din Pașcani. Și-au dat concursul 
echipele artistica de amatori

(Urmare din pag. 1) 

radicalizarea poziției „Vieții românești' față de realitățile 
naționale.

O afirmare ideologică încă mai apropiată de cea a prole
tariatului — atunci în plină dinamică revoluționară — o con
stituie, desigur, apariția revistei „Umanitatea", în iunie 
1920, — expresie în plus a căutărilor generației de intelec
tuali ce trăiseră experiența războiului. După ce în editorial 
se conchide : „Să ne ridicăm din ruini, ta și vlăstarul nou 
din. copacul doborît', — în același număr, dr. C. I. Parhon 
publică un articol, care, cuvînt cu cuvînt, este plauzibil și 
astăzi cu aceeași forță de mesaj, încă nedezmințită : „Oa
menii de știință trebuie să arate popoarelor că ele n-au 
nici un interes de a se urî și ucide între ele ; că la aceasta 
ele sînt împinse de o mînă de oameni meschini, cu suflete 
de negustori criminali; că interesul cel mare al omenirii 
e a munci în mod solidar pentru a pătrunde cît mai adînc 
în legile naturii, dezrobindu-se în limita posibilității de jocul 
forțelor oarbe (...), trebuie să arate popoarelor că interesul 
lor cel mare e să suprime, de comun acord, înseși mijloacele 
care amenință necontenit ca masacrul uman să reînceapă. 
Toată intelectualitatea omenirii lâ propage popoarelor 
dezarmarea'.

Revista cu asemenea program reunește un grup nresti- 
gios de colaboratori : T. Arghezi, Ion Barbu, Gala Galac- 
tion, I. Slavici, Ion Vinea, 
AL L. Philippide, Ion Pas, Tudor Vianu, Ionel 
Andrei Braniște.,

Cu alte cuvinte — o mărturie a climatului intelectual, 
ca reverberație a profundelor seisme sociale de după pri
mul război mondial, un ecou direct, mareînd concomitenta, 
ca să nu spunem identitatea de gîndire și acțiune a intelec
tualității noastre cu cei care — zeci și zeci de mii — con
stituind avangarda clasei noastre muncitoare, erau făuritorii 
(zi de zi, acțiune după acțiune, în fabrici, în uzine, în bi
rouri, în stradă) ai istoricului eveniment.

Cel al cărui Semicentenar, în maiul înflorit al acestui an. 
1971, întregul nostru popor îl va sărbători în bucuria marilor 
împliniri de astăzi.

Inițiativa C.M.E.F.S. București 
de a organiza „Cupa de iarnă" 
la rugbi este lăudabilă. Această 
avanpremieră a redeschiderii se
zonului oficial de rugbi este bi
nevenită în primul rînd pentru 
sportivi, dar... și pentru potolirea 
apetitului rugbistic al spectato
rilor.

Reîntâlnirea cu balonul oval am 
avut-o duminică dimineața pe 
terenul Ghencea, iar ca prime 
combatante — cele două echipe 
bucureștene, Steaua și Grivița 
Roșie.

Un început furtunos, ritm a- 
lert, joc cu faze spectaculoase 
inițiate de militari, oprite cu difi
cultate de grivițeni, caracterizea
ză începutul jocului. Stadiul îna
intat de pregătire pe care îl au 
steliștii ilustrează rivna și serio
zitatea cu care se pregătesc lide
rii diviziei naționale. Partida se 
echilibrează, cei de la Grivița 
Roșie reușesc două încercări, mi
litarii beneficiază și ei de o în
cercare și o lovitură de pedeapsă. 
Scor final 6—6. Rezultatul ni se 
pare echitabil iar jocul exprimă 
valoarea celor două protago
niste. Chiar dacă timpul de joc 
(două reprize a 30 minute) nu a 
fost cel regulamentar, partida a 
scos la iveală și cîteva carențe: 
este vorba de slaba pregătire fi
zică (Grivița Roșie nu s-a antre
nat pînă acum decît numai în 
Capitală, datorită sarcinilor de 
serviciu ale jucătorilor) și a con
cepției de joc — indefinită la 
ambele echipe.

E bine ca, la început de sezon, 
să se încerce schemele tactice

propuse în programul de pregă
tire, unnărindu-se mai puțin re
zultatele în sine, chiar dacă ele 
ne oferă unele satisfacții de mo
ment. >

Alte rezultate înregistrate ieri 
în întâlnirile din cadrul „Cupei 
de iarnă" : Rapid — Vulcan : 
0—0 și Constructorul — S. N. 
Oltenița 14—11. într-un meci de 
verificare lotul de juniori a dis
pus de Aeronautica cu 11—3.

— Treci rid peste faptul că ini
țiativa țării dv. a fost deosebit 
de interesantă și binevenită, nu 
pot vorbi despre organizarea 
propriu zisă a competiției decît 
în superlative ! Pornind de la 
programe, afișe și insigne, pină 
la primirea oaspeților, cazare, 
sala de joc și activitățile în afa
ra concursului, totul a fost ex
traordinar, ireproșabil ! O notă

MIHAI VITEAZUL : (ambele 
serii — ecran panoramic) : rulea- 
zâ la Patria (orele 10; 15; 19,301.

ROMEO si JULIETA : rulează 
la Capitol (orele 8.45; 11,45; 14.45; 
18; 21).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15),
București (orele 8; 10,15; 12,45; 15; 
17,30; 19.45; 22).

DACII (Săptămîna filmului pen
tru tineret) ; rulează la Lumina 
(ora 18,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Lumina Ic
rele 9; 10,45; 12,45; 14,30; 16,30;
20,45).

INCINERATORUL : rulează la 
Central (orele 16; 18,30; 21).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30), Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 13,45; 18: 20,15).

,,Z“ : rulează Ia Viitorul (orele 
15.30; 18; 20,30).

BĂTĂLIA PENTRU ALGERt

rulează la Bucegl (orele 15,30; 18; 
20,30).

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Festival (orele 8,45: 11; 
13.30; 16; 18,30; 20,45), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

B. D. INTRĂ IN ACȚIUNE : 
rulează la Pacea (orele 15,30; 18;
20.15) , Volga (orele 9,15; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30),

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru
lează la Rahova (orele 18; 20,15).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Rahova (ora 15,30).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE ; rulează la Lira (ora
20.15) .

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18).

CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ : rulează 
la Progresul (ora 19).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Progresul (orele 15;

• Tn meciurile amicale disputate ieri au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Progresul-Univ. Craiova 1—1 (1—1) ; 
au marcat Năstase și, respectiv. Martinovich

Sportul studențesc-F. C. Argeș 1—0 (1—0) ; a Înscris Ja- 
maischi.

Pe Stadionul din șos. Ștefan cel Mare, Dunărea Giurgiu a 
terminat la egalitate (1—1) cu echipa de tineret-rezervă a 
clubului Dinamo (întărită cu Andrei. Boc, Petre Victor și 
Nuțu).

specială aș acorda Comisiei de 
organizare care m-a impresionat 
în mod deosebit prin operativita
te, inventivitate și prin prompti
tudinea cu care a prevăzut și re
zolvat totul, pînă în cele mai 
mici amănunte. Apoi, remarc in

teresantele și plăcutele seri prile
juite de gazdele noastre la clu
bul „Universitas", la „Student- 
Club*, precum și minunatele ca
douri oterite participanților din
tre care și acea excursie de ne
uitat pe Valea Prahovei.

«ine. la disputele sportivilor : ce 
ne puteți spune ?

— Participarea a fost, fără În
doială, selectă. Nume ca Zoia 
Rudnova, Rita Pogosova, Eleono
ra Mihalca. Carmen Crișan, Ia- 
roslav Kunz, Gomoșkov sînt bi
necunoscute în arena Internațio
nală așa că prezența lor la acest 
turneu este cea mai bună dova
dă că 
care a 
dintre 
lumii.
mai buni, iar jucătorii sovietici 
au fost categoric cei mai buni. 
Evoluția reprezentanților Româ-

17), Cotroceni (orele 14; is,4S; 
17,30; 19,15; 21), Dacia (orele 8,45—
20.30 în continuare).

SEMNALE PE DRUM ; rulează 
Ia Moșilor (orele 15,30; 17,45; 30).

PRIMUL CURIER : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI ----
rulează la Favorit (orele
11.30 13,45; 16; 18,15; 20,30),
viar (orele 8,45; 10.45; 12.45; 
16,45; 18,45; 20,45), Excelsior 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
Modem (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30).

VAGABONDUL : rulează la Fia. 
mura (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Fe
rentari (orele 9; 12,30; 16; 19.30), 
Buzeștl (orele 9; 12.30; 18; 19,30).

POMUL DE CRĂCIUN : rulea
ză la Laromet (orele 15,30; 17,30; 
19,30).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Timpuri Noi (orele 11—21 
tn continuare).

ȘARADA ; rulează la Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20,151, Arta (orele 
15.30; 18; 20,15).

PE LUCIUL GHEȚn i rulează

RĂI :
9,15; 

Fero- 
14.45; 

(orele 
20,30). 
‘ 16;

ia Ciulești (orele 15,3(1; 18; 20,30), 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15)

VARA DE ALTĂDATĂ : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 18: $0,15).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează la 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

OMUL DIN SIERRA ; rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15)

100 DE CARABINE : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

DEGETUL DE FIER : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 17.45; 20).

BUFONUL REGELUI : rulează 
la Cinemateca—Union (orele 10.30; 
12,30; 14,30), RUSALKA (ora 16,30).

• Echipa de fotbal Rapid 
București a susținut a 4-a întil- 
nire de la sosirea sa în Bra
zilia, jucind la Rio cu echipa 
Vasco da Gama. Jocul s-a în
cheiat eu un rezultat de egali
tate : 0—0.

• FINALA turneului interna
țional de tenis pe teren acope
rit, care a început la Hawthorne 
și continuă la New York, se va 
disputa intre iugoslavul Zeliko 
Franulovici și americanul Clark 
Graebner. în semifinale, Franu
lovici l-a eliminat cu 6—2, 5—7,
6— 3 pe brazilianul Tomas Koch, 
iar Graebner l-a întrecut cu
7— 6, 7—6, pe românul Ilie 
Năstase. Aceasta a fost prirna 
infringere suferită de Năstase 
după lt victorii consecutive. 
Năstase a jucat bine și în par
tida cu Graebner, dar s-a re
simțit in urma eforturilor depuse 
în turneele precedente.

• ȘAHISTUL român Victor 
Ciociltea continuă să se mențină 
între protagoniștii turneului in
ternațional de Ia Malaga. Cîști- 
gînd în runda a 11-a partida cu 
Cardoso (Brazilia), maestrul ro
mân a acumulat 8 puncte și o- 
cupă locul doi In clasament, în 
urma spaniolului Arturo Po- 
niar.

niei n-a fost, după părerea mea, 
la valoarea lor reală. O revela
ție a constit.uit-o echipa Austriei 
și cu permisiunea dv., compa
triotul meu Kunz, care a fost 
aproape de a obține, victoria Jn 
finala de simplu 1

— Eu am făcut un referat Îs 
Comitetul Executiv al F.I.S.U. 
pentru a arăt* amploarea pe 
care acest sport a luat-o tn rîn
dul studenților din toate țările. 
Voi propune convocarea membri
lor din toate țările afiliate și 
vom aștepta candidatura. Cred, 
însă, că în cel mult doi ani vom 
putea asista la primul C.M. uni
versitar de tenii de masă.

H. AI.EXANDRESCU
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• 18,00 Deschiderea emisiunii.

Scena șl ecranul • 18,30 Muzică 
populară cu Florin Ungur și Ane
ta Stan • 18,50 Cincinalul in ci
fre și imagini • 19,20 1001 de seri
• 19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 Roman foileton : Deșertul 
dragostei (ID de Franțois Mau- 
riac • 20,50 Vedete la ediția a 
IV-a a „Cerbului da Aur”. Dalida
• 21,05 Ocolul țării tn opt luni
C 22,15 Telejurnalul de noapte • 
22,25 Săptămtna sportivă preolim. 
pică. Prin satelit de la Sapporo- 
Japonia. , ,



CE PROBLEME AȚI RIDICA DE LA TRIBUNA CONGRESULUI?

ACTIVITATEA U.T.C.
SĂ EXPRIME MAI PREGNANT

A face în așa fel ca flecara 
cetățean al țării să participe res
ponsabil la destinul comun, iată, 
în esență, semnificația procesu
lui amplu — ai cărui martori și 
promotori am fost și sîntem — 
inițiat ți condus de partid —, 
iată explicația faptului că fie
care om al muncii și-a regăsit din 
ce în ce mai limpede și exact 
gîndul în lumea ce-1 încon
joară.

A face în așa fel, ca, în afara 
oricăror constrîngeri — simplu, 
ca între oameni ai aceluiași pă- 
mînt, deprinși să-și rostuiască 
din ce în ce mai bine munca și 
viața — sufletul și mintea tutu
ror să cuprindă firesc dăruirea 
și înțelegerea, curajul nemulțu
mirii șl sentimentul nobil al a- 
devărului și al dreptății —, iată 
sensul uman al democrației 
noastre socialiste, iată deci con
tinua încercare a trudei nobile 
din perioada ce ne așteaptă.

• Cadrul democratic 

poate asigura 

o mai bună

rezonanță opiniei

„Acest timp care ne așteaptă, 
ne-a declarat Dumitru Stoica, 
tehnician la Uzina de mașini 
grele, București — mai exact 
timpul noului cincinal, pretinde 
fiecăruia să dea tot ceea ce poa
te, să muncească mai bine și mai 
mult ca pînă aciun. Se înțelege 
că a rămine în afara efortului la 
care sîntem chemați, înseamnă, 
de fapt, nu numai ignorarea 
nejustificată a hotărîrilor pe care 
le avem față de noi înșine și față 
de societate, dar și încălcarea ar
bitrară a unor principii demo
cratice. La noi în fabrică sîut 
acum aproape 800 de uteciști, 
dar în vară vor fi în jur de 1200, 
iar la sfîrșitul anului peste 1500. 
Iată de ce U.T.C.-ul trebuie să 
facă mai mult, să acționeze ast
fel ca opiniile sale să aibă re
zonanța cuvenită — să fie ascul
tate mai cu atenție. Aș da un 
exemplu. în repetate rânduri, 
comitetul U.T.C. pe fabrică a 
intervenit pe lîngă conducerea 
administrativă pentru rezolvarea 
situației încadrării tinerilor mun
citori. Aceștia, după trei luni de 
la venirea în fabrică, au dreptul 
legal să se prezinte la un exa
men pentru mărirea încadrării. 
Cu toate acestea, nu întotdeauna 
este respectată legea. Și astfel se 
ajunge ca tânărul să muncească 
la produse ce pretind o califi
care superioară, încadrată chiar 
la maximum, fiind însă plătit 
la minim. Pe bună dreptate ei se 
întreabă în cadrul organizației 
U.T.C., de ce examenul de înca
drare nu aduce după sine înca
drarea la calificarea lor reală ? 
Numai în vremea din urmă, de 
exemplu, 12 dintre acești tineri au 
lucrat la rotorul primei turbine 
de la Porțile de Fier, lucrare ex- 

f nem de complicată și totuși au 
primit salarii de muncitor de cea 
mai joasă calificare. Ceea ce 
vrem să subliniem este trata
mentul echitabil de care trebuie 
să se bucure, într-o fabrică, tînă
rul. Pentru că, altfel, se întîmplă 
că muncitori tineri și buni uneori 
pleacă din fabrică (unul dintre 
ei excelent strungar borknerchist, 
s-a făcut... ospătar). Este necesar 
deci, să fie respectată legea, pu- 
nîndu-se de acord planurile fi
nanciare ale întreprinderii cu re
alitatea evidentă, pozitivă, a per
manentei creșteri a nivelului teh
nic și a gradului de calificare a 
tinerilor noștri.

• Chibzuință, spiri

tul matur exclud 

tutela măruntă

Inginerul Ion Dima de la 
aaooași fabrică ne-a spus : Sin
cer să fiu, lipsa de atenție a u- 
nora față de tineri mi se pare în 
primul rînd o atitudine net apo
litică și ea nu poate genera un 
climat sănătos de muncă. Aici la 
noi, în fabrică, se ziee uneori că 
«te bine ca tinerii să tragă la

FLORIN GEORGESCU : DUMITRU STOICA i
„Un numitor comun..." „Tinerii fabricii...*1

ELENA CHIHA : „Tinerii, 
eredeți-mă, gîndesc matur** 1.

Anchetă realizată da
AL. BALGRADEAN,

I. ClMPEAN. PETRE DRAGU,
C. STOICIU

fiare", „să fie alergați acum, cît 
n-au dat de greul vieții etc11. 
Tifierii muncesc, ascultă cum se 
cuvine un Sfat sincer, bine inten
ționat, urmărind cu atenție și' fe£ 
Iul în care sînt respectate nevo
ile lor materiale și spirituale, De 
multe ori, însă, chiar organiza
ția noastră, U.T.C.-ul, nu arată o 
preocupare serioasă, consecventă, 
pentru ca toate condițiile create 
de partid tineretului să fie valo
rificate concret și eficient. Chiar 
membrii în biroul comitetului 
U.T.C. nu dovedeau o asemenea 
preocupare. S-a organizat de cu- 
rînd în fabrică o Olimpiadă a 
turnătorului, s-au anunțat pre
mii, s-a făcut o bună populari
zare, au fost mulți participant!... 
Dar ca să se poată oferi premiile 
promise — și pe drept, meritate 
— a fost nevoie să se facă o 
listă cu obiectele pe care inten
ționam să le cumpărăm, fondu
rile să fie aprobate de... primul 
secretar al sectorului, apoi a fost 
nevoie de aprobarea Comitetului 
municipal care ne-a sfătuit să fo
losim viramentul. Ca urmare, a 
trebuit să cumpărăm alte obi
ecte decît cele de pe listă De ce? 
s-an întrebat îndreptățiți tinerii, 
banii erau ai noștri, ai organiza
ției noastre. Am vrut să cumpă
răm un autobuz cu care să facem 
excursii mai dese și la prețuri 
mult mai ieftine; deci am fost 
chibzuiți. Dar nu ni s-a dat voie. 
Aș putea continua cu exemplele, 
dar concluzia ar fi aceeași. Este 
vorba aici de subestimarea matu
rității cu care ne putem gospo
dări și alege ceea ce este potrivit 
propriei noastre munci de organi
zație, modului nostru de * ne 
gîndi activitățile.

„Pînă și schimburile de expe
riență cu alte uzine din țară se 
fac după nenumărate aprobări, 
ne-a declarat Nicolae Iana, turnă
tor în aceeași fabrică. Acum un 
an-doi, cînd ne-am dus 30 de 
tineri de aici, de la uzină, în 
schimb de experiență la Reșița, 
am stat acolo trei luni de zile și 
oricît am cerut, zilnic, n-am fost 
lăsați să ne îmbogățim cunoștin-

MARIA CONSTANTIN :
„Avem realizări...11

NICOLAE U REMIA : „Mă
gîndesc la diferențieri...11

(ele vizitînd toate secțiile. Pe 
drept cuvînt ne-am spus : Vasă- 
zică, noi in țară la noi, tineri 
muneitoii calificați nu avem voie 
să Vizităm o Uzină de-a noa
stră 1... Mă rog, să zicem că nu 
se putea atunci, dar să fi venit 
cineva să ne zică : tovarăși, uite 
de ce nu se poate, așa și așa... 
Că doar sîntem oameni cu me
serie, uteciști cu putere de a gîn- 
di, nu buni numai pentm „ac
țiuni !“ Doar auzi că vine cineva 
de la sector și ne zice : „Avem 
o acțiune". Și „acțiunea" asta, a 
sectorului, o facem adesea chiar 
fără să fim întrebați, fără să știm 
dinainte pentru ce sîntem che
mați. Asta nu se mai numește 
încredere, asta-i dădăceală !...

• Un drept legiferat

trebuie să devină

un drept eficient

Gheorghe Irul re, elev la Liceul 
energetic din Cluj : „Aș vrea să 
existe o mai mare încredere în

ANTCA NOVIȚCHI : 
„Aleșii noștri11...

GINA NICOLAE: 
„..dar și lipsuri"
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capacitatea noastră, a elevilor, de 
a gîndi cu responsabilitate asu
pra vieții școlii, care este după 
cum se spune cu vorbe frumoase, 
„locul nostru de muncă", „uzina 
și ogorul nostru". Dacă nu în 
toate problemele — deși eu 
cred că nimic din ceea ce pri
vește școala n-ar trebui să ne 
rămînă străin — măcar în ace
lea care ne vizează direct. De 
pildă, în activitatea consiliilor 
profesorale, acolo unde se dis
cută situația noastră, unde se iau 
măsuri educative referitoare la 
noi, n-ăr fi normal să participe și 
câțiva (și eu aș propune cîte 
trei) reprezentanți ai celor în 
cauză ? Colegii mei nu sînt 
mâhniți pentru neparticiparea în 
sine sau pentru faptul că n-au 
prilejul „să se grozăvească alături 
de profesori" — cum din păcate 
se mai crede și se mai spune ■— 
ci pentru o pricină mult mai 
adîncă. Ei spun așa : „Care vasă- 
zică profesorii noștri n-au încre
derea că putem participa cu o- 
biectivitate, cinstit, la dezbateri 
deschise despre propria noastră 
situație ; ne pun deci la îndoială, 
poate, tăria de caracter". Desigur, 
în fond nu așa gîndesc profeso
rii despre noi, dar aparențele, 
trebuie s-o recunoașteți, pot duce 
la asemenea concluzii... Mă sur
prinde faptul că. deși participarea 
noastră la consilii este legiferată, 
U.T.C.-ul și Ministerul nu au 
făcut în așa fel încît legea să 
fie tradusă în viață".

„După părerea mea, ne-a spus 
Gheorghe Terek, muncitor la 
fabrica „Clujeana", munca U.T.C. 
nu se face nici atît în ședințe și 
nici după orele de program, ci 
în fabrică, prin prezența con
tinuă în mijlocul tinerilor. De a- 
ceea, aș propune să se acorde 
secretarilor organizațiilor de 
bază, cu avizul favorabil ale 
conducerilor tehnice, un răstimp 
cît de scurt, zilnic, necesar unui 
contact permanent cu toți tinerii. 
Eu am văzut că problemele de 
producție se rezolvă cel mai bine 
la fața locului, lîngă mași
nă, aoolo unde omul sim
te că într-adevăr se intere
sează de munca lui. O altă pro
punere pe care aș face-o la Con
gres ar fi aceea ca la ședințele 
de lucru din cadrul secției, cînd 
se discută probleme importante
— încadrări, rețineri din salariu, 
sancțiuni disciplinare, transferări, 
revizuiri de norme — să participe 
un număr cît mai mare de ti
neri, ca să vadă clar că proble
mele lor sînt discutate, ca să 
vadă cum sînt discutate. Con
sider de asemenea foarte opor
tună participarea secretarului co
mitetului U.T.C. pe întreprinde
re la ședințele comitetului de 
direcție, dar în calitate de re

prezentant ales al tinerilor, nu 
doar ca simplu invitat. Cu atît 
mai mult cu cît, după cum știm, 
în acest sens există și o hotărî- 
re oficială. U.T.C.-ul, în primul 
rînd, ar trebui să se comporte 
mai activ, mai energic pentru ca 
hotărîrea să fie aplicată întoc
mai.

Pornind de la același deziderat, 
Elena Chiha, electrician pe șan
tierul de la Mintia, ne-a decla
rat ; Mai mult de jumătate din 
oamenii de pe șantier sînt tineri
— și totuși această jumătate nu 
are nici un reprezentant în Co
mitetul de direcție al întreprin
derii „Energoconstrucții". De-a- 
ici, următoarea situație : ședințe
le comitetului, care se țin Ia se
diul întreprinderii, adică la Bucu
rești, dezbat chestiuni care-i pri
vesc și pe tineri. Dar reprezen
tantul tinerilor nu este de față, 

ca să-și spună părerea. Și-atunci, 
abia peste Cîteva zile, vine un 
tovarăș de la București, care „ne 
informează" asupra ședinței, in
formare care de obicei se rezumă 
la transmiterea sarcinilor de pro
ducție : „Aveți de făcut atît, 
pînă la cutare termen;1 ar fi bine 
să faceți mai mult, mai bine și, 
desigur, mai repede!“ Scurt și 
cuprinzător. Nimic însă despre 
propunerile înaintate de noi, pri
vind calificarea, condițiile de 
muncă (propuneri despre care 
știm doar că „au fost trecute pe 
agenda direcției"; cum și oînd 
vor fi rezolvate — nu știm); ni
mic despre informările noastre 
repetate privind unele neajun
suri organizatorice ale producți
ei... Dar ce să vorbesc despre 
Mintia, când, după câte știu, nici 
la Rogojelu, care, de, se cheamă 
Șantier național al tineretului, 
secretarul U.T.C. n-are acces 
la ședințele* comitetului de direc
ție ! Și cînd te gândești ca acest 
secretar este numit Comandant 
de șantier. La execuție, la „elan 
tineresc în muncă" — cît despre 
încrederea conducerii că poate 
să și gîndească asupra bunului 
mers al întreprinderii — nici po
meneală. „Tinerii gîndesc — și 
uneori gîndesc destul de matur!" 
asta aș spune în esență, dacă aș 
lua cuvîntul la Congresul nos
tru.

• Fiecărei discuții5

a organizației — 

un conținut 

precis, concret

„Personal, ne mărturisea Ma
ria Constantin, muncitoare la Fa
brica de țesături și tricotaje

CONSTANTIN BUZATU:„Eu 
sînt pentru soluții fericite".

București — aș informa Congre
sul despre realizările însemnate 
din combinatul nostru, despre ac
tivitatea organizației noastre de 
U.T.C., despre ajutorul perma
nent și eficient pe care-1 primim 
din partea organizației de partid. 
Aș mai vorbi despre acțiunile 
frumoase la care am participat 
împreună cu colegii mei de mun
că, despre discuțiile fructuoase 
din cadrul simpozioanelor și șe
dințelor tematice. Desigur, aș 
vorbi și despre preocupările le
gate de calificarea profesională, 
despre îndatoririle obștești, des
pre rolul pe care organizația 
U.T.C. trebuie să-l joace în for

marea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste, în educarea trăsăturilor 
morale conforme principiilor e- 
tice ale clasei muncitoare din 
care facem parte...

Dar colega sa Gina Nicolae, ■ 
completat: Da, trebuie să vor
bim și despre ceea ce am făcut 
bine și temeinic în combinatul 
nostru. Dar n-ar fi cinstit nici 
măcar fața de noi înșine să nu 
spunem, de pildă, că unele mun
citoare venite în combinat de la 
țară se descurcă greu la oraș, că 
o mare parte din salariul lor se 
duce pe chirie, că, uneori, cînd 
sînt mutate de la un loc de mun
că la altul, câștigă mai puțin și 
că nu totdeauna primul drum pe 
eare-1 fac, atunci cînd au neca
zuri Sau intenționează ceva, este 
drumul" spre organizația U.T.C. 
Pentru țoă organizația, ea și Sin
dicatul, nu le ajută totdeauna. 
Eu îmi explic asta prin faptul că, 
dacă discutăm ceva în adunările 
noastre, discutăm cam la modul

GHEORGHEINDRE: 
„înainte de toate încredere*1.

general, adică nu ceea ce pretin
de realitatea să discutăm. La 
mine în secție, de pildă, am a- 
vut ultima adunare cu tema '■ 
„Forme și tendințe ale familiei 
contemporane". Am primit refe
ratul de 20 de pagini de la Co
mitet, iar Comitetul îl copiase, 
aproape cuvînt cu cuvînt, dintr-o 
carte pentru îndrumarea propa
gandiștilor". Or, noi ar fi trebuit 
să discutăm mai întâi ce situații 
se întîlnesc în familiile tinerilor 
noștri, care sînt condițiile fami
liilor lor. Asta se întîmplă deo- 
bicei : discuțiile în cadrul orga
nizației sînt despre lucruri gene
rale, nu încep de la munca și 
viața noastră, ci din cărți spre 
muncă și viață... Pe urmă, o 
mulțime de propuneri făcute de 
tineri au rămas nerezolvate, cu 
sau fără explicație, încît, pe 
drept cuvînt, dorințele și ne
voile noastre sînt doar înregis
trate și nu considerate într-un a- 
devărat spirit democratic.

• Un mecanism

organizatoric mai 

suplu, mai aproape 

de cerințele vieții 

„în realitate, a fost de părere 
o altă textilistă, Anica Novițcht 
— aceasta se întîmplă și pentru

că nu totdeauna tinerii unei or
ganizații sînt reprezentați de că
tre, cum se spune, cei mai buni 
dintre cei buni. Contează, cred, 
foarte mult cine sînt aleșii noștri 
și dacă noi putem să le încredin
țăm liniștiți mandatul reprezen
tării. De cele mai multe ori o pu
tem face, dar nu sînt puține nici 
cazurile cînd între noi și așa- 
zișii noștri reprezentanți e o rup
tură. Pentru că unii odată aleși, 
se poartă de parcă ar fi fost... 
avansați în muncă... Așa se ex
plică și de ce ni se propun ac
țiuni care sînt departe de preo
cupările noastre, așa se explică 
și de ce interesele noastre nu-și 
găsesc, acolo unde trebuie, apă
rători convinși. Nu spune nimeni 
că noi, tinerii și organizația noas
tră nu avem nevoie de îndru
mare. Dar asta nu înseamnă să 
ni se „sugereze" pe cine să ale
gem sau cum să ne orientăm ac
tivitatea, sau ce ar fi mai „in
dicat" să discutăm...

GHEORGHE TEREK: 
„Baza muncii U.T.C. — uzina..." 

LUDOVIC ZUDOR : 
„Aș face o sugestie..."

Elevul Ludovic Zudor, de 
la Liceul „Decebal" din Deva, 
ne-a spus : Am participat cu toții 
la unele adunări generale, ple
nare. etc., cînd activistul de la 
județ, municipiu, oraș sau co
mună „pregătise" deja discu
țiile, le canalizase în sensul dorit 
de el, un sens care nu corespun
dea nici pe departe cu cel pe 
care îl așteptam noi, uteciștii. 
Pentru ca ședința să fie mai „o- 
perativă", activistul nu se sfia să 
spună chiar de la prezidiu des
pre ce ar trebui să se discute, 
deși era evident faptul că nu el 
cunoștea cel mai pregnant pro
blemele care frămîntau colectivi
tatea. Subiectele, aspectele pe 
care le abordează orice ședință 
trebuie să fie fixate exclusiv de 
către membrii organizației, nici
decum de cineva care se află rar

în sînul acesteia și cunoaște su
perficial frământările și preocupă
rile uteciștilor. Chiar la confe
rința de alegeri se întîmplă la 
fel. Este desemnată o comisie de 
propuneri care, retrăgîndu-se în
tr-o încăpere izolată, formulează, 
Ia „sugestia" organelor supe
rioare, lista celor care sînt puși să 
conducă organizația respectivă. 
N-ar fi mai firesc, mai drept, mai 
democratic, ca propunerile să le 
facă pe față un membru al or
ganizației, după consultarea prea
labilă a celorlalțj uteciști, fără să 
mai fie necesară acea comisie 
care de obicei se ghidează după 
preferințele altora din afară ?

Constantin Buzatu, secretar 
al Sectorului 7 U.T.C.-București, 
a fost de părere că : Renunțarea 
la mecanismul organizatoric nu 
este o soluție fericită și nici nu 
are cum fi. în mod firesc, nece
sar, activitatea tinerilor uteciști se 
poate desfășura plenar numai în
tr-un cadru organizatoric, numai 
aci putîndu-se manifesta superior 
calitativ democrația, atît sub la
tura sa centralistă, cît și sub cea 
democratică. Rămîne de discutat 
cu exigență, responsabilitate mă
surile cele mai bune care trebuie 
luate, și mă gîndesc la perfecțio
narea mecanismelor organizato
rice, pentru ca, într-adevăr, 
U.T.C. să se afirme reprezentativ 
ca organizație revoluționară a ti
neretului din patria noastră. A- 
ceasta trebuie să se discute in
tens la Congresul nostru.

în aceeași arie de preocupări, 
Nicolae Ieremia, activist al Co
mitetului Municipal București al 
U.T.C., ne-a spus : Mă gîndesc că 
va trebui să se țină seama și de 
faptul că tineretul reprezin
tă totuși o colectivitate for
mată din individualități dis
tincte, cu profesiuni diferi
te în medii de muncă diver
se. Fără îndoială, ne unește a- 
ceeași concepție despre lume și 
viață, ne dăruim aceluiași țel, dar 
ca oameni, ca tineri, sîntem fie
care altceva decît celălalt. Faptul 
că uneori tinerii nu sînt tratați 
diferențiat, dă îndrumării și, ca 
urmare, participării tinerilor la 
viața propriei lor organizații, un 
sens limitat, o cantonare în auto- 
matisme și, în cele din urmă, o 
întârziere a deschiderii spre co
lectivitate.

Necesitatea diferențierii com
portă multe aspecte, dar, în le
gătură cu aceasta, studentul- 
constructor Florin Georgescu a 
avut următoarea opinie : Fără 
teamă că aduc discuția în planul 
teoretizării excesive, dacă aș lua 
cuvîntul în cadrul Congresului 
și Conferinței noastre, aș vorbi 
despre ceea ce ar trebui să de
vină comun tuturor tinerilor noș
tri, indiferent de ocupații și me
dii, de pregătirea culturală sau 
fel de a fi: efortul continuu de 
perfecționare — profesională, po
litică, civică, umană. Nu poate fi 
țel mai de onoare pentru organi
zația revoluționară a tineretului 
decît să pună în fruntea preocu
părilor sale acest deziderat: per
fecționarea. A fiecărui tânăr în 
parte și a organizației întregi I
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Efes • văzut existența in lumina 
devenirii și a avut intuiția ge
nială a luptei contrariilor. Dar 
cel puțin tot atit de veche este 
și dificultatea de a discerne cu 
precizie științifică, in absolut 
toate evenimentele paralele in 
timp, suprapuse, intercondițio- 
nate sau reciproc indiferente •— 
sensul general al mișcării. As
tăzi, știm, firește, că necesarul 
lșl face loc prin mulțimea imen
să de fntimplări, cunoaștem 
glie obiective ale dezvoltării 
ciale-istorlce. Ceea ce, insă, 
anulează înirutotul vibrația 
omenească și ea — cu care 
timpinăm cutare sau cutare fapt 
petrecut pe unul dintre meridi
anele lumii și angajind emoția, 
adeziunea, indignarea sau com
pasiunea noastră de martori, de- 
venițl (măcar prin Intermediul 
tehnicii in slujba ubicuității) 
martori oculari...

Din cronica ultimei săptămîni 
vedem, astfel, o demonstrație pe 
străzile Florenței. Este o vastă 
manifestare a forțelor populare 
ripostind disciplinat dar cu e- 
nergle la provocările Imperti
nente ale neofasciștilor din Ita
lia. Ne amintim că străzile aces
tui oraș au fost Înnobilate de 
pașii atttor ginditori și creatori

de valoare universală s că de 
aici a izvorît Renașterea pentru 
a readuce omul, cu dimensiunile 
lui spirituale, în centrul vieții ; 
că din dragostea pentru liber
tate, pentru lumină, pentru ade
văr și frumusețe, umanismul a 
făcut o credință, iar credința a 
acționat ca o armă. Și de aceea, 
privind in decor contemporan 
demonstrația antifascistă de pa 
străzile Florenței, realizăm cu 
bucurie continuitatea și comu
niunea spirituală a generațiilor ; 
între da Vinci și studenții flo
rentini ai anului 1971 e 
timpul curgător, pe cînd 
Florența 
prăpastie 
fia 1).

Tot pe 
lerarea 
doua fotografie. De astă 
scena se petrece la Belfast ; pe 
Kashmir Rood grupuri de femei 
irlandeze s-au luat la bătaie — 
și probabil că blindețea, gingă
șia și alte celebre atribute ale 
feminității vor fi ultimele care 
se vor vădi în această confrun
tare. Soarele patimei politice în- 
fierbintă singele in climatul ge- 
ografio temperat, cu tendință 
spre rece, al Irlandei de Nord. 
De bună seamă un mecanism 
s-a stricat acolo, de vreme ce 
în dezlănțuirile de furie ce co
lorează aceste Incidente, printre 
protagoniștii violenței apar, ne
săbuit, mame, fiice, logodnice. 
E adevărat că Minia și substl-

iutele el sinonimice. In româ
nește cuvinte de gen feminin, in 
englezește nu au această deter
minare. Oare nici in vechea 
celtă ?

Mozambicul a cunoscut un 
ciclon urmat de niște inundații 
catastrofale. Dezastrul, care a 
devastat total o suprafață de 
25 090 kilometri pătrați și al că
rui bilanț provizoriu numără mii 
de victime, sporește în urmări 
dramatice o dată cu creșterea 
duratei timpului scurs de la ca
tastrofă. Supuși foamei, Intem
periilor, bolilor supraviețuitorii 
izolați pe neînsemnatele înăl
țimi ale acestei țări cu 
mari zone mlăștinoase aș
teaptă un ajutor devenit oră 
de oră și clipă de clipă mai 
urgent. Înconjurați de ne
mărginirea unei mocirle informe, 
cufundați in ape și în nenorocire.

oamenii ișl agață privirea de e- 
licoptcrul care le promite sal
varea. O imagine care sensibili
zează puternic memoria noastră, 
de popor trecut prin ceasul greu 
al calamității naturale (foto 3).

O altă invazie decît aceea a 
apelor s-a abătut asupra Laosu- 
lui. O invazie nu mai puțin 
plină de noroi, Întreprinsă dc 
forțele saigonezo-americane în 
încercarea lor de a lovi intr-un 
popor demn. Dar Laosul știe 
să-și apere existența și demni
tatea. Forțele sale patriotice dau 
o replică energică invadatori
lor : oamenii își apără țara cu 
îndirjire și luciditate, decizie și 
calm, condiții care, asociate con
științei dreptății lor, dau patrio- 
ților laoțieni toate premisele 
victoriei, (foto 4).

LA CAIRO
Președintele R.S.F. Iugosla

via, Iosip Broz Tito, a sosit 
duminică la Cairo, intuo vi
zită oficială de șase zile. La 
aeroport, șeful strituîui ’ iugo
slav a fost întîmpinat de pre
ședintele Republicii Arabe U- 
nite, Anwar Sadat, și de 
personalități.

în cursul convorbirilor 
ciale între cei doi șefi de
— care încep azi dimineață
— vor fi abordate relațiile în
tre R.S.F. Iugoslavia și 
R.A.U., precum și unele pro
bleme ale vieții internaționa
le. Va fi discutată, în mod 
deosebit, situația din zona O- 
rientului Apropiat.

alte

ofi- 
stat

Lupte violente
în Cambodgia

Agențiile de presă re
latează că în cursul zilei 
de sîmbătă au continuat 
luptele în diferite regiuni 
ale Cambodgiei între for
țele populare de rezis
tență ți unitățile regimu
lui Lon Noi.

Cele mai violente ciocniri au 
avut loc în nord-vestul țării, în 
jurul marelui lac Tonle Sap. Au 
fost Înregistrate grele pierderi 
In oameni și materiale de par
tea unităților regimului de la 
Pnom Penh. De asemenea, for
țele populare de rezistență au 
declanșat un atac asupra aero
portului de la Pursat, situat pe 
șoseaua numărul 5, la 150 de 
kilometri nord-vest de Pnom 
Penh.

Agențiile de presă relatează 
că, In prezent capitala pro
vinciei Siem Reap este, în 
prezent, complet izolată de res
tul țării, șoseaua numărul 6, 
care face legătura între Siem 
Reap și Pnom Penh, aflîndu-se 
«ub controlul forțelor populare.

In același timp, la numai 15 
kilometri de capitala cambod
giana, forțele populare de rezis
tență au bombardat și mitraliat 
două poziții întărite ale trupe
lor regimului Lon Noi.★

La Pnom Penh s-a anunțat 
că vineri a fost ucis generalul 
Neak Sam. care conducea o u- 
nitate a trupelor regimului Lon 
Noi in operațiunile militare din 
regiunea Takeo.

cia sud-vietnameză Binh Dinii, 
au avut loc ciocniri violente în
tre detașamente ale Frontului 
Național de Eliberare și unități 
militare americano-saigoneze.

Noi incidente au fost semna
late între Administrația de la 
Saigon și presa ce apare tn capi
tala «ud-vietnameză: regimul 
Thieu a ordonat suspendarea e- 
dițiilor de săptămîna aceasta ale 
ziarelor „Bao Den" și „Tieng 
Chuong Oat Viet", pe motiv că, 
în paginile publicațiilor respecti
ve, au apărut o serie de artico
le care criticau politica așa-zisu- 
lui guvern saigonez.

Suspendarea ziarelor sau con
fiscarea unor ediții ale acestora 
au devenit fenomene frecvente 
la Saigon.

In ultimele 24 de ore, forțele 
patriotice din Vietnamul de sud 
au lansat un puternic atac cu ra
chete asupra pozițiilor fortificate 
deținute de trupele saigoneze în 
provincia Quang Tri. Totodată, 
relatează corespondentul agenți
ei FRANCE PRESSE, în provin-

Grav accident
de cale ferată

in Iugoslavia

PREȚULUI ȚIȚEIULUI EXTRAS DIN ZONA GOLFULUI PERSIC
Duminică, în ultima zi a negocierilor care au avut loc la 

Teheran între reprezentanții țărilor producătoare de petrol 
din Golful Persic și delegația celor 23 de companii . petrolie
re occidentale, a fost semnat un acord pe cinci ani privind 
creșterea prețului țițeiului extras din această zonă.

Comunicatul, dat publicității 
la încheierea negocierilor, pre
cizează că acordul prevede majo
rarea cu 35 de cenți a prețului 
barilului de petrol, acest „preț 
afișat" urmînd să crească anual 
cu cîte 5 cenți. Totodată, impozi
tul asupra beneficiilor obținute 
de societățile petroliere occiden
tale în toate țările producătoare 
din Golful Persic va fi stabilit la 
55 Ia sută. Comunicatul mențio
nează că, în urma recentului a- 
ranjament de la Teheran, Iranul, 
Irakul, Kuweitul, Arabia Saudită, 
Abu Dhabi și Qatarul vor bene-

ficia In decurs de cinci ani de o 
sporire a veniturilor lor cu 3 mi
liarde de dolari, dintre care 
1200 000 000 în anul 1971.

După cum anunța agenția 
FRANCE PRESSE, Saddam Al- 
hamadi, ministrul petrolului din 
Irak, a declarat că țițeiul din 
producția aaudită și irakiană, 
transportat prin conducte spre 
Marea Mediterană, nu a făcut 
obiectul recentului acord de la 
Teheran.

Ouvali«r
D

• un
CALE FERATA s-a £
cursul dimineții _de duminică în 
fia chiar în plin tunel7 la 8 km

Nemulțumirile agricul 
lorilor vest-germani

Primul film color 
de pe Selena...

Centrul spațial de la Houston a publicat sîmbătă fotografii rea
lizate de astronauții Alan Shepard și Edgar Mitchell în timpul 
desfășurării programului de lucru în zona craterului Fra Mauro. 
Este vorba despre 9 fotografii color, șase alb-negru, precum și o 
parte a unui film de 16 mm în culori. In aceste fotografii cerul 
apare de culoare negru intens, contrastând puternic cu peisajul 
lunar scăldat de razele soarelui și cu costumele albe ale astronau- 
ților. Se poate observa, de asemenea, cu ușurință urmele pașilor 
astronauților pe suprafața Selenei. Secvența filmului în culori de 
16 mm (este pentru prima dată cînd un aparat de filmat în culori 
este adus pe Lună) înfățișează ultima fază a aterizării modulului 
lunar „Antares" într-un nor de praf, precum și peisajul dezolant 
care-i înconjoară pe cei doi astronauți.

Cea mai mare parte a fotografiilor publicate de N.A.S.A. nu 
creează impresia că pe suprafața Lunii există un teren deosebit de 
accidentat, numai trei dintre clișeele alb-negru prezintă cîteva 
roci de dimensiuni ceva mai mari (aproximativ un metru înălțime 
ți doi metri lățime).

„Prețurile la petrol cerute la 
Teheran de țările din Golful Per
sic companiilor petroliere 
dentale nu reprezintă un 
mum“ — a declarat, în

occi- 
mini- 

____  _ __ ___ cursul 
unei conferințe de presă, Abdel 
Salam Jallud, vicepremier și mi
nistru al industriei și economiei 
Libiei. EI a menționat că Libia 
nu va formula noi exigențe îna
inte de încheierea negocierilor de 
la Teheran, pentru a nu se lăsa 
antrenată In discuții interminabi
le cu companiile occidentale. „In 
orice caz — a precizat Jallud — 
nu vom accepta ca societățile 
occidentale grupate în cartel să 
facă poliția prețurilor pe piața 
petrolieră". Libia nu va permi
te ca bogățiile sale să fie ex
ploatate în dauna intereselor na
ționale, a subliniat vicepremie- 
rul libian.

TINERETUL LUMII

ulburările studen
țești din Porto Rico 
au luat amploare in 
ultimele săptămîni. 
Ciocniri violente, 
care s-au soldat cu

numeroși răniți și arestări ma
sive în rîndul tinerilor demon
stranți, fac ca actualele frămin- 
țări să se înscrie printre cele 
mai serioase pe care le-a cu
noscut vreodată micul teritoriu 
insular.

De fapt, noul val de încordare 
se Înscrie în puternica opoziție 
a tineretului și a tuturor porto- 
ricanilor față de intervenția a- 
mericană in Indochina. Obiecti
vul concret al actualei mișcări 
protestatare este refuzul de a 
accepta înrolarea și efectuarea 
serviciului militar în rindurile 
forțelor armate ale Statelor 
Unite. Mai precis, ceea ce a de
clanșat valul de demonstrații a 
fost așa-numitul sistem T.O.C., 
care prevede instruirea mili
tară a studenților.

De la o serie de acte de pro
test de genul memoriilor sau 
absențelor demonstrative de la 
cursurile de instruire militară, 
studenții au trecut la deterio
rarea clădirii unde se desfășoa
ră aceste cursuri și la arderea 
unei părți a

T.O.C. Pe frontispiciul clădirii 
respective studenții au arborat 
vechiul drapel portorican.

Autoritățile au încercat să a- 
planeze lucrurile printr-o ma
nevră de calmare și temporizare. 
Senatul universitar a publicat 
o decizie prin care se stabilește 
că instruirea academică și mi-

ticiparea atit a studenților, cit 
și a altor categorii de tineri. 
Timp de aproape două săptămini 
au avut loc manifestații in care 
sute de tineri portoricani au 
cerut abolirea legislației care 
obligă tinerii din Porto Rico 
să efectueze serviciul militar 
in armata S.U.A. „Nici un 
portorican în Indochina !" — 
scria pe pancartele demonstran
ților care purtau la revere mici 
ecusoane de carton cu cifra 520, 
simbolizînd numărul tinerilor 
portoricani căzuți în Vietnamul 
de Sud. Cea mai puternică de
monstrație a avut loc in centrul 
orașului San Juan, capitala

Studenții contra

uvalier pare gră
bit. Probabil 
boala îi creează 
sentimentul unei 
scadențe inevita
bile și nu vrea

să fie surprins de lovitura fi
nală a destinului. Fotoliul 
prezidențial își are, de pe 
acum, asigurat viitorul ocu
pant Pentru ca amatorii de 
putere să nu dea buzna în 
palat după dispariția „preșe
dintelui pe viață" l-a desem
nat drept succesor pe Jean- 
Claude, fiul său. A organizat 
în viteză un referendum și 
fără viteză a comunicat de
cizia urnelor. Numărătoarea 
voturilor a durat aproape 
două săptămîni dar slujbașii 
lui Duvalier n-au pierdut 
timpul. Zeloși, au operat prin 
registrele electorale comuni- 
cînd în final că 2 391916 
Îiersoane au aprobat proiectul 
ui Duvalier, iar împotrivă au 

fost... zero voturi. Absolut 
nici un vot contra într-o țară 
în care închisorile gem de 
adversari ai regimului, iar 
răscoalele antiguvernamentale 
sint periodice. Duvalier și 
faimoșii lui „tontons macou- 
tes“ nu cunosc ridicolul. De 
altfel, el care s-a auto-inti- 
tulat cu generozitate „protec- 
tor al poporului", „apostol al 
unității naționale", „mare pa
tron al comerțului și indus
triei", „electrificator al sufle
telor" și „reparator al greșe
lilor comise de haitieni" nu-și 
poate adăuga încă o denu
mire în care să încapă și cu- 
vîntul unanimitate ?

Dar nu-i vorba doar de... 
zero voturi. Noul succesor este 
un tinerel cam debil în ceea 
ce privește calitățile intelec
tuale. Oficial se afirmă că 
are 19 sau 20 de ani. Apro- 
piații familiei pretind, însă, 
că a ajuns la 22 de ani și 
abia în anul trecut a izbutit 
să încheie studiile liceale. 
Acum se află în anul întîi la 
facultatea de drept dar marea 
sa pasiune nu o reprezintă 
învățarea legilor ci... automo
bilistica. Grăsunul are șase 
mașini cu care aleargă pe șo
selele țării, păzite de „tontons 
macoutes".

Duvalier recitește fericit 
comunicatul guvernamental. A 
realizat o veritabilă perfor
manță : întemeierea unei di* 
nastii prezidențiale.

M.R

arhivelor centrului

litarS nu pot avea loc in ace
lași sediu și in nici un -caz in 
incinta universității. Practic, 
decizia aceasta înseamnă sus
pendarea cursurilor T.O.C. pen
tru o perioadă de timp pînă la 
găsirea unui alt sediu și a unui 
alt poligon de exerciții militare.

Manevra nu a dus însă la cal
marea spiritelor. In incinta uni
versității din Rio Piedras s-a 
desfășurat un miting al stu
denților in cadrul căruia s-a 
cerut desființarea cursurilor 
T.O.C. Apoi, au fost organizate 
demonstrații de stradă, cu par.

insulei. Poliția și gărzile mo
bile au intervenit cu brutalitate 
pentru a-i împrăștia pe tinerii 
manifestanți.

încordarea se menține și stu
denții portoricani, sprijiniți de 
masele de tineret și de orga
nizațiile progresiste din insulă, 
continuă cu perseverență acțiu
nea lor pentru desființarea sis
temului T.O.C. și a serviciului 
militar in rindurile armatei Sta
telor Unite.

Greve în

E. R.

Un puternic val de nemulțumiri a cuprins masa producătorilor 
agricoli vest-germani în urma publicării „Raportului verde" al 
guvernului federal, cuprmzînd liniile directoare ale politicii 
R.F.G. pe anul 1971 în domeniul agriculturii și relațiile în acest 
domeniu dintre R.F.G. și celelalte țări membre ale C.E.E.

■> iMtoiJ’jScr mțstwq «MS» 
In cadrul unei adunări ex

traordinare a Federației aso
ciațiilor producătorilor agricoli 
din R.F.G., care a avut loc la 
Bonn, președintele acestui or
ganism, Constantin von Heere- 
mann, a declarat că „producă
torii agricoli vest-germani re
fuză categoric să-și sacrifice 
propriile interese de dragul in
tereselor Comunității Econo
mice Europene". Luînd act de 
refuzul comisiei C.E.E. de a da 
curs favorabil cererilor Fede
rației pentru o încadrare cores
punzătoare a produselor agri
cole vest-germane în diagra
ma tarifelor comunitare ale 
„Pieței verzi", von Heeremann 
a cerut demisia lui Sicco Mans
holt, vicepreședinte al Comisiei 
și responsabil cu problemele 
agriculturii în cadrul C.E.E.

Federația și-a exprimat, de 
asemenea, „îngrijorarea în le
gătură cu perspectivele sumbre 
deschise agricultorilor vest- 
germani prin „Raportul verde" 
al guvernului". După cum se 
știe, raportul nu ascunde fap
tul că avîndu-se în vedere evo
luția actuală a producției agri
cole și a prețurilor la produ
sele agricole, în anul 1980 în 
agricultura vest-germană vor 
lucra doar un milion de pro
ducători, față de 2,2 milioane 
în prezent. Guvernul federal 
preconizează o reformă a struc
turii agriculturii vest-germa
ne, în sensul unul sprijin dat 
fermelor socotite rentabile, în 
condițiile concurenței, și în
curajarea micilor producători, 
ale căror ferme sînt mai puțin 
rentabile, să se retragă antici
pat din agricultură, să-și 
schimbe profesia.

întreaga această stare de 
lucruri a provocat un adevă
rat val de nemulțumiri. în ca
drul adunării extraordinare 
a Federației Asociațiilor 
producători agricoli, care 
avut loc vineri la Bonn, 
votat cu o unanimitate de
de voturi organizarea unei 
mari demonstrații revendica
tive a producătorilor agricoli 
din toate landurile vest-ger
mane. Demonstrația va avea 
loc la Bonn în ziua de sîm
bătă, 27 februarie. Ziarele 
vest-germane apărute sîmbătă 
dimineața scot în evidență că 
prin amploarea ei această de
monstrație se înscrie printre 
cele mai mari acțiuni de masă 
împotriva politicii 
grare.

Sîmbătă după-amiază 
au avut loc la Roma și Mi
lano mari demonstrații 
antifasciste, organizate de 
diferite partide sau organi
zații de stingă. La Roma, 
peste 20 000 de persoane au 
participat la o reuniune în 
piața San Giovanni după 
care au demonstrat pe stră
zile orașului.

GRA_V ACCIDENT DB 
2_ _ a produs In
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Munții Bosniei. In timp ce se a- 
fla chiar in plin tunel, la 8 km 
de centrul industrial Zenița, tre
nul local, care venea din Jepce, 
compus din 9 vagoane și o loco
motivă Diesel, transportind 200 
de călători, a luat foc datorită 
aprinderii instalației electrice a 
întregii garnituri. Focul, produs, 
probabil, de un scurt circuit sau 
de o explozie — cauzele iul încă 
nu sint cunoscute în momentul 
de față — a cuprins rapid între
gul tren.

Primele rapoarte sosite la Bel
grad Indicau că In urma Incen
dierii trenului de călători, și-au 
pierdut viața cel puțin 33 de per
soane și peste 120 au fost rănite, 
dintre care 60 se află Intr-o stare 
foarte gravă.

Echipe ale miliției, ale armatei 
șl instituțiilor sanitare din loca
litățile aflate în împrejurimi 
s-au deplasat la fața locului, la 
scurt timp de la producerea ac
cidentului, Incepînd operațiunile 
de salvare a călătorilor.

Reuniunea

de 
a 

s-a 
230

de inte-

Argentina
• NUMEROASE ÎNTREPRINDERI ARGENTINIENE 

cuprinse în ultimul timp de un val de greve. Astfel, la 
„Renault" și „Fiat" din provincia Cordova au încetat, 
cîteva mii de muncitori. Totodată, grevele au paralizat și activi
tatea unor întreprinderi din alte sectoare. In unele cazuri, — 
cum ar fi, de exemplu, la Uzina metalurgică „Coerting" din 
Buenos Aires și la Uzina siderurgică „Laminfer" din Rosario, 
muncitorii au ocupat întreprinderile respective, cerînd satisfa
cerea revendicărilor lor profesionale. De asemenea, în semn de 
protest împotriva concedierilor arbitrare, muncitorii au ocupat 
Uzina de aluminiu din Cordova.

au fost
. . . — - ------ ---------, uzinele

șț „Fiat" din provincia Cordova au încetat lucrul

orheol«Sl<*
Metroul Romei
și..
Subsolul 

gat în 
gice.

Romei este bo- 
mărturit arheolo- 
Lucrările pentru 

noul metrou care va ușura 
traficul și va scădea de șase 
ori timpul necesar deplasării 
in oraș, înaintează foarte în
cet printre vestigiile trecutului. 
Muncitori devenițl arheologi 
amatori apelează mereu la
specialiștii care chemați la
fața locului Identifică obiecti
ve înscrise ordinioară pe har
ta Romei șl rămase necunos
cute pînă acum. Solul neex
plorat oferă emoții la tot pa
sul : statuile, vechile catacom
be îl fascinează nu numai pe 
istorici, deschizăturile în pa
vajul străzilor sau al piețelor 
oferă trecătorilor frînturl din- 
tr.un adevărat muzeu în aer 
liber. Se intîmplă citeodată să

schimbat ca in cazul mutării 
stației din aglomerata Piazza 
della Republica, la cererea ar
heologilor. Pe locul șantieru
lui se descoperiseră ruinele u- 
nei vile rezidențiale aparți- 
nind probabil unei familii de 
patricieni romani de pe vre
mea primului imperiu. Ruine, 
le conservate cu grijă vor pu
tea probabil fi văzute prin fe
restrele noului metrou. S-au 
făcut și alte descoperiri : un 
sarcofag uriaș de piatră lingă 
vechea Porta Furba, intr-o 
suburbie ridicată pe locul u- 
nel necropole păgtne sau a 
unul cimitir, apeducte supli
mentare care au ajutat la 
identificarea Întregii rețele, 
secțiuni necunoscute ale Ro
mei antice tn Via del Maronltl, 
lingă ftntina Trevl, un șantier

Consiliului nordic
• IN CADRUL LUCRĂRI

LOR REUNIUNII CONSILIU
LUI NORDIC, la care participă 
girlamentari și miniștri din 

anemarca, Suedia, Finlanda, 
Norvegia și Islanda, fostul prim- 
ministru danez Jens Otto Krag 
a declarat că „Planul Nordek", 
privind crearea unei uniuni «- 
conomice scandinave, ar putea 
fi repus In discuție în cazul în 
care tratativele unor state nor
dice cu Piața comună vor eșua. 
Dar, după cum s-a mai anunțat, 
„Planul Nordek" s-a lovit In 
special de rezistența Finlandei, 
care l-a considerat incompatibil 
cu interesele sale economice și 
politice.

Piazza della Republica

• PRIMUL MINISTRU AL 
IRLANDEI DE NORD, James 
Chichester Clark, a avut sîm- 
bătă seara o întrevedere cu 
șeful guvernului britanic, E- 
dward Heath, asupra ultimelor 
manifestări de violență petrecute 
In Ulster. La discuții au parti
cipat, de asemenea, ministrul 
de interne, Reginald Maudling, 
ministrul apărării, lord Car
rington, șl ministrul de externe, 
Alec Douglas-Home.

Măsuri pentru

lichidarea

Comori arheologice în
«e producă și decepții cind a 
doua zi nu se mal găsește sta
tuia in Jurul căreia roiau ar
heologii, sculptorii șd curioșii 
— peste noapte, pesemne, un 
buldozer o cărase spre poarta 
unui muzeu sau intr-un colț 
de parc, la ordinul unui con
structor nerăbdător și plictisit 
de tărăgăneala lucrărilor. Au
toritățile descurajează aceste 
profanări ale monumentelor și 
a instituit chiar o rețea de 
protejare a celor recent scoase 
la lumină.

Construcția 
tează atit de 
1964, de cînd _ ___ ,_  ___
A, ea nu a reușit să traverse
ze dectt ctțlva kilometri din 
cel aproape 29 km., care des
part prima stație, la periferia 
de sud-est a orașului, de Piaz
za Risorgimento, lingă Vati
can. Motivul 7 Linia tncearcă 
să traverseze tocmai centrul 
Istoric al Romei dar vechile 
monumente, care au dus ptnă 
acum o existență subterană, o 
împiedică, tn orice caz, con
structorii speră să iasă la 
pensie după ce vor face o că
lătorie cu noul metrou. Rămî- 
ne însă un mare semn de în
trebare dacă pînă în 1975 mă
car linia A va fi terminată. 
De multe ori traseul a trebuit

metroulul tnain- 
tncet Incit din 
a început • linia

antic de construcții, cu coloa
ne șl materiale abandonate 
care fuseseră destinate unul e- 
dificiu rămas nesfirșit, o por
țiune excelent conservată da 
drum roman, o adevărată șo
sea din secolul I de 50 de 
metri lungime șl 6 metri lăți
me, pavată cu pietre de rîu și 
cu un sistem de scurgere din 
terra-cotta. Prețioasele desco
periri trebuie să mai aștepte 
pentru a fi recuperate și re
date ca podoabe Romei moder
ne. Șl aceasta deoarece patru 
cincimi din bugetul pentru ar
heologie este destinat in pre
zent protejării șl restaurării 
monumentelor „tradiționale" 
care suferă, se deteriorează 
din cauza poluării aerului și a 
vibrațiilor cauzate de aglome
rarea traficului aerian. Tn 
ceea ce privește metroul, vii
toarele linii B șl C vor fi să
pate ia o adtncime de 15—20 
metri — preconizează con
structorii Italieni — pentru a 
se evita „Intilnirea cu arheo
logia", cu ruinele Romei anti
ce care se află de obicei la 
4—5 metri. Deocamdată linia A 
a ajuns tn Piazza Barberini 
șt constructorii nădăjduiesc să 
nu mai găsească ceva... anti
chități.

DOINA TOPOR

șomajului in Chile
• TN CADRUL MASURILOR 

luate tn vederea lichidării uneia 
dintre cele mal grele moșteniri 
lăsate de regimurile trecute în 
Chile — șomajul — guvernul pre
ședintelui Salvador Allende a a- 
sigurat pînă în prezent locuri de 
muncă pentru 32 000 de persoane. 
Un sector important care absoar
be forța de muncă disponibilă 
este construcția de locuințe pen
tru care guvernul a elabarat un vast program.

• ÎN ECUADOR a luat ființă 
„Comisia pentru crearea Frontu
lui patriotic de apărare a suve
ranității naționale". Comisia cu-

{irinde reprezentanți al sindicate- 
or, organizațiilor studențești, 
precum și ai unor partide politi

ce progresiste din Ecuador. 
Scopul comisiei este să polarizeze 
în jurul frontului patriotic forțe
le antiimperialiste care luptă pen
tru independență șt naționaliza
rea companiilor străine care ex
ploatează bogățiile țării.

• INTR-UN INTERVIU «- 
cordat agenției TANIUG, Ed
vard Kardell, membru al Bi
roului Executiv al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a 
arătat că în cadrul Comisiei 
de coordonare a activității de 
elaborare a amendamentelor 
la Constituție „s-a realizat un 
consens asupra tuturor pro
blemelor de bază". Comisia de 
coordonare a propus Comisiei 
constituționale a Skupștinel 
federale să amîne cu una sau 
două luni alegerea președinte
lui republicii șl a Prezidiului 
R.S.F.I., întrucit a rămas timp 
puțin pentru discuția publică 
și dezbaterea parlamentară a- 
supra amendamentelor. Din a- 
celeașf motive, a declarat Kar- 
deli, se va propune ca man
datul actual al președintelui 
republicii să fie prelungit ptnă 
Ia sfîrșitul lunii august 1971.
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