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Tovarășul NICOLAE
a participat ieri la Adunarea generală 

a reprezentanților salariaților
de la Uzinele „23 August” din Capitală
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Luni la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, s-a întîlnit cu delegația P.C. 
Dominican, formată din tovarășii 
Narciso Isa Co.nde, secretar ge
neral al P.C.D., și Alfonso San
doval, membru al Secretariatului 
C.C. al partidului, care face o 
vizită în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghizela Văsș, membru al 
C.C. al P.C.R.. și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă tovără
șească, de prietenie și înțelegere 
reciprocă, au fost abordate pro
bleme legate de preocupările ac
tuale ale celor două partide, s-a 
procedat la un schimb de vederi 
în legătură cu unele aspecte ale 
situației internaționale actuale, 
ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Cu acest prilej, s-a relevat că

Constructorii de mașini de 
la marea uzină bucureșteană 
„23 August", au avut ieri, 15 
februarie, bucuria de a-1 avea 
din nou în mijlocul lor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. La 
sfîrșitul anului trecut, colecti
vul acestei prestigioase uni
tăți, care în curînd va sărbă
tori 50 de ani de existență, a 
primit vizita secretarului ge
neral al partidului, care, în 
spiritul stilului său caracteris
tic de muncă, de a fi prezent 
mereu în mijlocul oamenilor 
muncii, de a se consulta cu 
făuritorii bunurilor materiale 
și spirituale, a analizat con
cret, la fața locului, problemele 
de muncă și de viață ale oa
menilor, a discutat probleme 
actuale și de perspectivă ale 
uzinei, dînd indicații pentru ri
dicarea pe trepte mai înalte a 
întregii activități.

Sute de muncitori, tehnicieni 
și ingineri aleși de colectivele 
de muncă ale secțiilor și ser
viciilor Uzinelor „23 August", 
au participat ieri la adunarea 
generală a reprezentanților sa- 
lariaților, etapă superioară a 
democratismului orînduirii

noastre, pentru a dezbate în- 
tr-un spirit de înaltă respon
sabilitate patriotică și civică, 
în calitatea lor de proprietari 
ai mijloacelor de producție și 
de producători, activitatea des
fășurată în cursul anului 1970, 
programul dezvoltării în conti
nuare a uzinei, în lumina sar
cinilor de mare răspundere 
care le stau în față în actualul 
plan cincinal.

întrunită la puține zile de la 
plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, adunarea generală a 
reprezentanților salariaților de 
la Uzinele „23 August" s-a 
desfășurat sub semnul ade
ziunii totale la hotărîrile 
partidului, a voinței ferme de 
a transpune în viață sarcinile 
mobilizatoare cuprinse în cu- 
vîntarea secretarului general, 

într-o atmosferă dominată 
de spiritul exigenței muncito
rești, de vie dezbatere princi
pială, vorbitorii au analizat cu 
profunzime probleme care 
privesc atît propria uzină, cit 
și ansamblul economiei națio
nale. Aceasta certifică faptul 
că oamenii muncii se identifi
că pe deplin cu politica parti
dului la elaborarea și înfăp-

(Continuare în pag. a Il-a)

întîlnirile și schimburile, de ve
deri de la C.C. al P.C.R., vizi
tele făcute la diverse obiective 
economice și social-culturale, dis
cuțiile purtate cu activiști de 
partid și de stat, cu oamenii 
muncii, au prilejuit o adîncire a 
cunoașterii reciproce, constituind, 
totodată, o expresie a raporturi
lor tovărășești statornicite între 
P.C.R. și P.C. Dominican.

Reprezentanții celor două par
tide au exprimat simpatia și so
lidaritatea lor deplină cu lupta 
forțelor revoluționare, progresiste 
și democratice de pe continentul 
latino-american, pentru înfăptui
rea unor adinei prefaceri pe plan 
social-economic, pentru asigura
rea deplinei independențe națio
nale a popoarelor respective, 
pentru dezvoltarea de sine stătă
toare a acestora, conform voinței 
și aspirațiilor proprii. Succesele 
remarcabile dobîndite recent de 
masele largi populare în unele 
țări de pe acest continent consti
tuie o confirmare a acelei poli
tici care pornește de la intere
sele naționale ale fiecărui popor, 
se identifică cu năzuințele aces
tuia. se bazează pe cunoașterea 
condițiilor istorice ale fiecărei 
țări și este aplicată creator în 
practica socială.

Cele două partide și-au re
afirmat solidaritatea militantă, 
sprijinul deplin, față de lupta 
justă, eroică, a poporului vietna
mez, a celorlalte popoare din In
dochina, împotriva agresiunii im
perialiste americane. Ele au con
damnat recenta escaladare a răz
boiului în Laos și s-au pronun
țat pentru retragerea trupelor a- 
mericane din Vietnam, pentru în
cetarea oricărei agresiuni împo-

triva popoarelor din această,zonă, 
pentru respectarea libertății, in
tegrității teritoriale și indepen
denței naționale a popoarelor 
vietnamez, laoțian și khmer, a 
dreptului lor sacru de a-și deci
de singure soarta, fără nici un a- 
mestec străin.

Părțile au subliniat că în lupta 
pentru zădărnicirea planurilor și 
acțiunilor agresive ale cercurilor 
imperialiste, colonialiste, reacțio
nare, pentru triumful cauzei eli
berării și independenței națio
nale, progresului social și păcii 
în lume, capătă o importanță de
osebită întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor re
voluționare și progresiste, a între
gului front antiimperialist. P.C.R. 
și P.C. Dominican au exprimat 
hoțărîrea lor de a milita activ 
pentru depășirea dificultăților ac
tuale din mișcarea comunistă, 
pentru promovarea și extinderea 
legăturilor de prietenie și co
laborare cu toate partidele fră
țești, pe baza marxism-leninis- 
mului și internaționalismului pro
letar, a principiilor independen
ței, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne.

în cadrul convorbirilor s-a 
manifestat hoțărîrea comună de 
a dezvolta și în viitor legăturile 
de prietenie, colaborare și soli
daritate internationalists între 
P.C.R. și P.C. Dominican, pe 
baza stimei și respectului mutual, 
în interesul reciproc, al dezvoltă
rii relațiilor dintre cele două po
poare, al unității mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, al tuturor forțelor antiim- 
perialiste de pretutindeni.

LINIILE DE FORȚĂ
ALE CINCINALULUI
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Fiecare tînăr — un participant activ 

la marele colocviu al organizației noastre!
TINERETUL
avutul nostru
cel mai de preț

Convorbire cu ing. ION CRĂCIUN,
> ministrul industriei ușoare

Două șantiere naționale

— Cu riscul de a mă repeta, 
vă voi pune, la începutul discu
ției noastre, aceeași întrebare 
banală : cunoașteți tineretul, to
varășe ministru?

— îmi puneți prea direct o 
întrebare temerară. Aș fi tentat 
să vă întreb eu pe dvs. dacă îl 
cunoașteți. Dar nu eu sînt cel ce 
pune acum întrebări. La între
barea dvs. ..banală" vă răspund 
cu „banalul" NU. .Nu, pentru că 
doar cineva care se ocupă in 
mod deosebit dp tineret, care-1 
cercetează anume, poate încerca, 
să afirme că îl cunoaște. Tine
retul este categoria cea mai mo
bilă. cea mai în fierbere, care, 
prin datele sale naturale nu este 
la fel de la o zi la alta, de la o 
epocă la alta. Dacă mă întrebați 
însă ce părere am despre tine
retul care lucrează în întreprin
derile ministerului nostru, da, vă 
pot răspunde. Peste o treime din 
numărul salariaților din indus
tria ușoară sînt tineri. Pe par
cursul cincinalului care s-a în
cheiat, producția realizată a fost 
continuu peste plan. Datorăm a- 
ceste succese în bună-măsură ti
nerilor și calităților lor excep-* 
ționale de a se mobiliza, de a-și 
orienta energia spre îndeplinirea 
unor îndatoriri sociale. S-au dat 
în funcțiune. în ultimii ani, uni
tăți industriale în care muncesc 
exclusiv tineri : „Tricodava", Fi
latura de la Oltenița, cea de la 
Slobozia. Unii dintre acești ti
neri au intrat pentru prima oară 

ț într-o fabrică.
— Cum se manifestă tinerii Ia 

acest prim contact cu munca ?

— Aș sublinia mai întii faptul 
că sînt disciplinați și că se aco
modează repede cu atmosfera și 
ritmul unei mari întreprinderi 
industriale. Ei devin, în scurt 
timp, participanți cu drepturi și 
sarcini egale în producție, cu 
maturii. Dar cu o condiție, să 
fie îndrumați cu atenție, cu 
răbdare, atît în . însușirea unei 
meserii cit și în rezolvarea pro
blemelor de acomodare psihică 
cu munca. Tinerii1 sînt ușor de 
modelat. flexibili, receptivi ia 
inovație, capabili de dăruire...

— După cîte știu, în industria 
ușoară lucrează peste 200 000 de 
femei, majoritatea foarte tinere. 
Problemele integrării sînt ace
leași și pentru ele ?

— Aceleași, ba acest proces de 
acomodare cu munca din indus
trie este chiar mai complicat 
pentru ele decît pentru băieți. 
Venind într-o fabrică, ele rup cu 
o tradiție împămintenită, cu o 
mentalitate anume asupra fe
meii. Este meritul acestor ultime 
generații de tinere care au de
monstrat că sînt capabile să 
muncească, să poarte pe umeri o 
răspundere socială egală cu cea 
a bărbaților. Trecerea la o altă 
mentalitate se face, evident, cu 
greutăți, cu riscuri. Nevoia de 
independență a fetelor tinere 
este acută. Mă uimește adesea 
demnitatea, siguranța fetelor în 
fața gestului muncii. Ele se simt, 
dintr-o dată, pe picioarele lor, 
capabile să-și cîștige singure e- 
xistența. Și asta pentru foarte 
multe dintre ele la 17—18 ani. 
Contactul cu munca le face mai

mature, le dă o altă optică a- 
supra vieții, asupra îndatoririlor 
lor. Ele își văd posibilă reali
zarea altfel decît mamele lor. 
Prin muncă se confruntă cu ele 
însele, au' alte perspective, alte 
visuri.

— îmi demonstrați prin răs
punsul dvs. că totuși cunoașteți 
tineretul și vă preocupă proble
mele lui. Mai mult, înțeleg că a-

Interviu realizat de 
GALINA ENIȘTEANU

(Continuare în pag. a lll-a)

într-un 
de

în aceste zile de februarie, 
premergătoare celui de al IX-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist, am avut prilejul să 
consemnăm un fapt revelator 
pentru condiția de ăstăzi a tine
retului patriei, pentru capacita
tea tinerilor de a se situa în a- 
vangarda detașamentelor de 
constructori' ai socialismului. Mai 
precis, am avut prilejul să asis
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înaintea dezbaterilor, 

tinerii propun * I--------------------------------- j 

„Statutul U. T. C--------- |
să exprime fidel caracterul | 

tineresc al organizației 
noastre"

fructuos schimb 
experiență

tăm, în incinta marelui șantier 
al Sistemului hidroenergetic și 
de navigație „Porțile de Fier", la 
un fructuos schimb de experien
ță între tineri constructori și, to
todată, am avut prilejul să ni se. 
ofere dovada peremptorie a ma
turității constructorilor și mon- 
torilor mehedințeni, și anume pe 
parcursul dialogului pe care a- 
ceștia l-au purtat cu colegii lor 
din Gorj. Practic, un grup de 
membri ai’ șantierului național al 
tineretului' de ' la termocentrala 
din Rogojelu s-au deplasat la 
Porțile de Fier, pentru a împăr
tăși diu experiența tinerilor care 
edifică .unul dintre cele mai im
portante obiective industriile ale

țării și, dincolo de faptul’în sine, 
evenimentul merită și un comen
tariu adecvat.

La rîridul lor, constituiți în 
șantier național al tineretului, 
constructorii de la Gura Văii își 
desfășoară activitatea ' în această 
formă specifică de organizare — 
reînviată pe baza unor tradiții 
mai vechi — numai de la 5 apri
lie 1970. Inaugurarea șantierului 
gorjan a avut loc la 17 mai 1970, 
deci aproximativ în aceeași peri
oadă. Din acest punct de vedere, 
schimbul de experiență amintit

M. PREDESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CONGRESUL
UTECISTILOR9

de GRIGORE ARBORE

„Sînt îndatoriri — spunea în Etica sa, acum aproape 
douăzeci și patru de secole, vestitul Zenon din Elea — acele 
acte pe care rațiunea le alege pentru a fi executate, cum 
ar fi : cinstirea părinților, a fraților și a patriei (s. n.) și le
găturile de prietenie". Tulburătoare această străveche alcă
tuire. a împerecherilor de cuvinte : frați-patrie, îndatorire- 
cinstire ! în conștiința morală a predecesorilor formularea a 
prins rădăcini și astăzi, cînd vorbim despre patrie și senti
mentele pe care ni le generează, nu uităm că istoria cuvîn- 
tului îndatorire, rostit în legătură directă cu ea, este fixată 
undeva în urmă, în timpurile eroice ale celor dinaintea noa
stră. Mi-am rememorat fraza de mai sus zilele acestea, în 
preajma evenimentului de o însemnătate remarcabilă pen
tru toți tinerii țării : Congresul Uniunii Tinerelului Comunist. 
Idealurile etice sînt proprii, mai mult ca oricînd, societății 
noastre de azi. Tinerii sînt plâmînii tineri prin care respiră 
imensul corp al țării, trunchiul în formare, viguros irigat de 
sevele cele mai proaspete. Nu ne putem gîndi la ei decît ca 
la împlinitorii dorinței tuturor celor dinaintea lor de a-si în
deplini îndatoririle firești către părinți, frați, patrie. Toate 
aceste noțiuni sînt în fapt o singură realitate, enormă si pu
ternică, în fata căreia, și în funcție de care, se profilează 
însuși viitorul unui șir de generații. Acest viitor este previ
zibil din fapta și etica acelora care își cinstesc patria liberă, 
contribuind la înfrumusețarea și prosperitatea ei. La Lotru, 
Argeș, Rogojelu, Vadu Oii, trecerea lor a lăsat urme du
rabile. Peste o cincime din populația țării poartă însemnele 
unei organizații U.T.C., însemne ce reprezintă și o atitu
dine civică. In fabrici, pe șantierele de construcții, în. uzi
ne, în agricultură, în laboratoare ultramoderne, tineretul 
este prezent clocotitor, dinamic. Vîrsta lui este cea a ener
giei, a îndrăznelii, a curajului cetățenesc. îndatoririle pe care 
și le îndeplinește sînt rezultatul unei opțiuni fundamentale. 
Socialismul este pentru el prezentul și viitorul ; în el își pro
iectează destinul.

Nu cunosc ponderea exactă pe care în ansamblul econo
miei naționale o are contribuția nemijlocită a tineretului. 
Nu știu exact cîte anume din realizările cincinalului trecut 
i se datorează. Acest aport este însă dintre cele mai im
portante, în unele locuri chiar fundamental. Un continuu su
flu tineresc, ardent, străbate de la un cap la altul teritoriul 
nostru și de la tribuna Congresului, zilele acestea, despre el I
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu Luptele ceferiștilor și petroliștilor

a participat ieri la Adunarea generală
din ianuarie-februarie 1935

a reprezentanților salariaților

de la Uzinele „23 August" din Capitală

(Urmare din pag. I)

tuirea căreia participă activ, 
cu abnegație, cu întreagă lor 
energie creatoare.

Adunarea aceasta se înscrie 
în cadrul amplei acțiuni care 
se desfășoară în întreaga țară, 
în toate unitățile economice, 
acțiune care ilustrează o 

' realitate vie și anume aceea 
că oafnenii muncii participă 
direct și nemijlocit la condu
cerea și organizarea activită
ții economice și sociale, își e- 
xercită din plin rolul de for
ță conducătoare a societății 
noastre.

Reîntîlnirea conducătorului 
partidului și statului cu har
nicii constructori de mașini de 
la „23 August" a prilejuit o 
vibrantă exprimare a dragos
tei și atașamentului față de 
Partidul Comunist Român, 
față de secretarul său general, 
mărturie a legăturilor traini
ce dintre partid și popor, o 
emoționantă manifestare de 
caldă prețuire, stimă și res
pect față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

împreună cu secretarul ge- 
neral al partidului, la aduna
re au luat parte tovarășii Du
mitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini.

Lucrările adunării generale 
au fost deschise de Gheorghe 
Stuparu, președintele Comite
tului sindicatului întreprin
derii.

După darea de seamă pre
zentată de ing. Stelian Grin- 
deanu, directorul general al 
uzinei, președinte al Comite
tului de direcție, și informarea 
privind realizarea planului de 
măsuri tehnico-organizatorice 
pe anul 1970 și perspectivele 
de dezvoltare ale uzinei, pre
zentată de inginer Adalbert 
Bularca, director general ad
junct, vreme de cîteva ceasuri, 
am fost martorii unor dezbateri 
deosebit de fructuoase care au 
oglindit în chip grăitor 
dul în care clasa
citoare înțelege să-și exercite 
controlul asupra întregii acti
vități, atît în domeniul pro
ducției, cit și în cel social-cul
tural. Muncitorii de la forjă și 
turnătorie, lăcătuși, strungari, 
electricieni, maiștri, ingineri și 
cadre de conducere, au trecut 
prin filtrul exigenței fiecare 
latură a muncii și, o dată cu 
bucuria pentru succesele ob
ținute, au dezbătut deschis lip
surile din propria lor activi
tate ca și a întregii uzine, au 
formulat propuneri care vizea
ză o arie vastă de probleme, 
începind cu folosirea mai bună 
a mașinilor și utilajelor, cu 
ridicarea calității produselor 
și productivității muncii, con- 
tinuînd cu problema de o 
stringentă actualitate și o de
osebită importanță a ridicării 
pivelului de pregătire a ca
drelor, cu mai buna speciali-

zare, reducerea cheltuielilor 
materiale, consumurilor spe
cifice, prețului de cost și ter- 
rninînd cu acele aspecte care 
țin direct de condițiile de 
muncă și de viață.

Deosebit de grăitor pentru 
spiritul nou instaurat de partid 
în viața economică șl socială, 
privind principiul muncii co
lective, adîncirea democratis
mului socialist, este faptul că 
propunerile cuprinse în planul 
de măsuri, în noul contract 
colectiv, au făcut obiectul unor 
ample dezbateri în toate sec
țiile uzinei, antrenînd mii și 
mii de oardeni.

Au -urcat la tribună nu nu
mai membri ai Comitetului de 
direcție, reprezentanți ai sa
lariaților în acest for munci
toresc suprem de conducere al 
întreprinderii, ci și alți mun
citori, tehnicieni și ingineri,care 
au primit mandat din partea 
colectivelor pe care le repre
zintă să dea glas preocupărilor 
lor pentru bunul mers al ac
tivității.

în centrul discuțiilor, care 
s-au desfășurat la un înalt ni
vel de exigență, au stat pro
blemele muncii, analiza con
cretă, la obiect, a tuturor as
pectelor legate de sarcinile 
care revin uzinei. în îndeplini
rea planului de stat pe anul 
1971, în realizarea unor mașini 
și instalații de un înalt nivel 
tehnic, atît pentru necesitățile 
economiei naționale, cît și pen
tru export...................

Toți cei care au luat cuvîn
tul, Marian Avram, muncitor 
în secția construcții mecanice, 
ing. Valeriu Fuior, șeful ser
viciului salarizare,
xandru Roșu, director 
pentru sectoarele de prelu
crare la rece, Ștefan Zipțer, 
muncitor la secția turnătorie 
de fontă, ing. Ion Nicșa, șeful 
secției turnătorie de oțel, 
Gheorghe Buruc, lăcătuș în 
secția montaj locomotive, Ion 
Răduț, inginer șef cu proble
me de dezvoltare, Marin Do- 
bre. șeful de atelier la secția 
aparataj frîne, Cristea Cioba- 
nu, strungar în secția motoa
re, Tudor Moise, maistru la 
oțelărie. Ștefan Cazacu, mun
citor din secția forjă, Ion 
Georgescu, electrician la ser
viciul energetic-șef, și Ioan A- 
vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, au ținut 
să-și exprime adeziunea to
tală la politica marxjst- 
leninistă a partidului nostru, 
apreciind în mod deosebit în
semnătatea excepțională a cu- 
vîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara Comite
tului Central, justețea orientă
rii și politicii partidului pri
vind creșterea responsabilită
ții generale a oamenilor mun
cii pentru perfecționarea con
tinuă a activității în 
meniile.

Oamenii care s-au 
cuvînt direct din
mulțimii au urcat la tribună

*

ing. Ale- 
tehnic

mo-
noastră mun-

toate do-

înscris la 
mijlocul
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ai căror 
de cinste au fost.

nu pentru a citi de pe o foaie 
de hîrtie un discurs festiv, ci 
pentru a-și exprima liber gîn- 
durile și preocupările proprii, 
părerile și sugestiile tovarăși
lor lor de muncă 
mandatari
Tocmai de aceea, spusele lor 
au avut greutate, au fost stră
bătute de suflul proaspăt al 
vieții de zi cu zi a uzinei. 
Tocmai de aceea, fiecare vor
bă a izvorit din conștiința că 
fiecare s-a simt.it coautor atît 
al succeselor, cit și al neajun
surilor. iar propunerile făcute 
au fost rodul gînd’rii colec
tive.

Reprezentanții salariaților 
care au luat cuvîntul au pus 
deschis, sub lupa anali
zei exigente, activitatea celor 
mai importante sectoare ale 
uzinei, au făcut numeroase 
propuneri pentru o mai bună 
valorificare a posibilităților 
existente, a inițiativelor mun
citorilor, au relevat cu spirit 
de răsoundere pentru bunul 
mers al producției, cauzele u- 
nor stări de lucruri nesatisfă
cătoare, au spus faptelor pe 
nume în plenul adunării, sub
liniind responsabilitățile care 
revin tuturor. începînd de la 
muncitorul de la forjă, conti- 
nuînd cu președintele Comi
tetului de direcție și sfîrșind 
cu ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Iată, în- 
tr-adevăr. forța democrației 
muncitorești în acțiune, che
zășia sigură a mersului nos
tru neabătut înainte pe dru
mul făuririi societății noastre 
socialiste multilateral dezvol
tate.

A impresionat în mod deo
sebit competența cu care au 
fost abordate problemele,: rod 
al unei vaste experiențe 
producție, al perfecționării 
noștințelor generale, idee 
care de altfel secretarul
neral al partidului a sublinia
t-o în cuvîntarea sa de ieri 
ca și cu alte prilejuri și anu
me aceea că succesele cele 
mai importante pe care le-am 
obținut sînt legate de forma
rea omului nou, de transfor
mările adînci care au loc în 
conștiința cetățenilor patriei 
noastre.

în încheierea discuțiilor, a- 
supra dării de seamă a Comi
tetului de direcție, întîmpinat 
cu puternice urale și ovații 
care nu contenesc minute în 
șir, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Felicitările 
tivului uzinei 
le dobîndite, 
pra înaltului
terilor, indicațiile 
date și cu acest prilej pentru 
lichidarea lipsurilor și nea
junsurilor, pentru ridicarea 
nivelului general al activității 
în producție și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
viață ale tuturor salariaților, 
au mers la inima oamenilor, 
au fost primite cu deosebită 
satisfacție și entuziasm de toți 
participanții. S-a dovedit încă 
și încă o dată că politica

partidului nostru corespunde 
pe deplin șf se identifică cu 
aspirațiile vitale ale poporu
lui. Cuvîntarea a fost subli’ 
niatâ în repetate rînduri cu 
vii și puternice aplauze.

în continuarea lucrărilor a- 
dunării, participanții au apro
bat în unanimitate activitatea 
Comitetului de direcție oglin
dită în darea de seamă, pre- 
cțim și planul de măsuri teh- 

1 nico-organizatorice și de dez
voltare in perspectivă a uzinei, 
care va fi completat cu sarci
nile izvorîte din cuvîntarea 
secretarului general al parti
dului. cu propunerile partici- 
panților la dezbateri.

în spiritul indicațiilor recen
tei plenare a C.C. al P.C.R 
privind lărgirea participării 
oamenilor muncii în Comitetul 
de direcție, adunarea a ales 
pe noii reprezentanți ai sala- 
riaților. în acest organism co
lectiv de conducere.

Apoi, a fost supus aprobării 
Proiectul noului contract co
lectiv care în prealabil a fost 
larg dezbătut la locurile de 
muncă de întregul colectiv al 
întreprinderii.

— Am șl eu o propunere 
la noul 
intervine 
Ceaușescu. 
construirea
salariații uzinei, și a unei cre- 
șe pentru copiii acestora, așa 
cum a fost exprimată dorința 
în cadrul adunării noastre.

... Vie . animație în Sală. Iz
bucnesc aplauze. aclamații, u- 
rale. întreaga adunare aprobă 
cu deplină 
propunere.

Urmează 
festiv. Ca 
hărniciei și
muncă a celor care și-au adus 
contribuția la bogatul bilanț 
al realizărilor întreprinderii, 
au fost decernate diplomele de. 
fruntaș îh întrecerea socialistă 
colectivelor de muncă ale sec
țiilor : turnătorie-oțel, forjă, 
construcții metalice, construc
ții mecanice, montaj-locomo
tive, reparații și autodotări și 
sculărie.

Adunarea generală a repre
zentanților salariaților de la U- 
zinele „23 August", a prilejuit 
o manifestare plenară a demo
cratismului orînduirii noastre, 
exprimarea de către reprezen
tanții miilor de muncitori, teh
nicieni și ingineri de aici a an
gajamentelor însuflețite ale în
tregului colectiv, de a cinsti 
prin noi succese glorioasa ani
versare a semicentenarului 
partidului, de a îndeplini în 
mod exemplar sarcinile pe a- 
nul 1971 și ale întregului cin
cinal, aducînd contribuția de 
muncă și inteligență a tuturor 
salariaților de la prestigioasa 
întreprindere „23 August", la 
înfăptuirea mărețului program 
stabilit de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român.

contract colectiv, 
tovarășul Nicolae 

Să se includă și 
unui spital pentru

in 
cu
pe 

ge-

adresate colec- 
pentru succese- 
aprecierile asu- 
nivel al dezba- 

prețioase

satisfacție această

apoi un moment 
o recunoaștere a 
a meritului în

ION MARGINEANU 
MIRCEA IONESCU

Evocarea. în preajma sărbăto
ririi semicentenarului partidului, 
a glorioaselor bătălii de clasă 
din ianuarie-februarie 
condițiilor care au dus 
clanșafea lor prezintă o 
tanță deosebită. întrucît 
tează o puternică lumină 
însăși însemnătății 
făuririi Partidului ___ ____
Român. O dată cu crearea par
tidului comunist, așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. lupta revoluționară 
din tara noastră se ridică pc o 
treaptă superioară. ..începînd 
din acest moment, clasa munci
toare. sub conducerea partidului 
comunist, a fost prezentă șt și-a 
spus cuvîntul in toate eveni
n'entele mai importante ale tă; 
rii, s-a situat în fruntea luptei 
pentru progres social".

★
Luptele muncitorilor feroviari 

si petroliști s-au desfășurat in 
condițiile crizei economice din 
1929—1933. care a zguduit între
gul sistem capitalist. afectind 
puternic și România. Criza eco
nomică cu o deosebită intensi
tate a lovit industria petrolieră 
a tării noastre (unde circa trei 
pătrimi din capitalul investit era 
capital străin) și transporturile, 
mai ales cele pe căile ferate. 
Consecințele crizei s-au reper
cutat dureros asupra clasei mun
citoare. Somaiul a luat propor
ții de masă, cuprinzînd mai mult 
de jumătate din salariatii între
prinderilor petroliere. La căile 
fprat->. ca si în celelalte între
prinderi. s-au aplicat succesiv 
..curbe de sacrificiu" în 1931. în 
1932 si la începutul anului 1933 • 
zeci de mii de muncitori an fost 
concediați, pentru cei rămași 
s-a prelungit durata zilei de 
muncă, iar condițiile de lucru 
în ate'iere au devenit tot mai 
greu de suportat.

Considerabila 
condit’ilor 
muncitoare

1933. a 
la de- 
impor- 
proiec- 
âsupra

istorice a 
Comunist

feste deschis, să ia cuvintul la 
întruniri, să participe la trata
tive eu patronii, să se facă cu- 
noscuti. atrăgindu-și stima și 
încrederea maselor.

In martie 1932, Conferința pe 
tară a muncitorilor ceferiști a 
ales un comitet central de acți
une,, a cărui sarcină era coordo
narea activității comitetelor lo
cale de acțiune în vederea de
clanșării concomitente a grevei 
în rindul tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii de la C.F.R. 
în acest comitet au intrat dele
gați ai muncitorilor din princi
palele centre feroviare. într-o 
adunare entuziastă a fost ales, la 
începutul lunii ianuarie 1933, 
Comitetul local de acțiune din 
Ploiești, ca organ de coordonare 
a activității tuturor comitetelor 
de acțiune din Valea Prahovei.

Acțiunile revoluționare ale 
muncitorilor s-au intensificat în 
întreaga tară în ianuarie 1933. 
ca protest împotriva semnării 
de către guvernul Vaida a „pla
nului de la Geneva" și a intră
rii în vigoare a acordului de la 
Paris care prevedea restrînge- 
rea considerabilă a producției 
de petrol. în primele rînduri ale 
luptei împotriva noilor măsuri 
antipopulare se aflau muncitorii 
ceferiști si petroliști. La 28 și

siunea maselor de muncitori re
voltați, autoritățile au fost ne
voite să-i elibereze pe greviștii 
arestați Demonstrația a conti
nuat pe străzile orașului Plo
iești. care — așa cum consem
nează documentele vremii — 
practic, mai multe ore. s-a aflat 
sub stăpinirea maselor munci
toare.

O amploare deosebită au luat 
în acest timp luptele muncito
rilor ceferiști. La 2 februarie, 
ca urmare a hotărîrii organiza
ției de partid și a comitetului 
de acțiune, muncitorii din Ate
lierele C.F.R. „Grivița1 
clarat grevă, 
cerea luptei lor 
mitet de grevă 
de muncitori de 
litică diferită.' 
neorganizati în 
lupta lor se solidarizează munci
torii din celelalte întreprinderi 
din Capitală, care vin în jurul 
atelierelor în număr impresio
nant.

Tn fata acestei puternice ma
nifestări organizate, a hotărîrii

eu de- 
condu- 
»n 

din

Pentru 
âu ales 
format
apartenență 

organizați 
sindicate.

co-
350 
po-

și
Cu

toate straturile sociale. Mii de 
muncitori
Capitalei. ____________ —.
funcționari, studenți. elevi, me
seriași. mici negustori. țărani 
si-au manifestat solidaritatea cu 
lupta ceferiștilor, participînd la 
demonstrații, trimitind alimente, 
ajutoare, mesaje de simpatie.

Concentrind puternice forțe 
represive. în zorii zilei de 16 fe
bruarie. la refuzul muncitorilor 
de a părăsi atelierele, autorită
țile au ordonat dezlănțuirea a- 
tacului împotriva greviștilor. 
Grupurile de autoapărare au în
ceput să fie secerate de gloan
țele armelor automate. Alți nu
meroși greviști au fost 
Peste 2 oho de muncitori 
arestați.

Răzbunarea burgheziei a con
tinuat în timpul proceselor îns
cenate conducătorilor luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933. Aceste 
proceșe. transformate de P.C.R. 
într-o mare acțiune de luptă 
împotriva politicii claselor do
minante. au constituit un 
prilej 
cauzei

din întreprinderile 
intelectuali. miai

răniți, 
au fost

nou 
de afirmare a justeței 

Pentru care se ridicase

Greva demonstrativă de la Ale lierele C.F.R. „Grivița"' din 28 ianuarie 1933.

înrăutățire a 
de trai ale clasei 
în perioada crizei 

economice din 1929—1933 a de
terminat adîncirea tuturor con
tradicțiilor sociale creșterea 
frăminfărllor si acțiunilor re- 
vol”ționare. Păturile largi no^U- 
lare, în frunte C" clasa mun
citoare, au desfășurat omule 
l"nte sociale împotriva exnloa- 
tării canltaliste si monopoluri
lor străine. Pmă și statisti
cile of’ciale burgheze arată 
în 19’9 numărul conflict.eior 
muncă s-a ridicat 1*» 3'7 fotă 
10't rite* au fost în 1927 Intre 
„II iqgn_iqgo p.,, loc 377

tori din 1054 de întreprinderi, 
cjfrivi+i dp p/tvqrn 
’HTDO7t*c<1or. fS>Rn‘ 
de iiirMfp se rp<?z'1 
moșierilor, 
nhn^urjlor 
rrînd rioc^iri 
Mii’te acțiuni 
’oc în rîndnriia _ ......
p-n.rii — învSfntorîiof.
f’inr puhi'H. «tndentilor. înva- 
’’Tîlor văduvelor. pensionari
lor etc.

Acțiunile sociale din perioada 
nr’TPi pronnrnino pulrninoaz^ cu 
Inrjfnla ppippriqf’Tfy»» po+rcx1 ’ di -
Mr din innnari«-fphriiarin 
d’nd PYnepcio. în rpvnndMrrilp 
Mr nrinnirjal^. țnfnrpqplnr antele 

81* politice ale mun- 
C’tnrimii.

mnrifpl Parfidnipî Comu* 
nist Rnmân. a organelor și orga
nizațiilor <?oip ' IncaM. a ceiule- 
lr»r fqhrir.î gj nfpliere cS. ÎU 
ennditiîip datn. si-au asumat 
rnqniindor^a do mare însomn^* 
fntn p orernniz^^’i si nondîipprii 
rri'Tiir'D.qqpMr nHiunî rM 
torimii ceferiste si petroMste.

O mare însemn*totp n^ntru 
înehnearen unrtfitH de los a 
muncitorilor si a ior la
luptă o aveau Comitetele de ac
țiune care uneau ne • toti mun
citorii, indiferent dacă erau co
muniști; social-democrati. sin
dicaliști sau neorganizati. Forma 
de organizare a comitetelor de 
acțiune a permis comuniștilor, 
utecistilor. muncitorilor revolu
ționari din sindicate să se mani-

7 .’ rr ,iî

a jugului fiscal, a 
autorifă+'inr aiun- 

ru ’"ndnrmii. 
nrotpstatare au 
mior'alfa cate-

31 ianuarie 
monstrative 
roviari de 
vita" din ____ ... ------------
cărora a fost ales un comitet de 
acțiune lărgit și a fost adoptat 
un program de revendicări eco
nomice și politice, printre care 
si recunoașterea comitetului de 
fabrică ca organ împuternicit să 
reprezinte pe muncitori. Munci
torii ceferiști din Iași. Galati. 
Cluj. în adunări impunătoare, 
reorganizează și completează co
mitetele de acțiune. pregătin- 
du-se pentru luptele viitoare.

Concomitent cu luptele cefe
riștilor. iau avînt. acțiunile re
voluționare ale muncitorilor pe
troliști. care se desfășoară sub 
conducerea organizației de par
tid din Valea Prahovei. După un 
sir de acțiuni ale muncitorilor 
din diferite întreprinderi petro
liere si ale șomerilor, la 30 ia
nuarie este declanșată greva lu
crătorilor de la ..Astra română", 
înfruntînd cu curai forțele re
presive, cei 2 000 de muncitori 
din această întreprindere au reu
șit să impună direcției semna
rea unui angajament nrin care 
șe obliga să reprimească lucră
torii concediați si să respecte 
contractul colectiv. La 1 februa
rie, începe greva muncitorilor 
de la Rafinăria „Româno-Ame- 
ticană". în cursul căreia au loc 
ciocniri între forțele represive si 
.............. în-

ase- 
pre-

au loc greve de- 
ale muncitorilor fe- 
la Atelierele „Gri- 
București în cadrul

lucrătorii greviști, care se 
dreaptă spre Ploiești unde 
diază localul chesturii. Sub
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Comitetul de atfiune

muncitorilor ceferiști și a miș
cării de solidaritate pe t care 
greva de la Atelierele „Grivița" 
a declanșat-o. guvernul a fost 
silit să bată în retragere, să în
ceapă tratative cu ’reprezentanții 
greviștilor și să promită satisfa
cerea principalelor revendicări.

Urmînd exemplul de la „Gri- 
vita". lucrătorii din Atelierele 
„Nicblina" Iași, din Galați. Cluj, 
Constanta. Timișoara. Oradea. 
Brașov, etc. își intensifică lupta, 
(Grind recunoașterea revendică
rilor pentru care luptau munci
torii’ ceferiști din București.

Temîndu-se tot mai mult de 
forța creseîndă a acțiunilor 
muncitorești, guvernul Vaida a 
introdus la 4 februarie starea de 
asediu, la adăpostul căreia 
toritătile uzează de cele 
drastice măsuri teroriste, 
întreaga tară au loc arestări 
sive de militanți comuniști mem
bri ai comitetelor de acțiune, ai 
organelor locale ale P.C.R., 
U.T.C.. ai comitetelor sindicale, 
de fabrică, redactori ai presei 
muncitorești.

Măsurile represive au produs 
o nemulțumire profundă în rîn- 
dul lucrătorilor feroviari. Ca 
urmare. în dimineața de 15 fe
bruarie. muncitorii de la „Gri- 
vița" intră din nou în grevă, 
ocuoînd atelierele. Actionînd în 
front unic împotriva reactiunii 
capitaliste, ei revendică elibe
rarea imediată a celor arestați, 
recunoașterea comitetului (îe fa
brică. ridicarea stării de asediu 
și respectarea cuceririlor din 2 
februarie.

în Organizarea acțiunilor mun
citorești din București un rol 
important a avut Comitetul de 
partid din Capitală si. sub con
ducerea sa. Comisia sindicală lo
cală. Organizația locală P.C.R. 
a luat măsuri ca celelalte între
prinderi industriale să desfășoare 
concomitent greve demons
trative, întruniri de protest și 
alte acțiuni de solidaritate cu 
ceferiștii baricadați in curtea a- 
telierelor. Comuniștii de la „Gri
vița" au organizat gărzi de a- 
părare și pichete de grevă Mo
ralul ridicat al greviștilor era 
întreținut de corul vorbitor, for
mat din aproape 300 de munci
tori. in majoritate tineri, de 
cuvîntările reprezentanților ce
feriști. care adresau cuvinte de 
îmbărbătare si hotărîre celor 
aflati în curtea atelierelor și 
maselor adunate în stradă, de 
lozincile scandate cu putere : 
„Jos starea de asediu" ; „Elibe
rarea arestaților" ; „Jos scăde
rea salariilor" : „Trăiască fron
tul unic al muncitorimii" etc. 
In aceste momente. Atelierele 
C.F.R. „Grivița" au devenit cita
dela revoluționară a muncitori
mii bueureștene.

Eroica luptă de la „Grivița" 
B, stîmit un puternic ecou in

au- 
mai

In
ma

muncitorimea ceferistă 
listă. Ele au polarizat i-----
Oiniei publice interne și interna
ționale. dînd naștere unei puter
nice mișcări de solidaritate. 
Muncitori, țărani, numeroși in
telectuali. funcționari, invalizi 
au cerut, prin proteste reunind 
zeci de mii de semnături, prin 
moțiuni si scrisori, eliberarea ce
lor arestați. Sute de oameni pro; 
veniti din rindurile celor mai 
diferite categorii sociale au de
pus ca martori ai apărării. Re
prezentanți ai tineretului mun
citor și studios, solidari cu lup
tele ceferiștilor și petroliștilor, 
au venit la proces să ceară eli
berarea conducătorilor.

Cu luptele muncitorilor cefe
riști Si petroliști Și cu conducă
torii acestor lupte si-a manifes
tat simpatia și solidaritatea sub 
multiple forme proletariatul in
ternational și numeroși oameni 
de cultură și știință din întreaga 
lume. I

★
Represiunea singeroasă de la 

Atelierele „Grivița" și prigoana 
dezlănțuită de guvern împotriva 
mișcării muncitorești nu au pu
tut reduce din semnificația lun- 
teldr din ianuarie-februarie 1933, 
Ia care au participat zeci de mii 
de lucrători feroviari și petro
liști. Aceste lupte, in cursul că
rora muncitorii au înfruntat cu 
eroism forțele represive ale re
gimului burghezo-mosieresc. au 
relevat combativitatea revoluțio
nară a ceferiștilor si petroliștilor 
— detașamente principale ale 
clasei muncitoare din tara noas
tră, De acest fapt, cercurile gu
vernante au fost nevoite să 
tină seama, satisfăcind o parle 
din -evendicările muncitorimii. 
„Curbele de sacrificiu" au fost 
sistate. Iar consilierii șl expertii 
străini au trebuit să părăsească 
tara.

în cursul luptelor din ia
nuarie-februarie 1933. organizate 
și conduse de P.C.R.. s-a îmbo
gățit experiența revoluționară a 
partidului, fapt de mare însem
nătate în bătăliile de clasă care 
âu urmat ; a crescut prestigiul 
comuniștilor care au știut să mo
bilizeze la luptă în front unic 
muncitoresc de jos. mase largi 
ale celor ce muncesc, oameni de 
diferite apartenențe politice. 
Această amplă participare a fost 
posibilă pentru că lupta împo
triva pericolului fascist, pentru 

. drepturi economice și politice, 
pentru democrație, independență 
și suveranitate națională, des
fășurată de clasa muncitoare în 
frunte cu partidul comunist, răs
pundeau intereselor vitale ale 
întregului popor muncitor.

Luptele muncitorilor ceferiști 
si petroliști din ianuarie-fe
bruarie 1933. de la care se îm
plinesc 38 de ani. reprezintă cea 
mai puternică ridicare la luptă a 
proletariatului din tara noastră, 
organizată și condusă de Par
tidul Comunist Român, pină la 
insurecția antifascistă din au
gust 1944.

- si petro- 
atenția o-

Dr. FLOREA DRAGNE

simt.it
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în mod firesc, întreaga perioadă premergătoare deschiderii 
lucrărilor înaltului for al tineretului, Congresul al IX-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist, a fost marcată în organizațiile 
U.T.C. de ample dezbateri în legătură cu proiectul noului 
Statut. Document de mare importanță, el. este chemat să 
definească pentru etapa actuală cadrul general, de prin
cipiu, al activității organizației noastre, să asigure prin 
prevederile sale un climat propice întăririi și dezvoltării
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rîndurilor organizației, să exprime creșterile calitative în
registrate de activitatea U.T.C. în perioada care a tre
cut de la precedentul Congres. Coloanele ziarului nostru au 
găzduit numeroase ecouri ale intervențiilor făcute de tineri în 
cadrul acestor dezbateri. Continuăm să facem cunoscute păre
rile lor, constituite ca o valoroasă contribuție la elaborarea 
legii fundamentale a activității organizației U.T.C. Tn numărul 
de astăzi, consemnăm opinii ale uteciștilor din Brașov și Bucu
rești.

O reflectare mai Înaintea dezbaterilor, tinerii propun
corespunzătoare 

a noilor atribuții 
ale organizației „Statutul U.T.C.

conducerea activității, ..la luarea 
hdlărîriioî ; stimularea manifestă
rii "neîngrădite a personalității fi
ecărui tînăr, prin exprimarea li
beră a opiniilor, a inițiativelor; 
grija permanentă a organizațiilor 
U.T.C. pentru creșterea forței e- 
ducative a • acțiunilor care să-și 
afle izvorul în dorințele și preo
cupările membrilor lor".

TINERETUL

să exprime fidel
caracterul, tineresc al

avutul no
cel mai de

(Urmare din pag. I) educația intr-un

veți o părere bună despre tineri. 
Sper că aceste aprecieri pozitive 
asupra tineretului nu vă 
de a-1 judeca și cu simț

opresc 
critic...

Există cineva care

pref

NICOLAE PISTOL’ — Uzina 
mașini eleotrice București: 

„Comparativ cu actualul Statut, 
proiectul noului Statut al U.T.C. 
nu prezintă prea multe modificări. 
De la precedentul Congres însă 
hu trecut cîțiva ani, timp în ca
re în activitatea noastră au inter- 

■* venit o serie de schimbări de în
semnătate- deosebită. Mă gîndeso 
la lărgirea drepturilor și atribuții
lor organizațiilor, la faptul că 
U.T.C. este reprezentată în Con
siliul Frontului! Unității Socialiste, 
în guvern, în conducerile între
prinderilor și instituțiilor unde ac
tivează. Toate acestea au redi- 
mensionat pe coordonate și mai 
ample ponderea acțiunilor noas
tre. Totodată, ele au însem- 

« nat și noi responsabilități 
pentru organizația U.T.C. As
tăzi nu există problemă ca
re să privească viața și munca 
tinerilor, prezența lor în orice do-, 
meniu de activitate care să nu 
fie discutată, dezbătută în orga
nizațiile din care fac parte. Con
sider că ar fi util și necesar ca 
proiectul noului Statut să valori
fice și să exprime mai convingă
tor aceste schimbări care s-au 
dovedit a fi pîrghii importante 
în conturarea mai pregnantă a 
rolului și locului organizației 
U.T.C. în viața socială și politică 
a țării".

organizației noastre “
tanța activității specifice a orga
nizațiilor U.T.C. din școli, cred că 
trebuie să se reflecte, desigur în 
mod succint dar foarte clar și ex- 
firesiv, în prevederile Statutului, 
ntreprinderea, în ultimii ani, a 

unor activități proprii, autonome, 
fără tutelare rigidă din partea ca
drelor didactice, prin dezvoltarea 
tot mai dinamică a acțiunilor de 
organizație la nivelul colectivelor 
de uteciști din fiecare clasă și 
din fiecare școală, a dus la creș
terea prestigiului organizațiilor 
U.T.C., a rolului reprezentanților 
acestora în rezolvarea probleme
lor privind învățătura, viața și ac
tivitatea elevilor. De aceea, ar fi 
potrivit ca în noul Statut să fie 
precizat rolul reprezentativ al 
consiliilor elevilor în raporturile 
cu alte foruri și organisme, pre
cum și răspunderile secretarilor 
U.T.C. din școli ca exponenți ai 
elevilor în relațiile cu conduceri
le școlilor și alți factori".

organizației U.T.C. nu poate lipsi 
tonul propriu tinereții, caracterul 
manifest și atractiv al conținu
tului său. Chiar formularea lui ar 
trebui să fie ca o vibrantă și pa
tetică chemare adresată tînărului. 
Cu atît mai mult văd acest lucra 
ca necesar pentru cei care solici
tă să fie primiți în organizație. 
Una din condițiile înfăptuirii a- 
cestui. act este și cunoașterea de 
către tînăr a Statutului U.T.C. 
Or, ținînd seama că marea majo
ritate a aspiranților la calitatea 
de utecist sînt la o vîrstă destul 
de fragedă în care latura emoțio
nală, mobilizatoare are o influ
ență majoră asupra lor, o atare 
elaborare a proiectului ele Statut 
ar fi bine venită. Intr-o asemenea 
formă el ar contribui într-o mai 
mare măsură la realizarea primirii 
în U.T.C. ca un adevărat mo
ment de neuitat în biografia tî
nărului".

te fundamentale ale existenței sa
le, ca niște maxime, aș zice, cu 
care să se confrunte în toate îm
prejurările vieții de zi cu zi".

Nu numai

CI

prezentul, 
și perspectiva

ANA PĂUN — Combinatul de 
confecții București :

„Elaborarea proiectului de 
Statut are în vedere și capacita
tea lui de a surprinde sensul evo
luției de prespectivă a organiza
ției noastre, perfecționările deter
minate de o realitate dinamică și 
variată. Practica concretă a fiecă-

NICOLAE BUZDUGAN, eco
nomist, Institutul de cercetări și 
proiectări pentru autovehicule — 
Brașov :

„Am avut prilejul să citesc în 
presă, sau să cunosc din discuții 
cu tinerii, opinii diferite în le
gătură cu intenția ca Statutul să 
dea jaloane exacte, precise. Pe 
de o parte, se observă în actualul 
proiect preocuparea pentru deli
mitări pînă la detaliu, minuțiozi
tate. Pe de altă parte, unii tineri 
consideră că într-o serie de capi
tole, precizările nu sînt suficien
te și propun introducerea unor 
noi prevederi. în ce mă privește, 
cred că un Statut al organizației 
de tineret trebuie să fie un text 
succint, clar, prin care tinărul ia 
contact cu scopul, caracterul, țe
lurile și cadrul activității reflec
tate în principii fundamentale, 
capabile să circumscrie definito
riu o vastă realitate. Nu este ne
cesar ca acest document să în
cerce a cuprinde suma prevede
rilor prin care varietatea situații
lor de viață, din practica bogată 
a activității de organizație, de la 
etapă la etapă, să aibă o trimite
re „legiferată" la care să se ape
leze „ad litteram". Este rostul 
unor regulamente, al diferitelor 
instrucțiuni — ce se cuvin a fi 
și modificate cu timpul, în pas 
cu noile cerințe ale vieții — să 
facă acest lucru. De fapt, modul 
curent de lucru în activitatea or
ganizațiilor pretinde aplicarea in
strucțiunilor și regulamentelor cu 
adresă directă la un fenomen sau 
altul, la diversitatea dc situații, 
neapărat ÎN SPIRITUL STATU
TULUI".

să nu 
poată fi criticat ? Dar cu tinerii 
este, realmente, mai dificil. în 
primul rînd pentru că, pînă la 
un punct, tineretul trăiește, gin- 
dește, acționează, judecă, așa 
cum l-am învățat noi, maturii. 
Criticindu-i pe tineri ne criticăm 
implicit, pe noi. Și autocritica — 
știți doar — se realizează mai 
greu... Iată, de exemplu, preocu
parea majorității tinerilor de 
a-și continua studiile, de a se 
specializa este lăudabilă. Din ce 
în ce mai mulți tineri muncitori 
absolvă liceul de cultură gene
rală. Aceste largi posibilități o- 
ferite de stat reflectă tendința 
de a forma o cultură genera
lă in rhasă. Dar sînt, ade- 
sea; cazuri cînd această șco
larizare ii îndepărtează pe unii 
tineri de muncă. Obținerea 
unei diplome de bacalaureat îi 
determină să creadă că pot (sau 
trebuie !) să iasă din sfera unei 
activități legate direct de pro
ducție „inaintind" spre ocupații 
de birou, funcționărești. Nu este, 
de obicei, o „înaintare", ci o re
nunțare Ia meserie. Din păcate 
„rădăcinile" acestei nepotriviri 
între ideea de școlarizare, de 
cultură generală și ideea de 
muncă se află atît în educația 
incompletă pe care o face școala 
cit și in cea din familie. Școala 
generală trebuie să le apropie 
mai mult copiilor aceste două 
noțiuni, să-i obișnuiască a gîndi 
că in condițiile unei industrii 
moderne cu cit ești mai bine 
pregătit din toate punctele de 
vedere, cu atit devii un munci
tor, un specialist mai bun, cu un 
prestigiu mai înalt, capabil să 
faci față unor sarcini din. ce in 
ce mai complexe. Cred că și unii 
părinți fac uneori. in această 
privință, greșeli sfătuindu-și co
piii să învețe „pentru a nu fi 
nevoiți să muncească" cum au 
muncit ei înșiși !

sului muncii,
spirit de respect și stimă față de 
muncă, trebuie să constituie o 
preocupare mai atentă, mai res
ponsabilă, mai calificată, să e- 
xiste o grijă continuă pentru 
cultivarea satisfacțiilor spiritua
le ale muncii. Fiecare om care-și 
face meseria cu pasiune este un 
creator. Ce este, de pildă, un 
olar care scoate din miinile lui, 
adevărate opere de artă ? El fră- 
mîntă lutul ca orice cărămidar, 
dar dă un sens muncii sale, sen
sul creației. Și munca, oriunde 
s-ar desfășura, înseamnă creație, 
nu neapărat prin obținerea unui 
obiect artistic, ci prin participare 
afectivă, prin dăruire. Cunosc 
nenumărați muncitori care n-ar 
renunța pentru nimic în lume la 
meseria lor, pentru că îi pasio
nează, le dă satisfacții deosebite. 
Pentru aceștia, trecerea intr-o 
activitate de birou înseamnă 
sancțiune, nicidecum o „promo
vare". Asemenea sensuri inalte 
ale muncii trebuie cultivate, să 
înlesnim stabilirea unor aseme
nea legături afective cu munca.

— Uneori cei maturi văd în 
vioiciunea tinerilor un semn de 
superficialitate. Ehei, ne spun ci, 
voi n-ați trecut prin greutățile 
prin care am trecut noi. Și con
sideră că tineretul nu răspunde 
egal condițiilor minunate care i 
se oferă în societate. Să fie ade
vărat ?

tiv,' de exemplu, nu este totdeau
na la nivelul virstei și entuzias
mului lor. Majoritatea tinerilor 
vin în producție cu optimism, cu 
încredere, cu conștiința puterii 
lor de muncă deosebite, cu do
rința de a-și Încerca imediat a- 
ceastă putere. Se întîmplă însă 
uneori ca primul lor contact cu 
producția, cu munca și meseria 
lor, să fie un act oarecare, ba
nal, o trecere numerică pe lis
tele de salariați. care-i șochează 
și îi dezorientează. Nu mă îm
pac cu această integrare indife
rentă, pasivă. Tinerii de acum, 
fie muncitori calificați, fie spe
cialiști. sînt. prin pregătirea lor, 
mult mai apți de a înțelege pro
cesele de producție decit gene
rația dinaintea lor. Și această 
pregătire (sau, să-i zicem mai 
nimerit, sensibilitate) trebuie va
lorificată de la început. La sfîr- 
șitul unei etape, după ce a în
vățat o meserie, tinărul își’ ima
ginează că e’ste așteptat cu bra
țele deschise, că toată lumea are 
nevoie de el. îsi pregătește un 
plan de viață ân care se simte 
dator și capabil de dăruire șl 
confruntare. Dar intilnește- une
ori rutina, indiferenta, iar lui, în 
virtutea unei obișnuințe, nu i se 
acordă grija și încrederea scon
tată'.

%

— Nu trebuie neapărat să su
porți mai mult sau mai puțin 
mizeria sau să treci prin ororile 
unui război ca să înțelegi care 
ți-e locul în societate, cu ce îi 
ești dator. în această perioadă 
de construcție a socialismului 
trecem, bineînțeles, pe alte pla
nuri, prin situații grele, încor
date, și tinerii înțeleg acest lu
cru, ba mai mult, sînt oricînd 
capabili să facă eforturi chiar 
mai mari decit maturii. Nu 
vreau să-mi amintesc de perioa
da inundațiilor în care tinerii 
au dovedit nebănuite resurse de 
energie, au făcut adevărate sa
crificii. Și nici măcar n-au făcut 
un act de eroism din compor
tarea lor...

— Am întilnit totuși tineri, ca
re mi-au declarat că au urmat 
liceul seral pentru propria lor 
îmbogățire sufletească, pentru a 
putea fi mai buni strungari, e- 
lectricieni sau, fetele, mai bune 
țesătoare...

— Ar trebui să înțeleg oare că 
tinerii au. despre meserie, despre 
viață, despre relațiile cu oamenii, 
iluzii ? Credeți că școala nu-i 
educă în spirit realist ?

— Școala îi educă atit de rea
list pe cit îi poate educa o școa- 
lă. Realismul nu se învață. Rea
lism înseamnă, în primul rind, 
contactul cu viața. De aceea con
sider că „învățarea" acestui rea
lism trebuie realizată prin iden
tificarea tînărului cu munca. Ti
nerii nu trebuie obișnuiți — și 
nu trebuie lăsați să se obișnu
iască — cu rutina, cu inactivi
tatea, sau indiferența la nou. Ei 
trebuie să fie solicitați, antrenați 
în procesul muncii și al inovării. 
Cei care conduc, directorii, ingi
nerii, maiștrii, toți cei care au in 
subordine tineri trebuie să fie 
convinși că tinerii sînt cel mai 
prețios avut al nostru, că fiecare 
tînăr care se angajează nu este 
un loc în schemă, ci un factor 
activ de schimbare, de progres, 
de înnoire. Fiind tratați pe mă
sura pregătirii și puterii lor de> 
muncă, a entuziasmului lor. ei 
se integrează rapid în producție, 
devin pasionați si dornici să se 
autodepășească. îmi vin în min
te cîteva exemple : la Fabrica 
de încălțăminte „Flacăra" roșie" 
din București," un tînăr inginer 
Gheorghe Cioca și-a brevetat o 
invenție de mare importanță 
despre folosirea calogenului în 
tratarea arsurilor grave. La cen
trala cauciucului Jilava, ingine
rul Niculae Cîrlan a găsit meto
de deosebit de rentabile de valo
rificare a unor reziduuri din in
dustria chimică. Sînt niște băieți 
modești, și nu sînt singurii 
despre care ar trebui să scrieți 
mai mult. Ei reprezintă genera
ția dv. prin 
bun...

— V-aș incita, în continuare, 
spiritul critic. De ce nu se în- 
timplă, în orice moment aseme
nea mobilizări de energii ? Sau, 
mai explicit, în ce condiții a- 
ceastă mobilizare devine o stare 
perpetuă de efervescență și en
tuziasm specifică tineretului ?

— Nu se poate trăi continuu Ia 
cea mai înaltă tensiune. înțeleg 
că mă întrebați de ce participa
rea tinerilor în procesul produc

Anchetă realizată de : 
TRAIAN GÎNJU 
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Pecetea

ȚIȚEICA — Liceul
Lazăr" — București: 
mă refer direct la una

organizației 
caracterul tineresc

— Da, sînt mulți. Așa ar tre
bui să gîridească toți ! Vom a- 
junge, desigur, să realizăm a- 
ceastă unitate între ideea de 
cultură generală și cea de mun
că. Dar cred că îmbogățirea sen-

EDWIN EISENBURGER, 
lev, clasa a X-a, Liceul nr. 
Brașov :

„Ponderea numerică mare a u- 
teciștilor elevi, ca și rolul, impor-

MARIA
Gheorghe
„Fără să 

sau alta din prevederile proiectu
lui noului Statut, aș dori să mă 
pronunț asupra spiritului pe care 
îl degajă elaborarea lui. Sînt de 
părere că din acest program al

MARIA POPA, electrician, 
zina „Hidromecanica" — Brașov:

„Find un ghid al integrării, al 
participării utecistului la activita
tea organizației revoluționare a 
tineretului, acesta trebuie să aibă, 
de la început, profund însușite 
principiile, dezideratele, cadrai 
organizatoric în care va fi solici
tat, își va afirma personalitatea. 
Aceasta prespune ca Statutul 
să-l înarmeze cu un complex de 
esențe sistematic exprimate, în
tr-un limbaj larg accesibil și u- 
șor de reținut, în așa fel îneît 
prevederile acestui document să 
fie asimilate și activ prezentate 
în conștiința tînărului, ca precep-

rei organizații U.T.C. caracteriza
tă de fenomene și necesități spe
cifice care solicită intervenții o- 
perative și adecvate impune ca 
proiectul noului Statut, să fie un 
indicator suplu pentru activita
tea lor. Este firesc, cred, eatea lor. Este firesc, cred, ea pre
vederile sale să menționeze doar 
perimetrul general și viabil al 
bunei desfășurări a activității, fă
ră să intre în amănuntele modu
lui de rezolvare a unor situații 
proprii unei organizații sau alta. 
El trebuie să afirme principiile 
de bază care însoțesc în fiece 
moment acțiunile organizațiilor 
U.T.C. Adică, atragerea cît mai 
largă a masei de tineri la înde
plinirea sarcinilor, la rezolvarea 
tuturor problemelor care-i pri
vesc : întărirea și dezvoltarea spi
ritului democratic al organizației 
prin participarea uteciștilor la

Porțile de Fier. Se fac ultimele verificați la butucul rotorului ce urmează a fi montat
Foto : O. PLEC AN

ceea ce are ea mai

— Observ 
din sectorul 
nunte... Considerați că acești ti
neri valoroși, „vîrfurile" cum se 
spune adesea, dau măsura unei 
generații ? Avem o răspundere 
deosebită față de ei ?

că cunoașteți tineri 
dv. chiar in amă-

MINERII ÎN DECADA 
MUNCII RECORD

Consecvenți propriilor lor 
tradiții de a întîmpina și 
sărbători prin rezultate deo
sebite în muncă evenimentele 
mai deosebite din viața țării, 
tinerii mineri din Petroșani 
au hotărît să întîmpine și 
Congresul U.T.C. în modul 
lor specific. Zilele trecute a 
fost inaugurată o decadă a 
muncii record care se va des
fășura pînă în ajunul Con
gresului, urmărindu-se nu 
numai succesele in producție, 
ci și participarea activă a 
tuturor tinerilor din munici
piu. La această acțiune au 
fost antrenați 8 000 de tineri 
iar rezultatele primelor zile 
ale decadei pot fi deja înre
gistrate ; nici un tînăr nu a 
lipsit nemotivat și cinci bri
găzi ale tineretului au dat 
peste plan aproape 600 tone 
de cărbune.

în același timp cu acțiunile 
de producție, cunosc o largă 
desfășurare și cele voluntar- 
patriotice. S-au inițiat astfel 
activități de descongestionare 
a galeriilor din subteran la 
exploatările miniere Vulcan, 
Lupeni, Petrila, Uricani, și 
au fost colectate cu acest pri
lej peste 150 000 kg. metale 
vechi.

Zilele următoare vor con
semna noi realizări în deca
da minerilor din Petroșani.

HORIA TOMA

I

V

DOUA ȘANTIERE
NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)

s-a dovedit a fi necesar nu în 
perspectiva timpului, ci prin pris
ma acumulării de date și fapte, 
reper în raport cu care tinerii 
din județul Mehedinți sînt net a- 
vantajați. Pentru că, dacă în pre
zent, șantierul de la Rovinari se 
află încă în curs de completare 
a efectivului în ceea ce privește 
numărul de membri și volumul 
de lucrări realizate, șantierul de 
la Gura Văii și-a atins apogeul 
într-o perioadă de timp pe care 
acum, prin forța împrejurărilor, o 
considerăm depășită. Echipa con
dusă de Constantin Dobromir, 
comandant al Șantierului național 
al tineretului din Rogojelu și de
legat la cel de al IX-lea Congres

al U.T.C. are ce prelua, ca expe
riență și ca metode de organiza
re, de la omologul său de la Por
țile de Fier, Petre Midie.

Pentru a enumera numai cîteva 
dintre problemele care au susci
tat atenția în cadrul transferului 
de experiență la care am asistat 
vom numi, îp primul rînd, te
matica evidenței, care, dincolo de 
aparențe, nu este deloc insigni
fiantă în cadrul unui șantier ce 
grupează mii de constructori și 
în incinta căruia mișcarea cadre
lor se efectuează într-un ritm ca
re depășește puterea de urmărite 
— în ceea ce privește sarcinile 
suplimentare — a forurilor de re
sort. Alte subiecte ale dezbateri
lor realizate ad-hoc s-au contu
rat în raport cu posibilitățile de 
adaptare a uniformelor și însem-

nelor de recunoaștere la condiții
le concrete de muncă, mobiliza
rea forței de muncă disponibile 
la realizarea sarcinilor propuse, 
popularizarea rezultatelor obți
nute în producție; îmbogățirea 
timpului liber al constructorilor 
cu activități culturale și distracti
ve etc. în sfîrșit, obiectivul central 
al discuțiilor purtate l-a constituit, 
cu exemplificările de rigoare, ca
lificarea la locul de muncă a ti
nerilor și, cu precădere, atragerea 
spre meserii a absolvenților de 
liceu, care dintr-un motiv sau 
altul, au ratat admiterea la insti
tutele de învățămînt superior. Or, 
din acest ultim punct de vedere, 
am vrea să accentuăm valoarea 
de experiment social preconizată 
de schimbul de experiență reali
zat la Porțile de Fier.

Din Iași
„SĂPTAMÎNA CULTURII 

PENTRU TINERET"

...acțiunea aflată la cea 
de-a IV-a ediție, va consa
cra — între 14—21 februarie 
— un număr important de 
acțiuni celui de-al IX-lea 
Congres al U.T.C. Dintre a- 
cestea cităm acțiunea, din 
prima zi a „Săptămînii", 
care se adresează tineretu
lui sătesc și care cuprinde : 
intilniri cu specialiștii din 
domeniul agriculturii pe 
teme legate de conducerea, 
planificarea și normarea 
muncii în C.A.P., concursuri 
pe teme economice, prezen
tări ale monografiilor co
munelor, etc. Mai cităm de 
asemenea, acțiunile de mun
că volunlar-patriotică, din a 
doua zi a „Săptămînii" și 
cele dedicate, în continua
re, problemelor de educație 
moral-cetățenească, sau de 
cultură (discuții pe margi
nea cărților și filmelor noi 
apărute etc.).

nt se transmite:
„ZIUA TÎNĂRULUI 

INTELECTUAL DE LA SATE"
...organizată de Comitetul 

județean Iași al U.T.C., Co
mitetul județean pentru cul
tură și artă, împreună cu 
Inspectoratul școlar jude
țean Iași, va reuni în comu
na Belcești, peste trei sute 
de intelectuali din comunele 
Coarnele Caprei, Focuri, Er- 
biceni și Ceplenița. Din ma
nifestările care-și propun să 
sublinieze rolul tinărului in
telectual în viața satului 
contemporan, reținem : Masa 
rotundă pe tema „Satul și 
intelectualii săi", o intilnire 
cu tineri poeți locali, ca și 
seara distractivă model cu 
care acestea se vor încheia.

„TRIBUNA SCHIMBULUI 
DE MÎINE"

Pentru elevii din școlile 
profesionale și liceele de 
specialitate din județul Iași 
s-a organizat la Casa de

cultură a sindicatelor un 
ciclu de expuneri privind 
activitatea partidului și a 
U.T.C. de la înființare și 
pînă in prezent. In cadrul 
acțiunii care se desfășoară 
biiunar și reunește de. fie
care dată peste 1000 elevi 
s-au ținut expuneri ca : 
„începuturile organizării cla
sei muncitoare, răspindirea 
ideilor marxiste în țara 
noastră, crearea P.S.D.M.R. 
și activitatea Iui pină in 
1899", „începuturile de miș
cări democratice și revolu
ționare ale tineretului din 
România", „Creșterea avîntu- 
lui revoluționar al maselor 
muncitoare din România în 
anii 1918—1921 — Crearea
P.C.R. și U.T.C.". Tot pen
tru această categorie de ti
neri se desfășoară în pre
zent acțiunea „Tribuna 
schimbului de miine", care 
cuprinde intilniri, dezbateri 
pe teme profesionale, con
cursuri, vizite, etc.

— Datoria noastră este să ne 
ocupăm de toți. Dar lipsa de 
grijă față de tinerii remarcabili 
este de condamnat. Da. avem 
nevoie de „vîrfuri" la toate ni
velele și în toate domeniile de 
activitate. Oamenii excepționali 
creează un climat de exigență, ei 
stîrnesc energia și talentul celor 
din jur. Ceea ce este un bun al 
nostru, acum, în acest timp, este 
faptul că tineri excepționali se 
află, în această generațje tinără 
la tot pasul. N-aș exagera dacă 
susțin că abia acum, prin acești 
tineri sănătoși, eliberați de com
plexe. liberi să-și afirme capa
citățile și puterea de inventivi
tate, talentul creator al poporu
lui nostru își găsește, și își va 
găsi în continuare tot mai de
plin. condițiile majore de reali
zare, de afirmare. Dezvoltarea 
noastră economică, atenția deo
sebită pe care o acordă Partidul 
și statul, însuși Secretarul Gene- 
ral al Partidului, cercetării știin
țifice, promovării noului in toate 
domeniile, reprezintă o atmos
feră propice pentru manifesta
rea tuturor talentelor.

— Ați afirmat, pe parcursul 
discuției noastre, că tineretul 
este conștient de această răspun
dere carc-i revine. Vă mulțumim jn_pentru apreciere. Ați dori in 
cheiere să ne dați un sfat ?

— Nu. un sfat nu. Și asa 
dau atîția sfaturi... Aș vrea 
fac însă o remarcă. O societate 
este omogenă, echilibrată, unita
ră și, implicit, puternică prin 
acel plus de expanșivitate. de 
imaginație și de încredere al ce
lor tineri si prin cumințenia 
(sau. să-i spunem înțelepciune și 

' pondere), a celor maturi. Cu o 
singură condiție însă, ca tinerii 
să încerce mai profund, mai ade
vărat să devină maturi, iar ma
turii să aibă grijă deosebită să 
nu îmbătrînească. De altfel, 
poporul nostru a dovedit, în 
existența sa milenară, că poate 
realiza acest echilibru, această 
trecere calmă, umană a răspun
derilor sociale de pe umerii celor 
vîrstnici pe umerii celor tineri.

vă 
să
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TELEGRAMĂ
Tovarășul ION GHEORGIIE MAURER, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului MITIA RIEICICI, președintele Vecei Executive 
Federale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, o tele
gramă în care se spune :

Aflînd cu adîncă întristare despre accidentul de cale ferată 
din apropierea centrului industrial Zenița, care a dus la 
pierderea a numeroase vieți omenești, vă exprim. în numele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și 
au meu personal, profunda noastră compasiune și vă rog să 
transmiteți condoleanțele noastre familiilor îndoliate.

HOTĂRiREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
■»

• LUNI, 15 FEBRUARIE 
a.c., Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, a primit pe 
John Paul Firmino Lusaka, cu 
prilejul apropiatei prezentări a 
scrisorilor de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Zambia în Republica Socialistă 
România.

PRIVIND REORGANIZAREA iNTREPRIN
DERILOR AGRICOLE DE STAT

Printr-o hoțărîre a Consiliului 
de Miniștri, a fost aprobată reor
ganizarea întreprinderilor agricole 
de stat. Astfel, începînd de la 
1 februarie, au luat ființă 144 de 
mari întreprinderi agricole de 
stat care cuprind un număr spo
rit de ferme de producție. în
treprinderile funcționează pe 
principiul gestiunii economice 
proprii și au ca obiect de acti
vitate producerea, industrializa
rea, livrarea și desfacerea produ
selor agrozootehnice. Ele răspund 
direct de activitatea de produc
ție și economică a fermelor din 
subordine, care la rîndul 
funcționează pe principiul ges
tiunii economice interne.

îmbunătățirea oiganizării acti
vității întreprinderilor agricole de 
stat se bazează pe experiența 
bogată acumulată de marile uni
tăți de acest gen existente pînă 
acum, inclusiv în ce privește

lor

specializarea majorității fermelor. 
Noua organizare va permite in
tensificarea procesului de in
dustrializare a producției, asigu
rarea unei rotații optime a cul
turilor, utilizarea cu randament 
mai ridicat a mijloacelor de me
canizare, a îngrășămintelor chi
mice, semințelor, a materiilor pri
me, precum și a forței de muncă, 
în tot cursul anului.

Noile unități agrjcole de stat 
vor fi îndrumate și controlate ne
mijlocit de către Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor — Depar
tamentul agriculturii de stat.

Toți acești factori vor asigura 
o mai bună gospodărire a mij
loacelor materiale și bănești, creș
terea producției și productivității 
muncii, sporirea eficienței eco
nomice a întregii activități a a- 
griculturii de stat.

(Agerpres)

' • LA INVITAȚIA Ministeru
lui Construcțiilor Industriale și 
Ministerului Industriei Materia
lelor de Construcție, luni a sosit 
în Capitală Petar Kiskinov, 
prim-adjunct al ministrului con
strucțiilor și arhitecturii din R.P. 
Bulgaria, însoțit de un grup de 
specialiști. Scopul vizitei îl con
stituie încheierea unui nou pro
gram de colaborare economică și 
tehnico-științifică pe anul 1971 
între ministerele de resort din 
cele două țări.

• ÎN CURSUL DIMINEȚII 
DE LUNI, Joseph Smallwood, 
prim-ministru al provinciei New
foundland, conducătorul delega
ției economice canadiene, care 
face o vizită în țara noastră, în
soțit de Bucur Șchiopu, ambasa
dorul României în Canada, a fă
cut o călătorie în județul Argeș, 
unde a vizitat Combinatul petro
chimic și Rafinăria din Pitești.

Cu acest prilej, membrii de
legației canadiene au luat cunoș
tință de procesele tehnologice 
complexe ce au loc în instalații

le celor două mari unități indus
triale, precum și de calitatea su
perioară a produselor lor, solici
tate tot mai mult la export.

La amiază, Dumitru Petrescu, 
prim-v'icepreședinte al Consiliu
lui popular‘județean Argeș, a 
oferit un dejun în onoarea oas
peților.

Expediția 
română 

transafricană
Prima expediție științifică ro

mânească transafricană a străbă
tut jumătate din acest continent. 
Inginerul clujean Liviu Ungurea- 
nu, cineastul expediției, scrie des
pre acest traseu : „Am parcurs, 
după opinia celor de aici, cel mai 
greu și mai periculos drum din 
Africa. Cele trei mașini „Aro", 
supraîncărcate fiecare cu cîte 
1000 kg, se comportă foarte 
bine".

Referindu-se la etapele deqse- 
bit de dificile pe care le-a par
curs, autorul scrisorii sosite din 
îndepărtata Africă exclamă : 
„Este o minune cum de mai 
funcționează toate aparatele !“. 
Trecînd prin Republica Mali și 
Volta Superioară, temerarii mem
bri ai expediției românești au a- 
tins zonele mlăștinoase ale deltei 
Fluviului Niger, unde desfășoară 
o intensă activitate științifică.

SOSIRI DE DELEGAȚII STRĂINE
LA CONGRESUL AL IX-LEA AL U.T.C.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 

MUNCITOR „HO Șl MIN** 

DIN R. D. VIETNAM

DELEGAȚIA TINERETULUI REVOLUȚIEI 
DEMOCRATICE AFRICANE 
DIN REPUBLICA GUINEEA

Luni dimineață a sosit în Ca
pitală delegația Uniunii Tinere
tului Muncitor „Ho Și Min“ din 
R. D. Vietnam, condusă de Mgu- 
yen Thanh Duong, membru al 
Comitetului Central, care va par-

ticipa la lucrările Congresului 
U.T.C. La sosire, au fost de față 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, secre
tar al C.C. al U.T.C., activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Tineretul Revoluției Democra
tice Africane din Republica Gui
neea este reprezentat la Congre
sul U.T.C. de către Keita Kaba, 
secretar al J.R.D.A. La sosirea

oaspetelui guineez au fost de 
față membri ai Biroului C. C. al 
U.T.C. și activiști ai C. C. al 
U.T.C.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI
DELEGAȚIA TINERETULUI PATRIOTIC 

DIN LAOS
în cursul dimineții de luni a 

sosit în Capitală, pentru a lua 
parte la Congresul U.T.C., de
legația Tineretului Patriotic din 
Laos, compusă din Thonglay 
Khommasith, membru al Comi
tetului Executiv al Tineretului

Patriotic și Chanpheng Bounna- 
phol, membru al delegației.

Oaspeții laoțieni au fost întîm- 
pinați de tovarășul Gh. Miron, 
membru al Biroului C. C. al 
U.T.C., de activiști ai C. C. . al 
U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN REPUBLICA DOMINICANĂ

In Capitală au sosit reprezen
tanții Tineretului Comunist din 
Republica Dominicană la lucră
rile Congresului U.T.C. : Ricardo 
Lombardo și Gabriel Jimenez. 
Delegația Tineretului Comunist

din Republica Dominicană a fost 
salutată de tovarășul Gh. Prisă- 
caru, reprezentantul U.T.C. la 
F.M.T.D. și de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

COMUNIST DIN DANEMARCA
Luni după amiază a sosit în 

Capitală Alex Suszkiewicz, se
cretar al C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist din Danemarca, 
care va reprezenta organizația sa 
la cel de al IX-lea Congres al

U. T. C. Pe aeroportul Otopenî 
oaspetele a fost întîmpinat de 
tovarășul Iosif Walter, secretar 
al C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA FEDERAȚIEI TINERETULUI
DEMOCRAT DIN

In cursul serii de luni a sosit 
Sami Nori, reprezentantul Fede
rației Tineretului Democrat din 
Irak, care va lua parte la Con-

★

In cursul după amiezii de luni 
delegații sosite pentru a lua parte 
la Congresul Uniunii Tineretului 
Comunist au vizitat uzinele „Re-

IRAK
greșul U.T.C. La sosire a fost de 
față Septimiu Todea, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., de acti
viști ai C.C. al U.T.C.

★ ★

publica" din Capitală avind con
vorbiri cu conducerea întreprin
derii și membri ai comitetului 
U.T.C.

Vizitele delegației guverna 
mentale a R.P. Chineze

Membrii delegației guverna
mentale a R. P. Chineze, con
dusă de Pai Sian-ko, ministrul 
comerțului exterior, însoțiți de 
Nicolae Cocoș, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, precum și de Cian Hai- 
fun, ambasadorul R. P. Chineze 
la București, au făcut luni o vi
zită în județele Argeș, Olt și 
Dolj.

în cursul dimineții, oaspeții au 
poposit la Uzina mecanică Mus
cel din Cîmpulung, care în ulti
mii ani a livrat în R. P. Chine
ză 3 000 autoturisme de teren, și 
la Uzina de autoturisme din Pi
tești. Cu acest prilej, membrii 
delegației au fost informați des
pre performanțele obținute de 
autoturismele românești.

în aceeași zi, a fost vizitată 
Uzina de aluminiu din Slatina, 
în halele de electroliză și secția 
de turnătorie din cadrul uzinei, 
oaspeții au primit ample expli-

cații asupra proceselor tehnologi
ce de fabricare a aluminiului și 
a unor aliaje.

După-amiază, delegația guver
namentală a R. P. Chineze a vi
zitat Uzina „Electroputere" din ‘ 
Craiova. Cîteva din produsele u- 
zinei, printre care transforma
toarele de puteri diferite și mo
toarele electrice de puteri medii 
sînt cunoscute și apreciate în 
R. P. Chineză.

★
Cu prilejul vizitei delegației 

guvernamentale a R. P. Chineze, 
Comitetul județean de partid și 
Consiliul popular județean Ar
geș au oferit un prînz. Seara, 
Constantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
a Comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popular 
județean Dolj, a oferit în onoa
rea oaspeților un dineu.

(Agerpres)

„Madrigaly/-ul în R. D. Germană
Corul „Madrigal", în frunte 

cu dirijorul său, Marin Constan
tin, a plecat luni dimineața în 
R. D. Germană, pentru a parti
cipa la o manifestare tradiționa
lă — Bienala de muzică contem
porană de la Berlin.

în cadrul bienalei, ,',Madri- 
gal“-ul va prezenta un program 
alcătuit în exclusivitate; din lu
crări de muzică contemporană 
românească. Formația noastră 
corală va susține, în continuare, 
concerte în alte patru orașe din

•
R. D. Germană, oferind ascultă
torilor un al doilea program de 
turneu, care va cuprinde, în pri
ma 
iar
că de la creații vechi, bizanti
ne, pînă la lucrări recente 
compozitorilor noștri.

parte, muzică renascentistă, 
în a doua muzică româneas-

ale 
compozitorilor noștri. „Madri- 
gal“-ul este însoțit în acest tur
neu și de muzicologul Viorel 
Cosma, autor al unei monogra
fii despre renumitul nOștru an
samblu coral.

(Agerpres)

0 DUPĂ DISPUTAREA 
RUNDEI A 12-A din cadrul 
turneului internațional de șah 
de la Malaga maestru] ro
mân Victor Ciocîltea s-a a- 
propiat la o jumătate de 
punct de spaniolul Arturo 
Pomar, liderul clasamentului.

In prezent, Pomar (Spania) 
totalizează 9 puncte și este 
urmat de Ciocîltea cu 8.5 
puncte. Benko, Bisguier (am
bii S.U.A.) — 8 puncte etc.

In runda a 12-a, Ciocîltea 
(cu piesele albe) a remizat 
îr> 32 de mutări cu Liuboje- 
vici.

0 TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE TENIS Hawtorne- 
New York s-a încheiat în 
sala clubului Vanderbilt cu 
victoria tînărului jucător iu
goslav Zcliko Franulovici

CURIER FOTBALISTIC
• întruniți ieri într-o ședință 

de lucru, membrii colegiului cen
tral al antrenorilor au aprobat 
programul de pregătire al repre
zentativei naționale, program 
prezentat și întocmit de antre
norul Angelo Niculescu. Prima 
acțiune a lotului pe anul în curs 
este fixată pe 5 aprilie, cînd 
„tricolorii" urmează să susțină 
— în deplasare — un joc inter
național în compania unui ad
versar încă nedesemnat. O săp- 
tămînă mai tîrziu, pe 12 aprilie, 
jucătorii din lot vor fi reuniți din 
nou pentru o perioadă de pregătire 
centralizată în vederea meciului 
amical de la Belgrad, cu Iugo
slavia. „Preparativele" premergă
toare partidei cu Cehoslovacia, 
contînd pentru „Cupa Europei", 
vor începe la 10 mai. Antrenorii 
Angelo Niculescu și Titus Ozon 
s-au oprit, deocamdată, asupra 
următorului lot de jucători ; Ră- 
ducanu, Adamache, Sătmăreanu, 
Lupescu, Dinu, Mocanu, Vigu, 
Dumitru, Radu Nunweiller, Anca,

Neagu, Dobrin, Dembrovschi, 
Dumitrache, Lucescu, Florian 
Dumitrescu, Domide și Tătaru. 
S-a renunțat la serviciile jucăto
rului Hălmăgeanu, care, se con
sideră, nu mai manifestă sigu
ranța, forma și dîrzenia ce l-au 
impus selecționărilor anterioare.

• Secretarul Clubului Politeh
nica Iași, C. Berică, ne informea
ză : „Echipa noastră de fotbal 
va pleca marți dimineață în Re
publica Arabă Unită, pentru un 
turneu de patru jocuri. Vor face 
deplasarea jucătorii : Iordache, 
Chizic, , Ronrilă, lanul, Alecu, 
Pali, Stoicescu, Gavrilă, Mardă- 
rescu, Simionaș, Marica, Incze, 
Cuperman, Lupulescu, Moldovea- 
nu și Goleac. înapoierea în țară 
este prevăzută pe ziua de 3 mar
tie".

• Mîine își începe turneul în 
țara noastră echipa de fotbal iu
goslavă Spartac Subotița. Primul 
meci — la Timișoara, cu C.F.R.. 
Pe 21 februarie, fotbaliștii iugo
slavi vor juca la Pitești, cu for

mația F.C. Argeș (în organiza
rea căreia întreprinde acest tur
neu), iar pe 24 — la Craiova, cu 
Universitatea.

D. V.

e ECHIPA DE FOTBAL 
DINAMO BUCUREȘTI și-a 
încheiat turneul în America 
de Sud, întilnind valoroasa 
formație braziliană F.C. Sao 
Paulo. Au cîștigat gazdele cu 
scorul de 2—1 (1—0). Meciul 
a fost echilibrat, și scorul s-a 
menținut egal (1—1), pînă în 
ultimul minut de joc, cînd 
cunoscutul internațional Ger
son a înscris golul victoriei. 
Tot el deschisese scorul în 
minutul 18. Punctul formației 
române a fost marcat de Du
mitrache în minutul 67.

0 ECHIPA DE FOTBAL 
UNIVERSITATEA CLUJ și-a 
continuat turneul in Albania 
jucind la Elbasan cu forma
ția Labinot. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 
3—1

Hanul Ilișești din preajma Sucevei

(24 de ani), care în finală a 
dispus cu 6—4. 6—7, 6—4. 
7—5 de cunoscutul tenisman 
american Clark Graebner. 
La acest turneu s-a disputat 
și o partidă pentru locul trei, 
între cei doi jucători elimi
nați în semifinale : Ilie Năs- 
tase și brazilianul Tomas

Newcombe (învinsul lui Ilie 
Năstase în concursul de la 
Richmond). în finală, el l-a 
învins cu 7—6, 7—6, 6—4 pe 
celebrul său compatriot Rod 
Laver.

0 SELECȚIONATA DE 
TENIS a României (tineret)

Koch. Tcnismanul român a 
terminat învingător cu 7—6. 
4—6, 6—2.

• PROBA DE SIMPLU 
bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenH de la 
Philadelphia (rezervat jucă
torilor profesioniști) a fost 
ciștigată de australianul John

va intilni la Marianske Laz- 
ne echipa Suediei în cadrul 
competiției pentru „Cupa 
Galea". în această grupă va 
juca și echipa Cehoslovaciei 
care va primi replica cîștigă- 
toarei zonei de la Skoplje, 
unde sînt reunite echipele 
Iugoslaviei, Turciei și R.D. 
Germane.

0 CU PRILEJUL UNUI 
CONCURS ATLETIC dispu
tat în Berlinul occidental, 
Norpoth a corectat recordul 
mondial în proba de 1 500 m 
plat pe teren acoperit cu 
timpul de 3’37”8/10. Vechiul 
record era de 3'40”7/10 și a- 
parținea francezului Jazy.

• IN SĂPTAMlNA A- 
CEASTA vor avea loc mai 
multe întîlniri internaționa
le de fotbal. Miercuri, în ca
drul campionatului euro
pean. la Bruxelles, Belgia va 
intilni Portugalia, iar la Ti
rana, Albania va juca în 
compania R.F. a Germaniei, 
în meci amical, la Guadala
jara. selecționata Mexicului 
va intilni formația U.R.S.S. 
Sîmbătă, la Cagliari, un nou 
meci amical : Italia—Spania.

PE LUCIUL GHETII: rulează 
la Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), 
Flacăra (orele 15,30: 18; 20,15).

VARA DE ALTĂDATĂ : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20,15).

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

producție a studiourilor din Riga

regia : ALOIS BRENCI

după piesa lui William Shakespeare 
regia : FRANCO ZEFFIRELLI
cu : Olivia Hussey, Leonard Whiting, Milo O’Shea, Michael 

York, John McEnery
Film distins cu :

— premiul Oscar 1968 pentru costume și imagine
— premiul Nastri d’Argento 1969 pentru regie, muzică, ima

gine, scenografie și costume.

cu : Igor Ledogorov, Viktor Ceknarev, Igor Vladimirov, Via 

Artmane.

Producție a televiziunii din R. D. Germană 

regia : HORST ZAESKE

cu : Otto Melies, Gunter Schoss, Alfred Strumwe, 
Karin Schroder, Vera Oelschlegel

MIHAI VITEAZUL : (ambele 
serii — ecran panoramic) : rulea
ză la Patria (orele 10; 15; 19,30).

ROMEO ->ȘI 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).

VALURILE DUNĂRII (Săptă- 
mîna filmului pentru tineret) : ru
lează la Lumina (ora 18,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Lumina (o- 
rele 9; 10,45; 12,45; 14,30; 16,30;
20.45).

INCINERATORUL i rulează Ia 
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; 15,45; 18; 20,15).

„Z“ ; rulează la Viitorul (orele 
15.30; 18; 20,30).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Bucegi (orele 15,30; 18;
20.30) .

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Festival (orele 8,45; țl; 
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. INTRA ÎN 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).

CINTECEI.fi 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; 
17), Cotroceni (orele 14: 15,45;
17,30; 19,15; 21), Dacia (orele 8.45—
20.30 în continuare).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Moșilor (orele 15.30; 17,45; 20).

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

BĂIEȚI BUNI. BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Favorit (orele 9,15;
11.30 13,45; 16: 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 8,45: 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 18,45; 20,45), Excelsior (orele 
9,15; 11,30; 13,45, 16; 18,15; 20,30),
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
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), 
Buzești (orele 9: 12.30: 16: 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 
în continuare).

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

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 
Ia Munca (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNAREA SFtNTULUI : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

BUFONUL REGEEUI ; rulează 
la Cinemateca — Union (orele 9; 
10.30; 12,30; 14,30). SWING (orele
16,30; 18,45), LUNGUL DRUM
SPRE CASA (ora 21).

MARȚI, 16 FEBRUARIE 1971

Opera Română : LAKMf; — ora
19.30 ; Teatrul de Stat de Opere
tă : SUZANA — ora 19.30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : REGELE LEAR
— ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
CHER ANTOINE — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : METEORUL
— ora 20 ; (Sala Studio) : PURI- 
CELE IN URECHE — ora 20 ; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
MICUL INFERN — ora 19.30 ; 
(Cal. Victoriei) : LOGODNICELE 
ATERIZEAZĂ LA PARIS — o: a
10.30 ; Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora
19.30 ; (Sala Studio) : CÎND LUNA 
E ALBASTRĂ — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă'1 : PRESTIGIOASA 
LOREDANA — ora 19,30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : PE PLĂCUI. 
TUTUROR — ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : 
ILEANA SINZIANA — ora 17 ; 
(Str. Academiei) : CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 15 ; Teatrul „Ion 
Vasllescu" . SICILIANA — ora 
19,30 ; Circul „Globus" : INTER
NAȚIONAL '71 — ora 19,30.

• 10,00—11,00 Teleșcoală — emi
siune în colaborare cu Ministerul 
Invățămîntului « 18,00 Deschide
rea emsiunii. Interpretul preferat 
• 18,20 „16 februarie 1933 — 16 fe
bruarie 1971“ — reportaj de Anca 
Arion 18,30 „Brățara de aur" — 
emi.siune-concurs organizată în 
colaborare cu C.C. al U.T.C. 
o 19,20 1001 de seri — emisiune 
per.tru cei mici » 19,30 Tele
jurnalul de seară 0 20.05 ROMA
NIA '71. AZI — JUDEȚUL’ IL
FOV 0 20,30 Momente din is
toria teatrului universal 0 21,50 
Rămîneți pe recepție... 0 22,00 
Prim plan : prof. dr. do
cent Csehi Gyula. Emisiune de 
Manase Radnev 0 22,30 Voci și 
chitare 0 22,50 Telejurnalul de 
noapte.

CINTECEI.fi
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> „Dumneavoastră cunoașteți cum arăta Reșița după 23 Au- (
> gust 1944. Și o vedeți astăzi. Ceea ce s-a realizat aici pe plan <
> social, succesele din domeniul construcției de locuințe, al dezvol- ,
<► tării învățămîntului și culturii, al deservirii populației este o parte <
> componentă a profundelor transformări săvîrșite pe drumul rid: <
i călii bunăstării întregului nostru popor". <

1 NICOLAE CEAUȘESCU î

> (Reșița, 28 septembrie 1968) (

!Nb. LCMNUlJui

Poate că în acest județ, purtînd însemnele 
unei tradiții industriale bicentenare, cincinalul 
a făcut cele mai elocvente dovezi a ceea ce în
seamnă dinamizarea și modernizarea unei eco
nomii specifice în contextul economiei atît de 
dinamice a întregii țări. Fapt convingător : pro-

ducția industrială a anului 1950 se realizează 
în numai 47 zile !

Imperativ al producției moderne, introduce
rea noilor cuceriri ale științei și tehnicii și-a 
pus pecetea asupra producției cincinalului, so- 
licitînd inteligența tehnică a uzinelor să creeze, 
să se autodepășească în propria calificare, să

crească noi generații de cadre. Cele 20 noi 
procese tehnologice aplicate,, modernizarea 
pregnantă a unor secții, extinderea acțiunii de 
autoutilare — totul s-a răsfrînt asupra creșterii 
productivității muncii, care s-a dublat în cin
cinal.

0 TREIME 
DIN TOTALUL

//VD. CONS77t.be MAȘ/N! SALARIAȚILOR
DIN INDUSTRIE SlNT TINERI

'»««!S». «Mi ««

_ ■■ >aSaSK.??

intr-un județ în care, din 105.858 salariați, 

circa 50.000 lucrează în industrie, o cerință 

fundamentală o constituie pregătirea cadrelor 

necesare acestei industrii. Astfel se justifică pon

derea învățămîntului profesional în contextul 

întregului învățămînt al județului. Acest tip de 

învățămînt este reprezentat de 8 ȘCOLI PROFE

SIONALE și prin ucenicia la locul de muncă. 

Ele au trimis producției 7.658 MUNCITORI, 

PROMOȚII ALE CINCINALULUI.

In primul an al cincinalului, a luat ființă la 

Reșița liceul industrial de construcții de mașini, 
---------------- .---------------------- t...................... ............................ ..................  

cu peste 200 elevi.

Noul complex școlar siderurgic reșițean

învățămîntul profe
sional și-a extins 
baza materială 
prin

3 noi 
complexe 
școlare
9 

cuprinzînd săli de 
clasă, laboratoare, 
ateliere, cămine și 
cantine moderne ; 
la Bocșa, Reșița, 
Oravița.

r

50 678 elevi învafă in
• 276

Noul liceu de cultură generală din orașul minerilor de pe Dunăre — Moldova Nouă

școli generale

• 15
licee teoretice

și pedagogice

Pentru elevii școlilor de cultură generală

Alte 78 săli noi de clasă au fost adăugate 

școlilor existente, capacitatea de școlarizare 

crescînd în total cu 248 SĂLI DE CLASA, 

11.413 LOCURI.

reprezintă investițiile realizate numai în 1970 

din bugetul statului și din contribuție voluntară 

pentru învățămîntul județului.

< au rr>Ai<Ti?i 1 1 1 j . ..

Se dezvoltă puternic școala ge
nerală de zece ani, care în doi ani 
de la debuta ajuns la 42 unități cu 
clase a IX-a și a X-a și cu un total 
de 1.645 elevi. Printr-un sistem de 
practică, care dublează pregătirea

teoretică, desfășurat în ateliere- 
școală ori direct în producție, se 
asigură absolvenților a zece clase 
o profesionalizare care le va per
mite să abordeze meserii specifice 
cerințelor economiei județului.

25 698 000 LEI

în laboratorul lingvistic de la Liceul nr. 1 din Reșița

_____ ______________ J

cămine

Creșterea numărului de tineri muncitori 
cuprinși în producție a fost însoțită de crea
rea unor condiții de viață corespunzătoare. 
Statul a alocat

TINERETUL JUDEȚULUI 
A PRESTAT, NUMAI ÎN 1970,

14 640 000 ore muncă patriotică
Aceasta înseamnă de fapt că cei 38.927 uteciști și-au cheltuit en

tuziasmul 'și dragostea de muncă, întregind realizările cincinalului prin :
• construirea a 200.000 m.p. stradă, 288.000 m.p. trotuar, 2.700 m.p. po
duri și podețe, 1.100 fîntîni publice, 10 școli generale, 12 cămine cultu
rale, 28 baze sportive, 3 ștranduri, 1 cinematograf.
• ameliorarea a 310 hectare de teren, 188 hectare împădurite, 50.000 
tone fier vechi colectat,
aducîndu-se prin aceasta economii în valoare de

46 800 000 lei
r.

CONS77t.be


străine participante la cel
—- e -

Primele delegații
de al IX-lea Congres al U, T, C. au sosit în 
București. Printre oaspeți se află și repre 

zentantii eroicului tineret laoțian, care* ■> 7

au acordat un interviu „Scmteii tineretului

Aviația americană a deschis 
incă un front 

militare
de operațiuni 

in Laos

Succese ale ORIENTUL APROPIAT

■

încă un front de opera- 
militare în Laos. Popu- 
localităților Sam Hong și 
Cheng a fost nevoită să se

Știrile transmise de agențiile 
internaționale de presă infor
mează că aviația americană 
bombardează intens zonele din 
apropierea șoselei hr. 9 pentru 
a permite pătrunderea în adîn- 
cime a trupelor intervenționiste 
saigoneze în sudul Laosului. La 
12 februarie elicopterele ameri
cane au efectuat 1 100'misiuni, de 
două ori rtiai’multe decît în ziua 
«preceruLentă, .a anunțat, .un pur
tător de cuvînt militar al tru
pelor americane. Pe de altă 
parte, escadrile de avioane a- 
mericane, inclusiv bombardiere 
„B-52" sînt îndreptate spre alte 
regiuni populate din nord-estul 
țării. Acest fapt, remarcă co
respondenții agențiilor de presă, 
constituie, o. mărturie că așa-nu- 
mita operațiune „Eam Son 719“ 
nu este o acțiune limitată, și că 
aviația americană a deschis, ds

fapt, 
țiuni 
lația 
Long ----- „-------
evacueze din cauza bombarda
mentelor americane. Peste 20 000 
de locuitori au părăsit 
zone.

După cum relatează 
France Bresse, forțele patrio
tice opun o rezistență dîrză uni
tăților agresoare. Postul de. ra
dio Pathet Lao a transmis luni 
un comunicat în care anunța că, 
în ultimele trei zile, forțele pa
triotice au scos, din luptă cinci 
companii ale mercenarilor sai- 
gonezi care au intervenit în 
Laos. Comunicatul precizează, 
totodată, că patrioții au distrus 
30 de tancuri și mașini blindate, 
au capturat o cantitate însem
nată de armament și au făcut 
numeroși prizonieri.

aceste
agenția

patrioților

laoțieni
Comandamentul armatei 

populare de eliberare laoție- 
ne a dat publicității un co
municat care precizează că, 
de la declanșarea interven
ției militare americano-sai- 
goneze în Laos, detașamen
tele patrioților au scos din 
luptă peste 1 500 de soldați 
și ofițeri din rindul forțelor 
inamice, au doborît 89 de 
avioane și elicoptere și au 
distrus peste 50 de vehicule 
militare ale acestora.

Comunicatul subliniază ho- 
tărirea patrioților laoțieni de 
a continua lupta împotriva 
forțelor agresoare, pină la 
victoria finală.

• CREAREA COMAN
DAMENTULUI MILI
TAR AL UNOR ORGA
NIZAȚII PALESTINI
ENE.

• COMITETUL Central al 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei a decis să fie creat 
la Amman uri comandament 
militar compus din reprezentan
ții unor organizații palestiniene. 
Va fi. de asemenea, înființat un 
Consiliu militar, care va grupa 
pe comandanții regionali din 
Amman ai tuturor organizații
lor reprezentate în Comanda
mentul General al Revoluției, 
precum și pe șefii militari ai 
organizațiilor care nu fac parte 
din Comandament.

Comitetul Central al Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei a făcut cunoscut, de aseme
nea, că . și-a dat asentimentul 
pentru evacuarea din Amman a 
armamentului greu de care dis
pun forțele palestiniene aflate 
în oraș. S-a hotărît, totodată, 
sistarea activității comandamen
telor militare palestiniene din

Amman, în așteptarea formării 
Comandamentului militar supe
rior.

• „AL GUM HURIA" 
DESPRE PROPUNE. 
RILE JARRING.

• ZIARUL egiptean „Al 
Gumhuria" scrie că R.A.U. a 
examinat cu interes ultimele 
propuneri prezentate de Gunnar 
Jarring, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. 
pentru Orientul Apropiat. Aceste 
propuneri — menționează coti
dianul — se referă la princi
piile de bază pentru aplicarea 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate, „atît în ceea ce privește 
retragerea forțelor israeliene de 
pe toate teritoriiile arabe ocu
pate, cît și obligațiile diverse
lor părți în cauză". „AI Gum
huria" subliniază că, potrivit a- 
precierilor cercurilor bine in
formate, misiunea lui Gunnar 
Jarring a intrat într-o fază ac-, 
tivă, părțile în cauză fiind puse 
în fața problemelor fundamen
tale pe care le implică rezolut 
ția Consiliului de Securitate.

• CONVORBIRILE DIN. 
TRE IOSIP BROZ TITO 
ȘI AN WAR SADAT.

• LUNI, au început la Cairo 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele R.A.U., Anwar Sadat, 
și președintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito. Se 
tă ca în cursul acestor 
biri, relatează agenția 
să aibă loc un schimb
reri asupra problemelor actua* 
1? ale vieții internaționale, pre. 
cum și în legătură cu promo
varea și întărirea în continuare 
a colaborării dintre cele două 
țări. Cercurile politice de la 
Cairo, relevă agenția, consideră 
că o atenție deosebită va fi a- 
cordată situației actuale din O- 
rientul Apropiat și eforturilor 
ce se depun în scopul unei solu
ționări pașnice a crizei din a- 
ceastă regiune.

Caricaturistul ziarului INTERNATIONAL HERALD 
ironizează afirmațiile Pentagonului privind prezența milita

rilor americani în Laos :
— Ah, acestea nu sînt trupe combatante, domnule senator. 

Sînt numai zburătoare...

TRIBUNE,

va vizita România

aceștia vin de pe un pămînt cuprins de flă- 
războiului. în privirile lor descoperi gravi- 
luptătorului din tranșee, a omului pe care

inerii aceștia vin de pe un pămînt cuprins de flă
cările războiului. în privirile lor descoperi gravi
tatea luptătorului din tranșee, a omului pe care 
l-a călit frontul cu dramaticele sale întîmplări. 
S-au obișnuit cu șuieratul năpraznic al bombelor, 
cu priveliștea dezolantă a ruinelor, cu gloanțele 

care mușcă din trupuri omenești. Doar cu puține zile în urmă 
ce aflau la mii de kilometri depărtare, la posturile de luptă, 
prin locuri pe care telegramele de presă le evocă în fie
care zi.

— Ați luptat pe front ?
Thonglay Khommasith răspunde lapidar, modest :

— Firește... în Valea Ulcioarelor...

T inerii
cările
tatea . ...... _..T_ , _ ___
l-a călit frontul cu dramaticele sale întîmplări. 
S-au obișnuit cu șuieratul năpraznic al bombelor, 
cu priveliștea dezolantă a ruinelor, cu gloanțele 

care mușcă din trupuri omenești. Doar cu puține zile în urmă 
se aflau la mii de kilometri depărtare, la posturile de luptă, 
prin locuri pe care telegramele de presă le evocă în fie
care zî.

— Ați luptat pe front ? 
Thonglay Khommasith răspunde lapidar, modest:

— Firește... In Valea Ulcioarelor...

dreaptă a poporului. Organiza
ția noastră — Tineretul Patrio
tic din Laos — care a luat fiin
ță la 21 martie 1966 — are 
peste 50 000 de membri. Ea 
continuă nobilele tradiții ale 
luptei anticolonialiste. Tineretul 
este o parte integrantă a Fron
tului Patriotic din Laos, reunind 
cele mai diverse categorii : 
muncitori, țărani, soldați, inte
lectuali, pe toți cei ce s-au an
gajat în marea bătălie pentru 
un Laos pașnic, independent, 
neutru, democratic, unificat și 
prosper. Organizația noastră 
educă tineretul în spiritul luptei 
pentru eliberarea națională, al 
conștiinței răspunderilor sale 
față de popor.

O ascultasem în iarnă 
pe Madeleine Riffaud 
povestind despre minu
nății tineri ai Laosului,

Convorbirea cu oaspe
ții noștri — Thonglay 
khommasith, membru al 

s Comitetului Executiv al 
Tineretului Patriotic din 
Laos, și Chanpheng Boun- 
naphol — are drept 
punct de pornire eveni
mentul ce a răscolit opi
nia publică mondială : 
invazia asupra Laosului.

— Care este, după pă- 
rerea dv. mobilul acestui 
atac ?

— Invazia în Laos a fost 
proiectată de multă vreme. Re
giunea în care au pătruns agre
sorii. are o deosebită impor
tanță strategică. Comandamen
tul american încercînd să izole
ze forțele patriotice din Laos a 
vrut să taie zona eliberată și, în 
același timp, să-și creeze o le
gătură între bazele din Viet
namul de sud și cele din Tai-

THONGLAY KHOMMASITHTHONGLAY KHOMMASITH I
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CHANPH6NG BOUNNAPHOL

patriotice din LaosTinere fete înrolate în unitățile

landa. Firește, toate aceste pla
nuri trebuie puse în directă le
gătură cu înfrîngerile pe care 
intervenționiștii americani și 
marionetele lor le-au suferit 
afît în Vietnamul de Sud, cît și 
în Cambodgia. Invazia asupra 
Laosului reprezintă o escalada
re a războiului din Indochina, 
o gravă încălcare a acordurilor 
de Io Geneva din 1962 și o vio
lare flagrantă a suveranității și 
independenței Laosului. în pre
zent, în Laos, ca și în restul 
Peninsulei Indochineze, situația 
este extrem de încordată. în 
ceea ce ne privește, sîntem 
hotărîfi să facem să eșueze a- 
venturile războinice ale Wa
shingtonului. Fideli declarației 
comune a Conferinței la nivel 
înalt a popoarelor indochineze, 
solidari cu popoarele vietna
mez și cambodgian, vom lupta 
pentru a respinge atacul ina
micului și pentru a obține vic
toria finală. Simțim alături de 
noi țările socialiste printre care 
și România, față de care ex
primăm profunda noastră recu
noștință, simțim sprijinul forțe
lor progresiste din toată lumea.

— Știm că organizația 
dv. are un rol de seamă 
în împrejurările grele 
prin care trece Laosul...

— în aceste momente de în
cercare, generația tînără face 
dovada eroismului ei. Tinerii sînt 
pretutindeni : în prima linie a 
frontului ca și în spatele fron
tului, la muncile agricole sau în 
activitățile educative. Spiritul 
lor de sacrificiu slujește cauza

................. fiii.—n—

lordespre uimitoarea 
dîrzenie. Amintindu-mi 
de reportajul acela ver
bal pe care celebra zia
ristă pariziană l-a impro
vizat în fața microfonu
lui, îi rog pe interlocuto
rii noștri să ne vorbeas
că despre tinerii de pe 
frontul laoțian. Thonglay 
Khommasith ne poartă în 
Valea Ulcioarelor, 
înălțimi muntoase, 
tuite de bombe.

Despre Phou-leng nu 
mai auzisem. Probabil 
acest nume îl găsești cu 
greu chiar pe hartă. To
tuși, Phou-leng reprezin
tă un punct esențial din 
Valea Ulcioarelor, pen
tru că de pe piscurile 
sale privirile agere ale 
patrioților cuprind întrea
ga vale și tot de acolo 
ei au posibilitatea să ur
mărească aterizarea și 
decolarea avioanelor și 
elicopterelor americane.

— Pozițiile noastre de la 
Phou-leng fuseseră încercuite 
de inamic iar liniile de aprovi
zionare tăiate. Comandamentul 
a ordonat retragerea grosului 
forțelor. Doar o mică unitate 
a rămas pentru a apăra acest 
punct-cheie. Aproape toți erau 
tineri, băieți curajoși, hotă-rîți 
să-și facă datoria. Au urmat 
lupte de o violență greu de 
imaginat. Bombardamentele ae
riene se succedau fără încetare 
în toate ceasurile zilei. Tone de 
bombe se prăvăleau din înal
tul cerului. Din nefericire, lup-

pe 
bîn-

tâtorii noștri erau. însă, la ca; 
patul rezervelor de muniții și 
alimente. Tn acel moment s-au 
strîns cu toții pentru a decide 
ce vor face în continuare : „în
cercăm să ne retragem sau ră- 
minem pe poziții Absolut 
toți au fost de aceeași părere : 
„vom lupta pînă la ultimul om". 
Acest munte va fi, la nevoie, 
mormîntul nostru comun dacă 
inamicul va răzbi pînă aici — 
au hotărît ei. După cîteva zile, 
dușmanul a pornit la atac cu 
un batalion. Avioanele au az- 
vîrlit manifeste cerînd tinerilor 
să se predea. Prin megafoane 
li se transmiteau știri false spre 
a-i deruța. Zadarnic. ‘ 
rii de la Phou-leng au decis 
să dea riposta. S-au organizat , 
în trei grupuri pentru a lovi din 
mai multe direcții. La adăpos
tul nopții, opt tineri s-au apro
piat de’ centrul tranșeelor ina
mice atacînd în plin. Concomi
tent, au intrat în acțiune cele
lalte două grupe amplasate în 
puncte laterale. Surpriza a fost 
totală. 35 militari dușmani și-au 
pierdut viața. O mare cantita
te de arme și alimente a putut 
fi capturată. Unitatea adversă 
s-a retras in debandadă. Tine
rii de la Phou-leng au rezistat 
cinci luni. N-aveau decît muni
țiile capturate, iar hrana deve
nise o raritate dar n-au cedat 
nici o palmă de pămînt. Au re
zistat în împrejurări în care 
spiritul de sacrificiu s-a dove
dit a fi arma cea mai puterni
că. Bilanțul celor cinci luni : au 
scos din luptă 150 de inamici, 
au doborît 6 avioane și au sal
vat populația locală (3 000 per
soane). Cu asemenea luptători 
putem fi încrezători în ziua de 
mîine a Laosului...

I II

PROIECTULPROIECTUL
DE DIRECTIVE

AL CONGRESULUI
P. C. U. S

Agenția T.A.S.S. a difuzat un 
rezumat al proiectului de direc
tive ale Congresului al XXIV-lea 
al P.C.U.S. cu privire la noul plan 
cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale pe perioada 1971— 
1975. Directivele Congresului al 
XXIII-Iea cu privire la planul 
cincinal pe anii 1966—1970 — se 
arată în acest proiect — au fost 
îndeplinite cu succes la cei mal 
importanți indici economici și so
ciali. Economia națională a 
U.R.S.S. s-a dezvoltat în această 
perioadă într-un ritm înalt și cu 
mai multă eficientă decît în cinci
nalul precedent. S-a accelerat în 
mod serios ritmul de creștere a 
nivelului de trai al populației.

Sarcina principală a cincinalu
lui care începe în acest an este 
de a asigura avîntul considerabil 
al nivelului de trai material și 
cultural al poporului, pe baza unul 
ritm înalt de dezvoltare, a pro
ducției socialiste, a creșterii efi- 

scienței ei. a progresului tehnlco-
științific și a accelerării creșterii * 
productivității muncii.

Proiectul de directive prevede 
ca în perioada cincinalului veni
tul național al U.R.S.S. să spo- 

Apărăro- | reasc® cu 37—40 la sută ; venitu-
■ rile reale pe locuitor — cu a- 

proximativ 30 la sută ; pro
ducția de produse industriale — 
cu 42—46 la sută, dintre care la 
grupa „A" — cu 41—45 la sută, iar 
grupa ,,B“ — cu 44—48 Ia sută ; 
volumul mediu anual al produc
ției agricole să crească cu 20—22 
la sută în comparație cu perioada 
cincinalului precedent.

Se preconizează ca în perioada 
cincinalului productivitatea mun
cii în industrie să sporească cu 
36—40 la sută și pe seama acestei 
creșteri să se. obțină 87—90 la sută 
din întregul spor ai producției.

Investițiile în economia naționa
lă în cursul cincinalului urmează 
să sporească cu 36—40 la sută.

Reduceri 
de prețuri 

în R.P. Polonă1
La 15 februarie a1 avut loc șe

dința comună a Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P. și a Prezi
diului guvernului R. P. Polone. 
După cum anunță agenția P.A.P., 
la ședință a fost analizată ac
tuala situație economică și so
cială din țară. Printre altele, 
s-a subliniat fă mărirea în con
tinuare a fondului de salarii în 
economia națională ar crea pe
ricolul încălcării ephilibrului 
economic și ar duce la o înrău
tățire a situației în țară.

A fost luată hotărîrea ca, fo
losind ajutorul sub formă de 
credit primit în ultimele zile din 
partea Uniunii Sovietice și ținînd 
cont de perspectivele creșterii 
producției proprii' de carne în 
a doua jumătate a anului în curs 
și în anul viitor, in înțelegere 
cu Prezidiul Consiliului Central 
al sindicatelor, să se reducă de 
la 1 martie arc., prețurile Ia pro
dusele alimentare, inclusiv car
ne și produse din carne, la ni
velul existent de pină la 13 de
cembrie 1970. Paralel cu aceas
ta, s-a hotărît să se mențină în 
vigoare prețurile modificate la 
acea dată la produsele indus
triale.

al comerțului7

Inițierea unor măsuri in R.F.G.

împotriva grupurilor teroriste

Bilanț tragic

la Los Angeles

așteap- 
convor-, 
Taniug, 
de pă-*

„PREMIERĂ" PE 
EVEREST

vas la 
căruia a

bor- 
fost 
mai 

echlpa-

DE ȘASE ORI 
MAI MULTI ELEVI 

ÎN CUBA
• IN CUBA se desfășoară 

o consfătuire a cadrelor di
dactice din invățămîntul ele
mentar, mediu și superior. 
Participanții dezbat proble
me legate de perfecționarea 
sistemului național al învă- 
țămintului, pentru a-1 adapta 
Ia realitățile de astăzi ale 
țării. Conferința acordă o a- 
tenție deosebită problemei 
pregătirii de noi cadre di
dactice.In prezent, numărul elevi
lor din școlile medii ale Cu
bei este de șase ori mai mare 
decît în anul 1958, iar numă
rul total al elevilor din șco
lile elementare și medii a 
depășit 1 650 006.

4

— Fără îndoială. Sîn
tem bucuroși că solii a- 
cestui tineret luptător 
participă la Congresul 
U.T.C...

— Congresul al IX-!ea al U- 
niunii Tineretului Comunist din 
România se desfășoară într-un 
moment important pentru noi. 
Succesele poporului și tineretu
lui român reprezintă o încu
rajare în lupta pe care o du
cem. Urmărim cu admirație a- 
ceste succese și dorim să cu
noaștem experiența organizați
ei dumneavoastră, spre a des
prinde învățăminte. Sîntem con
vinși că prezența noastră la 
Congres va contribui la conso
lidarea legăturilor' dintre U.T.C. 
din România și Tineretul Patrio
tic din Laos, dintre cele două 
popoare. Guvernul și poporul 
român au sprijinit și sprijină 
lupta noastră dreaptă, condam- 

1 h-L'- :-----------asupra
Vă mulțumim pentru 

cu cau-

Ca urmare a măsurilor iniția
te de Ministerul Federal al Afa
cerilor Interne în vederea „pre- 
întimpinării unor acțiuni de vio
lență puse la cale de grupuri 
teroriste", poliția landului Re- 
nania de nord-Westfalia a des
coperit o bandă înarmată, alcă
tuită din 12 indivizi aparținind 
partidului de orientare neona
zistă P.N.D. Cu ocazia unor 
percheziții, efectuate la Bonn și 
Dusseldorf, au fost descoperite 
arme, muniții și broșuri cu ca
racter nazist. Din primele cer- • 
cetări, a reieșit că grupul armat

• 1 MAI a fost proclamată în 
Iran „Ziua Muncii". Această 
hotărîre a fost comunicată pre
sei de către ministrul muncii 
Abdul Madjid Madjidi, care a 
anunțat că mișcarea sindicală 
din Iran va fi organizată într-o 
Confederație a Muncitorilor,

Cotidianul „Etelaat" subli
niază că aceste măsuri sînt ur
marea firească a progreselor 
realizate în domeniile economic 
și social, apreciind că mișcarea 
sindicală contribuie in mod sen
sibil la avîntul economic al țării.

nînd cu tărie invazia 
Laosului.
solidaritatea neabătută 
za poporului laoțian.

EUGENII OBREA

Acordul
de la Teheran

Mengele în Paraguay ?
• DUPĂ CUM relațează săptă- 

mtnalul vest-german „Bila am 
Sonntag", .Tpseph Mengele, chirur
gul. de tristă faimă din lagărul 
de concentrare'“de iar Auschwitz, 
continuă să practice medicina în
tr-o zonă militară -interzisă din 
Paraguay, sub protecția autorită
ților acestei țări. Locul unde se 
află Mengele, precizează publica
ția vest-germană, este fortul Car- 
loz Antonio Lopez, aflat la sud 
de Asuncion.

O organizație cu caracter Inter
național. denumită „Cover-12“, a 
descoperit, în ciuda piedicilor 
puse de poliția paraguayană, re
fugiul medicului nazist, pe care 
urmărește să-l captureze.

avea drept țel săvîrșirea unor 
acte de violență. De asemenea, 
s-a stabilit că Bernd Hengst — 
unul din membrii bandei, care 
a fost arestat — este individul 
care, la 2 otcombrie 1968, a tras 
focuri de armă împotriva sediu
lui central al Partidului Comu
nist German.

Ministrul federal al afacerilor 
interne, Hans-Dietrich Genscher, 
a subliniat, intr-o declarație fă
cută duminică seara, necesita
tea unei lupte hotărite împo
triva grupărilor teroriste din 
R.F.G.

Bilanțul cutremurului care a 
avut loc în urmă cu o săptămînă 
în zona Los Angeles — definitiv 
în ceea ce privește victimele, dar 
încă provizoriu în privința pier
derilor materiale — este de 62 de 
morți și pagube evaluate la 
250—300 milioane dolari. In 
total, 84 de clădiri au fost dis
truse și peste 3 000 avariate, din
tre care 750 grav. Au avut de su
ferit de pe urma dezastrului 
80 000 de familii.

Ministrul algerian al comer
țului, Layachi Yaker, a părăsit 
Algerul pentru a efectua vizite 
oficiale în- Republica Populară 
Polonă și REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMÂNIA.

într-o declarație făcută pe ae
roport corespondentului Agerpres, 
Constantin Benga, în legătură cu 
vizita pe care o va întreprinde 
în România, Layachi Yaker a 
precizat că la București va avea 
convorbiri cu oficialitățile ro
mâne asupra unor probleme pri
vind cooperarea bilaterală în do
meniile economic, comercial și 
tehnic.

„Relațiile dintre Algeria și 
România — a subliniat ministrul 
algerian — se dezvoltă continuu 
și substanțial. Dorim să le ex
tindem și să Ie diversificăm cît 
mai mult posibil, să sporim vo
lumul importurilor din România 
și să exportăm cît mai multe pro
duse algeriene în țara dumnea
voastră, în conformitate cu inte
resele celor două popoare".

Un 
dul 
încărcat cel 
modern
ment pentru al
pinism, a părăsit 
rada portului 
Triest, îndreptîn- 
du-se spre coas
tele Indiei. Ex

pediția, al cărui obiectiv final 
este Everestul (8 882 m.), va în
cerca să atace cel mat înalt 
vtrt al Terrel pe un drum 
scurtat la maximum, consti
tuind din acest punct de vede
re „o premieră mondială". In 
cursul anului trecut o expedi
ție 1009/n japoneză a eșuat în 
aceeași tentativă.

Potrivit ziarului LE FIGA
RO. expediția, compusă din 
americani, englezi, japonezi, 
italieni, francezi, polonezi, se 
va lansa In „cucerirea" fața
dei de sud a Everestului, a 
cărui lungă coamă urcă pină 
la 6 500—7 500 metri, ca o ba
rieră de stînci, aproape ver
ticală, considerată pînă în pre
zent ca imposibil de asaltat. 
Cele 115 tone de material ne
cesar au părăsit deja Europa. 
Patru ani au durat pregătiri
le. Expediția, prima acțiune 
de acest gen, aflată sub patro
najul Organizației Națiunilor 
Unite, este condusă de un a- 
merican, G. Dyhrenfurth, de 
origină austriacă. Grosul ex
pediției va părăsi vechiul con
tinent la 16 febrparie. Cam
pingul de bază va fl stabilit 
la 4 800 m., la piciorul gheța
rului Kchumbu. Momentul 
pornirii este fixat pentru pe
rioada 10—15 aprilie. O echipă 
își va măsura forțele cu ver
santul sudic, alta cu cel ves
tic; ambele formații întîlnln- 
du-sc in final pe vîrf, urmînd 
ca revenirea la bază să se facă 
pe calea „normală", folosită 
de expediția lui Ed. Hillary șl 
Tensing, primii care au atins 
Everestul, în 1953.

Dacă totul va decurge con
form prevederilor, un drapel 
al Națiunilor Unite va fi îm- 
piintat alături de cele ale na
țiunilor participante. Această 
expediție și-a propus și o se
rie de obiective științifice, de
tașate, în parte, din planul de 
cercetări al N.A.S.A. Peripe
țiile cursei spre Everest vor 
fi retransmise în direct cînd 
condițiile vor permite, de că
tre rețeaua B.B.C., care-șl va 
monta relee speciale de tele
viziune. Expediția va fi și din 
acest punct de vedere o „pre
mieră mondială".

• MINISTERUL Afacerilor Ex
terne al R. D. Germane și-a ex
primat protestul împotriva des
fășurării luni în Berlinul occi
dental a sesiunii conducerii Par
tidului social - democrat din 
R. F. G. Purtătorul de cuvînt a 
arătat că aceasta reprezintă o 
încălcare a statutului Berlinu
lui occidental — entitate politi
că de sine stătătoare.

cînd perturbații în transporturi
le feroviare și rutiere. Pe a- 
locuri, zăpada atinge 2,80 metri, 
iar vîntul suflă cu peste 90 km 
pe oră. Autoritățile au suspen
dat zborurile de pe aeroportul 
din Montreal și iau măsuri de 
deszăpezire. Numeroase șosele 
au fost blocate. In zona de litoral 
precipitațiile au provocat inun
dații. Mai multe localități au 
fost practic izolate, fie din cau
za zăpezilor, fie a inundațiilor. 
Meteorologii apreciază că în a- 
cest sezon, precipitațiile au de
pășit cota maximă înregistrată 
în ultimii 30 de ani.

monetarSistemul 
centezimal 

în Marea Britanie

La Teheran au fost date publicității datele acordului inter
venit duminică intre cele șase state din zona Golfului Persic, 
membre ale Organizației țărilor exportatoare de petrol (Abu- 
Dhabi, Iran, Irak, Arabia Saudită, Kuweit și Qatar) și repre
zentanții marilor companii petroliere occidentale.

Potrivit acestui acord, se fi
xează un impozit dc 55 la sută 
asupra beneficiilor ’ companiilor 
obținute prin’ exportul de,pe
trol brut din Golful Persic (pînă 
în noiembrie 1970 distribuirea 
veniturilor se făcea în părți 
egale) și o creștere uniformă a 
prețului cu 35 de cenți per ba
ril, în care sînt incluși 2 cenți 
per baril pentru diferențe de 
transport.

De la data încheierii prezen
tului acord, ■ prețul petrolului 
brut se va calcula în conformi
tate cu un nou sistem bazat pe

densitate, astfel îneît prețul pe
trolului între 4D și. 30 de grade 
de 'densitate va fi sporit cu 0.5 
cenți per baril, pentru . fiecare 
grad: Fiecare companie, se ara
tă în acord, va majora cu 2,5 la 
sută prețul afișat al petrolului 
la 1 iunie 1971 și în primele zile 
ale anilor 1973 și 1975.

Acest acord va permite state
lor Golfului Persic obținerea 
unor venituri adiționale de pes
te. 1200 milioane dolari în 1971, 
această sumă ridicîridu-se la a- 
proape 3 miliarde dolari în 
1975.

Un milion de urne 
cu păsări mumifiate
• EGIPTOLOGUL britanic Wal

ter Emery a descoperit o rețea de 
galerii subterane în perimetrul 
Sakkarah, in apropiere de Cairo, 
continînd un milion de urne cu 
pisări sacre „ibis", mumifiate. 
Galeriile au o lungime de 250 de 
metri și se află la adîncimea de 
14 metri. Profesorul W. Emery a 
făcut 
timpul 
desfășura 
mormîntulul lui

această descoperire în 
cercetărilor pe care le 

pentru descoperirea 
' Imhotep.

• POTRIVIT ULTIMELOR DA
TE furnizate de Biroul de statisti
că al Canadei, populația acestei 
țări este în prezent de 21 594 000. 
Peste 75 la sută din locuitori lo
cuiesc în orașe.

Cel mat mare oraș canadian este 
Montreal, cu 2 570 ooo locuitori. 
Urmează în ordine Toronto, cu o 
populație de 2 366 000 locuitori, și 
Vancouver, care a depășit cifra 
de un milion de locuitori. Canada 
se numără printre țările în care 
capitala — Ottawa — nu reprezin
tă și cea mai mare aglomerație 
urbană : împreună cu suburbiile 
care o înconjoară ea numără nu
mai 536 000 de locuitori.

• LA 15 FEBRUARIE a fost 
inaugurată la Berlin expoziția 
de fotografii „București—capi
tala Republicii Socialiste Româ
nia".

Cu acest prilej, KarI Vloch, 
vicepreședinte al Asociației pen
tru relații culturale cu străină
tatea și ambasadorul României 
Ia Berlin, Nicolae Ghenea au 
rostit scurte alocuțiuni, relevînd 
contribuția expoziției la mai 
buna cunoaștere a realizărilor 
poporului român în construcția 
socialistă.

In imagine, elevi britanici se deprind cu noul sistem centezimal

e MINISTRUL 
EXTERNE AL 
Scheel, a plecat 
oficială de șase 
ton.

AFACERILOR
R.F.G., Walter 

luni într-o vizită 
zllț la washing-

Zăpadă de 2,8 m.
în Quebec

• UN PUTERNIC VISCOL 
bintuie de două zile în -provin
cia canadiană Quebec, provo-

Guvernul chilian a achizi-^ 
ționat tipografia și majori
tatea celorlalte clădiri apar
ținind uneia dintre cele mai 
mari edituri particulare din 
țară. Prin aceasta se creează 
posibilitatea înființării pri
mei edituri de stat din isto
ria statului chilian. Activita
tea acesteia va cuprinde, în
tre altele, editarea de ma
nuale școlare ieftine, cărți și 
numeroase alte tipărituri in 
tiraje de masă, care să con
tribuie la ridicarea nivelului 
cultural al populației.

• DE LUNI, 15 februarie, Marea Britanie a trecut la noul sistem 
monetar centezimal, care va înlocui vechiul sistem datind de 
circa 800 de ani.

Unitatea monetară de bază, lira sterlină, rămîne neschimbată, 
dar în loc de a mai fi împărțită, ca pină acurn, în 20 de șilingi 
(impărțiți fiecare, la rîndul lor, în cîte 12 pence), ea va cu
prinde — potrivit modelului european și american — 100 de sub
diviziuni, denumite prin tradiție, tot pence.

Vor fi pu\e în circulație 6 noi monezi, in valoare de 0,5, 1, 2, 
5, 10 și 50 de pence. Pentru a familiariza populația cu noul 
sistem, a fost inițiată o campanie de publicitate de ultimă oră. 
al cărei cost s-a ridicat la considerabila sumă de 1 250 000 lire 
sterline. Pentru cei care țin la tradiție în domeniul monetar, 
singura consolare este că banii vechi vor mai circula încă 18 
luni. Rămîne însă de văzut dacă acest paralelism nu va 
bui la perpetuarea confuziei de care se tem adversarii 
sistem

contri- 
noului
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