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unităti cu statut de centrală

Marți seara a sosit la Bucu
rești, tovarășul Santiago Car
rillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania 
care face o vizită în țara noa
stră.

RELATĂRILE REPORTE
RILOR NOȘTRI DE LA 
ÎNTILNIRI ALE TINERI

LOR CU DELEGAȚII STRĂINE PARTICIPANTE 
LA CONGRESUL AL IX-LEA AL U.T.C.

o-La sosire, pe aeroportul 
topeni, oaspetele a fost salu
tat de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
Paul Niculescu-Mizil, membru

al
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Comitetului Executiv, al

Marți au luat sfîrșit lucră
rile Consfătuirii de lucru a 
conducătorilor centralelor in
dustriale și ai celorlalte uni
tăți cu statut de centrală.

La lucrări au participat to
varășii Nicolae Ceaușescu, 

— ‘ Nicu- 
Pană, 

Verdeț,

Nicolae 
Manea Mănescu, Paul 
lescu-Mizil, Gheorghe 
Virgil Trofin, Uie 
Florian Dănălache, Emi.1 Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Leonte Răutu. Gheor
ghe Stoica, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, Mihai Marinescu, 
Ion Pățan.

După cum s-a anunțat, în 
cursul zilei de luni, lucrările 
Consfătuirii s-au desfășurat 
pe ministere și ramuri de pro
ducție, cadru în care s-au 
dezbătut pe larg cele mai im
portante probleme ale activi
tății centralelor industriale și 
a celorlalte unități cu 
de centrală. Au fost 
concret elementele 
care au caracterizat 
tea noilor organisme 
citarea atribuțiilor, 
tențelor și răspunderile ce le 
revin. Totodată au fost su
puse dezbaterii colective pro
iectele de legi privind Statu
tul centralei industriale, orga
nizarea conducerii unităților 
economice de stat și aprovizio
narea tehnico-materială a e- 
conomiei naționale, eviden- 
' mdu-se principalele îmbu
nătățiri ce se prevăd a fi adu.se 
în aceste domenii de activi
tate.

în cursul zilei de marți, 
participanții la lucrări — con
ducători ai centralelor indus
triale și ai celorlalte unități 
cu statut similar, miniștri și 
cadre de conducere din mi
nistere, directori de întreprin
deri, secretari cu problemele 
economice ai comitetelor ju
dețene 
partid 
ședinți 
lor pe 
ai comitetelor sindicatelor din 
întreprinderi, specialiști din 
institutele de cercetări și pro
iectări, cadre didactice din în-

statut 
reliefate 
esenți ale 
activita- 
în exer- 

compe-

de partid, secretari de 
din întreprinderi, pre- 
ai uniunilor sindicate- 
ramuri de producție și

vățămîntul superior, tehnic și 
economic — s-au întrunit în 
ședință plenară. Au fost pre
zentate cu acest prilej con
cluziile dezbaterilor care au 
avut loc la ministere și ■ s-au 
făcut propuneri privind per
fecționarea activității centra
lelor și unităților cu statut de 
centrală, a raporturilor aces
tora cu întreprinderile com
ponente și cu ministerele.

La dezbateri au luat cuvîn- 
tul tovarășii Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Costache Trotuș, directorul ge
neral al centralei industriale 
— Hunedoara, Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, 
Eugen Luca, directorul gene
ral al centralei industrializă
rii cărnii, Traian Ispas, mi
nistrul industriei materialelor 
de construcții, Florian Dănă- 
lache, ministrul transporturi
lor, Alexandru Necula, direc
torul general al centralei de 
mașini și materiale electro
tehnice. Iulian Cohn. directo
rul general al grupului indus
trial de foraj-extracție din 
Moinești, Gheorghe Constan- 
tinescu, directorul general al 
Combinatului de exploatare și 
industrializare a lemnului din 
Pitești, Matei Ghigiu, minis
trul construcțiilor industriale, 
Pavel Diniș, directorul gene
ral al Combinatului de mătase 
București, Sods Manea Carol, 
secretar cu probleme economi
ce al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., Virgil Acta- 
rian, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, Bujor Al- 
mășan, ministrul industriei 
miniere și geologiei și Dumi
tru Niculescu, inspector ge
neral al Inspectoratului gene
ral de stat pentru Controlul 
calității produselor.

Dezbaterile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru. 
Vorbitorii au relevat că în
ființarea centralelor indus
triale și a celorlalte organis
me economice cu acest statut

(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM 
DESPRE 

TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI

DE LA TRIBUNA CONGRESULUI -LA PROGRAMUL

ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere la plenara Consiliului oamenilor 

muncii de naționalitate germană
19 februarie 1971

DE ACTIVITĂȚI AL FIECĂREI ORGANIZAȚII U. T. C.

A
vînd în vedere cerințele 
și exigențele puse de dez
voltarea actuală și de 
perspectivă a societății 
socialiste, se precizează în Rezo

luția celui de al IX-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comu
nist, Congresul stabilește ca sar
cină politică fundamentală a 
activității de viitor a Uniunii 
Tineretului Comunist partici
parea întregului tineret, de la 
orașe și sate la viața economi
că, socială, politică și culturală 
a țării, la opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Contextul vieții 
noastre social-politice, perfec
ționarea și adincirea continuă 
a democrației socialiste oferă 
un vast teren și cadru optim de 
înfăptuire plenară a acestui o- 
biectiv. Ca elemente de funda
mentală importanță care asigu
ră și creează condițiile înfăp
tuirii dezideratelor amintite 
se situează între multe altele 
investirea organizațiilor U.T.C. 
cu largi atribuții și răspunderi, 
prezența nemijlocită a tineretu
lui, a reprezentanților organiza-

noastre

DE A NE ERA! DEGEABA.

REPREZENTANTULTINERILOR
țiilor U.T.C. la activitatea con
siliilor de conducere ale unită
ților economice și ale institu
țiilor de invățămînt, ale orga
nismelor economice și ale admi
nistrației de stat. Așa cum a 
reieșit din dezbaterile Congre
sului a reprezenta tineretul în
seamnă a face din contribuția 
lui o integrare mai bogată, mai 
eficace la înfăptuirea politicii 
partidului, înseamnă să se valo
rifice plenar marile posibilități 
de realizare, de afirmare a ca
pacităților pe care societatea 
noastră socialistă Ie pune la în- 
demîna tinerei generații. Reali
zarea acestor sarcini implică 
pentru toate organizațiile și co
mitetele U.T.C. răspunderi deo
sebite în exercitarea mandatu
lui de .a reprezenta tineretul, a- 
cesta devenind un termen cu 
un conținut îmbogățit cu semni
ficații deosebite. Asupra acestor 
probleme insistă și opiniile for
mulate în cadrul anchetei noa
stre, încercînd să desprindă mo
dalitățile practice pe care sfera 
largă a acestei activități de re
prezentare le implică în practi
ca de zi cu zi, în viața organi
zațiilor U.T.C., a tinerilor.

ION IOSIPESCU, secretarul 
Comitetului U.T.C. Uzina me
canică Muscel:

— Lucrez într-o uzină dese
ori numită a tinereții datorită 
vîrstei celor care construiesc 
aici autoturismele ,.Aro“. De 
fapt ceea ce se întîmplă în 
mod cotidian la fiecare loc de 
muncă din uzină prin îmbina
rea strînsă, în procesul de pro
ducție și în viața secțiilor și 
uzinei, a experienței, maturi
tății celor în vîrstă sau de 
vîrstă mijlocie cu elanul, cu 
receptivitatea la nou și dina
mismul tinerilor, s-a cristali
zat în mod firesc și necesar, 
la un nivel superior, într-o 
relație sintetică din cadrul fo
rului de conducere a întreprin
derii, prin reprezentarea tine
retului în comitetul de direc
ție. Putem afirma că în uzina 
noastră organizația U.T.C. se 
bucură de atenție, de presti
giu. Prin prisma exigențelor 
exprimate Ia congresul orga
nizației noastre în cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae

Ceaușescu, înțeleg însă că a- 
vem multe de făcut încă în 
această privință. A reprezenta 
tineretul înseamnă mult mai 
mult decît eram tentați să cre
dem unii dintre noi ; a fi re
prezentantul tinerilor, este un 
important mandat politic și 
social, care implică mari res
ponsabilități. înseamnă pe de 
o parte să cunoști bine, temei
nic problemele tinerilor, gîn- 
durile și cerințele lor, să ai ca
pacitatea de a le exprima cît 
mai concludent în esența lor, 
iar pe de altă parte să știi să 
explici la fel de clar tinerilor 
cerințele cărora trebuie ei să 
le răspundă în activitatea de 
producție. Desprindem de aici 
că trebuie să dezvoltăm acti
vitatea de cunoaștere temei
nică a politicii partidului, a 
sarcinilor concrete dintr-un 
domeniu sau altul, ale uzinei., 
în legătură cu această activi
tate consider că e necesar să 
dezvoltăm și să afirmăm mai

ION TRONAC
(Continuare în pag. a V-a)

REZOLU ȚIA 
Congresului al IX-lea

al Uniunii 
Tineretului Comunist
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Pe inginerul miner Ion Hă- 
rătău l-am cunoscut astă vară 
la Moldova Nouă. La lumina 
zilei, vorbele Iui se topeau în 
tăceri și abia în subteran, um- 
blind grăbit cu lampa de miner 
in mină, opintea cuvintele, la 
început greoi, apoi, mai la în- 

, tuneric. vorbea cu cite un înso- 
X țitor sau cu nimeni, poate cu 

galeriile umede ale minei, poate 
cu sclipirea șisturilor de mine-

reu. Tirziu, la un fum de țigară 
lingă un abataj, mi-a explicat 
calm, ca și cum nevoia de a-și 
face biografia era, acolo. în ga
leria pilpîind a lumină, fi
rească...

— Eu am 26 de ani și vreau 
să scriu o carte despre mine, 
vreau să scriu romanul vieții 
mele...

Atita lipsă de modestie m-a 
deconcertat la început. Romanul

unei vieți de abia 26 de ani mi 
se părea cam exagerat... L-am 
sfătuit să mai aștepte încă vreo 
20.

— Nu, a ripostat el, sînt ani 
in care trăiești în unul cit în 
zece... Și eu sînt deja de 3 ani 
inginer miner, numai prin par-

GALINA ENIȘTEANU

(Continuare în pag. a ll-a)
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URBANISM
de GRIGORE ARBORE

Megalopolis nu este un cuvînt nou. Anticii îl foloseau, se 
pare, pentru a desemna prin el orașele fabuloase, de o 
strălucire, un fast și o mărime ce aprinde imaginația. Tn 
zilele noastre denumirea revine insistent. Prevăzătorii ingi
neri constructori, vizionari ai viitorului, desenează febril ma
chete. După anul 2 000 se va locui în orașe uriașe. Satul 
va fi probabil o noțiune uitată și istoricii vor reaminti ge
nerațiilor că la începutul mileniului doi populația Europei 
locuia în proporție de peste 90 la sută în mediul rural, 
pentru ca peste nouă sute de ani raportul să se inverseze 
complet în favoarea mediului urban. Civilizația actuală 
tinde trepidant spre urbanism. Cea mai spectaculoasă evo
luție demografică petrecută vreodată în România are sem
nificația unui simbol : cadrul de viață a! populației se 
schimbă radical, urbanizarea se produce în condițiile unuia 
dintre cele mai accelerate ritmuri pe care le-a cunoscut is
toria. Cincinalul care a trecut a impus, orin amploarea 
planurilor sale, între altele, o creștere explozivă a popu
lației orașelor. Urmărit sociologic fenomenul a avut nenu
mărate implicații. Citesc în ziare că în cei cinci ani tre- 
cuți numai populația Galațiului, altădată pașnicul și orien
talul port al gurilor Dunării, a crescut cu 70 000 de locui
tori. Și aceasta prin construcția cîtorva mari obiective in
dustriale. Că socialismul nu e doar un scop în sine și că 
industria nu se creează la noi numai de dragul de a con
strui nave sau altceva, sau a exporta laminate, se poate 
convinge oricine trece, fie și în grabă, pe largile bulevarde 
ale Galațiului ultimilor ani. Blocuri elansate. mari spații 
verzi, locuri de agrement te întîmpină la tot pasul. în nu
mai cinci ani, aproape 16000 de noi apartamente au pri
mit în încăperile lor cea mai mare parte a noilor locuitori 
ai orașului care, nu mai departe de acum două decenii, 
dacă nu ar fi existat portul ai fi avut iluzia, ca vizitator, 
că este scufundat într-un definitiv marasm. într-o epocă în 
care destinele prosperității unei țări sînt legate nemijlocit 
de industrie fenomenul urbanizării rapide nu mai surprinde. 
Un scriitor străin revenit de curînd în vizită în România, 
după 6—7 ani de absență, mi-a mărturisit că ajungînd la 
Brașov a fost izbit de apariția, în fața privirii, înainte de 
intrarea trenului în gară, a unor mari cartiere de locuințe 
ce purtau net pecetea noului. „Cum reușiți — m-a întrebat 
— să construifi așa de repede ?“ întrebarea m-a pus oare
cum în derută : ar fi cerut explicații foarte complexe. „Ne 
grăbim — l-am lămurit pînă la urmă — avem foarte 
multe de făcut".

Nu fusesem la lași de cîțiva ani. Anul trecut în primăva
ră am regăsit, alt oraș. Altă arhitectură. Altă ambianță. Din
colo de realitatea cifrelor care poate fi invocată în cazul 
fiecărei localități a țării se ascunde însă o mare realitate : 
aceea a unei accentuate modificări în structura demografi
că. O înțeleaptă politică a partidului orientează România 
pe drumul înscrierii printre țările cu o economie și un ni
vel de viață dintre cele mai avansate. Explozia urbanistică 
este reflexul imediat al acestei politici. Trăim deja în am
bianța unei civilizații de tip urban, semn concludent al 
unei evoluții în pas cu progresele secolului iar cincinalul 
de curînd încheiat a lăsat urme dintre cele mai durabile 
în acest sens în toate orașele noastre.
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CONCURS

MAI MULT DECÎT 
O DEMONSTRAȚIE 

A VIRTUȚII OSTĂSESTI

i

Etapa finală a concursului de 
tragere pe trupele M.A.I., desfă
șurată între 20—21 februarie ac. 
în cinstea semicentenarului 
partidului, a depășit ca anver
gură parametrii unei întreceri 
sportive obișnuite.

O atestă, în primul rînd, re
zultatele foarte bune, evident 
superioare celor din anii tre- 
cuți, obținute în condiții vitrege: 
lapoviță și ninsoare, tempera
tură scăzută, vizibilitate redusă. 
Spre exemplu la „duelul de foc", 

■ o probă deosebit de spectacu
loasă, cei mai buni s-au dovedit 
a fi componenții lotului „Dună
rea" : sergentul Dominic Lar, 
soldații Aurel Amariei, Petre 
Roman și Iulian Marin. Saltul 
de 20 de metri, luarea poziției 
de tragere, încărcatul armei, 
luarea liniei de ochire, mînui- 
rea trăgaciului și doborîrea țin
telor nu le-au răpit decît 15 se
cunde. j

Disputate au fost și tragerile; 
eu pușca mitralieră și pistolul 
mitralieră, probe care au dat 
cîștig de cauză soldatului Mihai 
Ștefan — cele două ținte plasate 
la 100 și 200 m fiind lovite cu 
17 gloanțe din 20 posibile — și, 
respectiv, caporalul Teodor Pan- 
tea. care a realizat 110 puncte.

în sfîrșit, la ultima probă, a- 
runcarea grenadelor de mînă — 
un adevărat examen al măies
triei, forței și curajului — capo
ralul Andrei Goț s-a dovedit a 
fi imbatabil, acumulînd 232,16 
puncte.

Acestea sînt rezultatele. Dar 
dincolo de ele, sînt tinerii care 
pe parcursul a trei luni s-au 
antrenat asiduu, îndeplinindu-și 
în același timp, în mod exem
plar, sarcinile de serviciu. Poa
te că tocmai aceasta explică va
loarea apropiată a concurenți- 
lor — în clasamentul general 
diferența intre locul I și II este 
de 1 punct, între III și IV de 
2 puncte etc.

Dorința de a-și exprima și pe 
această cale recunoștința față 
de partid — aflat în preajma 
unei jumătăți de veac de exis
tență glorioasă — a fost nu nu
mai omniprezentă, dar și toni
fiantă. Așa se explică de ce ca
poralii Viorel Sopota și Vasile 
Popa, ori soldatul Gheorghe Agu 
au cerut amînarea trecerii în 
rezervă, revederea cu cei dragi I 
de acasă. Sau de ce caporalul I 
Vasile Pascaru, care în urmă cu | 
cîteva luni nici nu îndeplinea I 
condițiile ședințelor de tragere, I 
a ajuns să facă parte din lotul I 
„Someșul", cîștigător al trofeu- I 
lui suprem : ..Cupa transmisibilă j 
a concursurilor de tragere". ;

Desfășurat în zilele laboriosu- I 
lui colocviu al tineretului din I 
patria noastră — Congresul al I 
IX-lea al U.T.C. — concursul de I 
tragere pe trupele M.A.I. a con- I 
stituit pentru spectatori, elevi I 
bucureșteni, nu numai o de- I 
monstrație a virtuților ostășești, I 
dar mai ales o convingătoare j 
pledoarie în favoarea pregătirii I 
tineretului pentru apărarea pa- I 
triei. Și din această pricină, nu I 
numai laureații concursului au I 
avut de cîștigat.

. cipiuluî Brașov ; acțiuni tema- 
J tice, induzînd vizitarea de mo- 
* numente istorice, muzee și case 
| memoriale ; excursii la obiect!- 
I ve industriale, social-culturale și
■ de artă.
I Primele trei cercuri clasate vor 
I obține 43 locuri^ pentru o ex-
■ cursie în țară, precum și mate- 
| riale și echipament turistic. Se 
I aebrdă "premii speciale, atît’pen
ii tru cel mai frumos fanion, ecu- 
I son și colț turistic, cit și pentru 
I cel mai interesant album de cerc 
I turistic.

ION TRONAC

SPECTACOLE 
LITERAR-ARTISTICE 

PENTRU ELEVI
Teatrul Național din Cluj a 

luat inițiativa cu totul lăudabilă 
de a include în repertoriu per
manent un ciclu de spectacole 
literar-artistice destinate în ex
clusivitate elevilor. Spectacolul 
cu piesa „Sînziana și Pepelea" 
de V. Aletcsandri prezentat cu 
ocazia impHnirii a 150 de ani de 
la nașterea scriitorului, consti
tuie de fapt, actul de naștere al 
acestei inițiative, premieră inau
gurală a doi regizori, artista e- 
merită Maria Cupcea, laureată a 
Premiului de Stat, și Marin Au
relian. Sint plănuite spectacole 
cu piesele 
„Zamolxes", „Avram lancu" și 
..Cruciada coDiilor" de Lucian 
Blaga, „Apus de soare" și „Hagi 
Tudose", de B. Șt. Delavrancea, 
„O scrisoare pierdută" și „Conu 
Leonida față cu reacțiunea" 
I. L. Caragiale, „Bălcescu" 
Camil Petrescu, „Antigona" 
Sofocle. Așadar, un teatru al 
nerilor cu spectacole pentru 
neri, al cărui entuziasm de în
ceput dorim să fie de bun augur 
pentru stagiune.

„Meșterul Manole",

de 
de 
de 
ti- 
ti-

BENONE NEAGOE

„PROPAGTEHNICA"
Comitetul județean Olt al 

U.T.C., împreună cu Consiliul 
județean al sindicatelor și cabi
netul de organizare științifică a 
producției și a muncii a inițiat 
un amplu program de instruire 
și pregătire a cadrelor cu funcții 
de conducere din unitățile econo
mice ale județului. „Propagteh- 
nica“ — preciza Gheorghe Stan 
șeful secției economice a comite
tului județean U.T.C. — va asi
gura prelegeri și demonstrații 
practice cu sprijinul unor spe
cialiști de la CEPF.CA a unor 
profesori universitari".

Ținîndu-se seama de proble
mele specifice județului se va 
insista asupra orientării profe
sionale a elevilor, pregătirii ca
drelor, organizării muncii etc. 
Totodată se vor face cunoscute 
cele mai moderne metode de 
conducere a întreprinderilor, căi
le de sporire a rentabilității ca 
și aplicarea sistemului informa
țional în conducerea și planifi
carea activității economice. Sint 
prevăzute pe lingă activitățile pe 
județ și unele la nivel de oraș, 
în funcție de caracteristicile zo
nei industriale respective.
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EXCURSII TEMATICE
în cinstea semicentenarului 

P.C.R., sectorul de turism al Co
mitetului județean Timiș al 
U.T.C. organizează excursii te
matice pe ruta Timișoara — 
București — Ploiești -- Dofta- 
na — Sinaia. Vor fi vizitate, cu 
acest prilej. Muzeul de Istorie 
a Partidului Comunist, a Miș
cării Revoluționare și Democra
tice din România, Doftana, Pe- 
leșul, precum și alte obiective 
istorice și economice de pe acest 
traseu. Eșalonată pe parcursul a 
peste două luni, acțiunea va an
trena cîteva mii de tineri mun
citori, elevi, țărani, studenți din 
satele și orașele județului.

I. A.
în 30 de localități din județul 

Dolj între care se numără Dra- 
nic, Valea Stanciului, Gîngeo- 
va, Gighera, Bratovoești, Sadova 
și Ostrovenl au avut loc 
expuneri pe tema „Crearea 
P.C.R. — rezultat al dezvoltării 
mișcării muncitorești, revolu
ționare și democratice din Ro
mânia".

Formații artistice locale au 
susținut programe omagiale, de
dicate aniversării a 50 de ani 
de existență a partidului. De a- 
semenea, la Muzeul Olteniei a 
avut loc vernisajul expoziției 
de desene „Copilăria noastră 
fericită" realizată de către elevi 
ai Școlii generale nr. 2 din Cra
iova.

„Tineret, mîndria țării" este 
un nou ciclu de expuneri con
sacrate, la Tecuci, sărbătoririi 
semicentenarului partidului. în 
cadrul acestui ciclu, al cărui 
inițiator este Comitetul muni
cipal U.T.C., a avut loc la Casa 
de cultură din Tecuci expune
rea : „U.T.C., ajutor al partidu
lui în educarea comunistă a ti
neretului". Cu același prilej, s-a 
deschis o expoziție de fotografii 
ilustrînd contribuția tineretului 
patriei la opera de edificare so
cialistă a țării.

în sala Teatrului „Fantasio" 
din Constanța a avut loc o în- 
țîlnire a secretariatului Comi
tetului județean Constanța al 
Partidului Comunist Român cu 
activul U.T.C. Cu acest prilej, 
a fost înmînat albumul-ștafetă 
..Omagiu partidului", inițiat în 
cinstea celei de-a 50-a aniver
sări a creării Partidului Comu
nist Român de Comitetul jude
țean al U.T.C. în colaborare cu 
Comitetul județean pentru cul
tură și artă și Consiliul județean 
al Sindicatelor.

Albumul-ștafetă a cutreierat 
aproape trei luni orașele și sa
tele județului, înfăți.șînd cele 
mai semnificative realizări ob
ținute pe aceste meleaguri în 
anii construcției socialiste.

nomice pentru alte două mari 
hoteluri care se vor construi în 
București. Este vorba de hote
lurile „Dacia", care va fi con
struit în Piața Victoriei, și 
„România", care va fi amplasat 
în Piața Unirii.

— Cum vor arăta acestea ? 
l-am întrebat pe arhitectul 
Mircea Dima, director tehnic.

—r Vor fi două hoteluri cu 30 
de nivele și peste 1 100 de pa
turi. Părțile publice (restau
rante. baruri de zi și de noapte, 
holurile, magazinele, garajele, 
stațiile de service, în sfîrșit, tot 
ceea ce constituie dotare ele
mentară a unui mare hotel), vor 
fi construite ținîndu-se seama 
de specificul amplasamentului, 
dar mai ales de decorațiile fol
clorice caracteristice nouă. Păr
țile de recepție vor fi mai bine 
dotate. în sensul că vor exista 
locații de bilete de spectacol, de 
meciuri, schimburi sau procu
rări de bilete pentru circuite in
terne și internaționale, servicii 
care vor pune la dispoziția celor 
interesați ghizi, translatori, șo
feri. Vor exista săli de confe
rințe cu o capacitate de 1 000 de 
locuri, piscine, saune, restau
rante cu specific românesc, po
picarii automate. La etajele su
perioare vor fi amplasate loca
luri de noapte, iar în subsolul 
acestor hoteluri — parcaje cu 
peste 500—600 locuri. Pe lîngă 
hoteluri vor exista magazine 
specializate : florării, bijuterii, 
marochinării, boutique-uri de 
lux, agenții O.N.T....

— Prin ce se vor deosebi a- 
ceste hoteluri de „Intercontinen
tal" ?

—• In primul rînd prin gradul 
mai mare de confort, apoi, prin 
dotările cu instalații pe cît po
sibil produse în țară, sau cu 
asimilări de tipuri de instalații.

MERCUR

„PE CĂRĂRI, 
PE MAGISTRALE"

fe- 
ro- 
un

DOUĂ HOTELURI 
CU 30 DE NIVELE

Cu acest titlu, între cercurile 
de turism din orașul Brașov a 
fost lansat un concurs cu pre
mii, prin care se urmărește sti
mularea inițierii unor acțiuni 
proprii pentru atragerea cit mai 
multor tineri la drumeții și ex
cursii. Punctajele acordate vor 
avea în vedere calitatea mijloa
celor de popularizare propagan
distică de itinerarii și zone tu
ristice. inaugurarea unor expo
ziții de fotografii și albume, col
țuri turistice, precum și numă
rul excursioniștilor. Termen fi
nal : 31 martie. Printre criteriile 
de întrecere — obligatoriu, 6 
drumeții in împrejurimile muni-

Ineepînd cu data de 27 
bruarie colectivul Operei 
mâne din Cluj efectuează 
turneu în Italia. Timp de 12 zile 
artiștii români vor prezenta în 
fața publicului din Via Reggia 
și Livorno, spectacole cu ope
rele „Madame Butterfly", „Tos- 
ca“ de Puccini și „Don Carlos" 
de Verdi. Alături de apreciații 
soliști clujeni (Lucia Stănescu, 
Mugur Bogdan, Dan Șerbac) va 
participa Zenaida Pally de la 
Opera română din București. So
liștii români vor susține con
certe cuprinzînd arii din opere, 
lieduri, muzică românească de 
George Enescu, Paul Constanti- 
nescu. Tiberiu Brediceanu, Emil 
Monția, precum și cîntece fol
clorice.

Regia spectacolelor aparține 
maistrului Ilie Balea, iar con
ducerea muzicală va fi semnată 
de Petre 
Taban.

Zbârcea și Alexandru

ION CÎMPEAN

La această dată se află în 
studii de amplasament sau în 
studii țehnico-economice majo
ritatea proiectelor care vor da 
în acest cincinal o altă înfăți
șare Capitalei- ..

Spitalul clinic ■ universitar la 
al cărui proiect de execuție se 
lucrează în prezent, va fi am
plasat în spatele Facultății de 
medicină. Va avea 15 nivele și 
peste 1 500 de paturi. Spitalul 
va fi în același timp și un la
borator de studiu pentru cei 
care iau contact cu primele no
țiuni de medicină umană.

De asemenea, se află în studiu 
cîteva proiecte de construcții 
din panouri mari de 11 nivele, 
care vor fi amplasate, în gene
ral, în părțile centrale ale Ca
pitalei, adică în cartierele Do
robanți, Ștefan cel Mare, Obor, 
B-dul 1 Mai. Noutatea acestor 
construcții va consta în faptul 
că vor fi total industrializate, 
iar tîmplăria va fi exclusiv din 
tablă de oțel de 15 mm, emailată 
(acest tip de tîmplărie este mult 
mai bun, mai modern și asigu
ră o etanșeitate perfectă).

Tot în acest cincinal se vor 
executa primele clădiri culturale 
și social-economice ale centrelor 
sociale Balta Albă, Drumul Ta
berei.

Se fac în același timp studiile 
de amplasament și tehnico-eco-

FATA NOUĂ 
A LOCALITĂȚILOR 
DIN DELTĂ

La gurile Dunării și în Deltă 
au început lucrările de sistema
tizare a primelor localități care 
au avut de Suferit aiîul trecut 
de pe urma inundațiilor. In zona 
sudică a orașului Sulina, se 
construiește un dig protector cu 
o lungim-' de circa 3 km și o 
platformă de 40 ha. care va ri
dica cu peste un metru cota us
catului în această parte a ora
șului. Pe platformă se va con
strui o fabrică de conserve de 
pește, cu depozit frigorific, 
blocuri și locuințe individuale, 
unități comerciale și de deser
vire a populației. Planul de sis
tematizare a orașului prevede, 
de asemenea, crearea condițiilor 
pentru intensificarea activității 
portuare și turistice prin reame- 
najarea și extinderea cheiurilor, 
construirea unui hotel și a unui 
restaurant, amenajarea unui sat 
de vacanță și a plajei marine.

Au fost definitivate și schi
țele de sistematizare a localită
ților Maliuc și Mila 23 și se în
tocmesc schițele localităților 
Gorgova, Partizani și Crișan. 
Ele vizează. în primul rînd, 
crearea de platforme civice si
gure. deasupra celor mai înalte 
cote destinate amplasării noilor 
obiective economice, social-cul
turale și turistice.

ÎN EDITURA

POLITICĂ

AU APĂRUT:
LUCREȚIU PATRĂȘCANU — 

Curente și tendințe în fi
lozofia românească

• * * Reprezentanțele diplo
matice ale României. Vo
lumul al ll-lea (1911—1939)

A. I. ZAINESCU — Tinerii.

PENSIUNE 
PENTRU ELEVI 

LA RESTAURANTELE 
DE CATEGORIA I

Călătorul prezent la ora prîn- 
zului într-unul din restauran
tele centrale ale Sibiului, va fi 
surprins întîlnind zeci de con
sumatori de virstă școlară, unii 
abia învătind să țină furculița 
în mînă. Cum nu e perioada va
canței, ipoteza unui grup de mici 
excursioniști în trecere prin Si
biu e exclusă. Cine sînt atunci... 
micii clienți fată de care gaz
dele se arată deosebit de înda
toritoare 7

La restaurantul ..împăratul 
Romanilor", am solicitat amă
nunte tovarășului Ion Holhoș, 
directorul complexului cu ace
lași nume.

— Ideea înființării unei pen
siuni pentru școlarii de toate 
vîrstele s-a născut din dorința 
de a veni în sprijinul familiilor 
unde ambii părinți sînt în pro
ducție. Aplicarea în practică s-a 
dovedit deosebit de utilă, in pre
zent numărul abonamentelor fi
ind mereu in creștere. Și nu e 
de mirare. La mesele rezervate 
școlarilor au fost repartizați cei 
mai pricepuți ospătari (mulți 
dintre ei de asemenea părinți...) 
meniul e alcătuit cu deosebită 
grijă, bogat în vitamine, variat, 
în așa fel incit pretențiile și 
gusturile micuților noștri cli- 
enti. să fie întrutotul satisfăcute.

La „împăratul Romanilor" co
piii sînt cdnduși la garderobă, a- 
jutați să se dezbrace, să se spele 
pe mîini înainte de a mînca, iar 
la masă, deprinderile de com
portare civilizată, decentă se în
vață treptat, sub aceeași atentă 
supraveghere. La masă, alături 
de fiii lor, vin uneori și părinți, 
împreună cu conducerea restau
rantului discută meniul pentru 
săptă.-nîna care urmează, prefe
rințele copiilor, legătura cu fa
milia astfel e permanent în
treținută.

La braseria ..Bulevard", de a- 
semenea servesc masa cîteva 
zeci de elevi. Salonul în care 
sînt invitați are o notă tine
rească. plăcută, iar personalul de 
serviciu asigură aceeași exem
plară deservire. Și aici, ca și la 
„împăratul Romanilor", prețul 
abonamentului e tot de 7.50. me
niul fiind alcătuit zilnic din trei 
feluri de mîncare gustoasă și 
hrănitoare.

La cele relatate mai sus. ar 
trebui adăugat restaurantul 
„Unicum". devenit de mult timp 
o autentică pensiune a tinere
tului. unde servesc masa elevi 
și școlari din această zonă a o- 
rașului.

— La ..Unicorn" organizăm 
frecvent seri de dans, petreceri, 
rezervate în exclusivitate tine
rilor. ne spunea tovarășul Ion 
Bran, directorul întreprinderii 
de hoteluri și restaurante din 
Sibiu. Activitățile desfășurate 
aici au devenit de mult tradițio
nale. la fel ca și fructuoasa co
laborare în acest fel cu comite
tul municipal U.T.C.

Am povestit pe larg amănun
tele de mai sus. cu convingerea 
că în puține orașe din țară a- 
semenea inițiative și-au găsit 
înțelegerea la nivelul conduce
rilor întreprinderilor de alimen
tație publică sau la direcțiile 
comerciale județene. La Sibiu, 
micii consumatori, găzduit! în 
restaurantele de prima categorie, 
învață încă de la vîrsta copilă
riei deprinderi de comportare 
civilizată, o ținută decentă, res
pectuoasă, reguli de conduită în 
societate etc. De ce atunci, să nu 
extindem experiența sibienilor 
în cît mai multe orașe unde e- 
xistă condiții propice 7 Iată o 
întrebare al cărui răspuns tre
buie căutat si pe agenda de 
lucru a comitetelor județene 
U.T.C.

ADINA VELEA

• ••••• • ••••••••••
(Urmare din pag. I)

tea asta de țară am deschis cî
teva galerii, in Semenic și Al- 
măj, tot căutind minereu... E 
alt timp, aici sub pămint... Ce 
oră e, habar n-aveți dacă nu vă 
uitați la ceas... Pierzi greutatea 
timpului...

împărțise oamenii, fără nuan
țe. în oameni „grei" — adică cei 
care știu să trăiască și, poves
tind despre un coleg de-al lui 
de Institut care, din inginer mi
ner a devenit taxator pe un au
tobuz, l-a clasat cu seriozitate : 
„om ușurel dacă îl cintărești, 
n-ai nevoie de o mină să-1 ri
dici de la pămint...".

Inginerul nu dădea explicații. 
In cîteva zile, i-am cunoscut 
singură pe oamenii din jurul 
lui, înțelegînd de ce bătrînii 
mineri seara, la un pahar de 
vin, trimiteau spre masa ingi
nerului lor, in semn de priete
nie. o sticlă cu băutură... In 
semn de prietenie și de res
pect, gestul lor era un oma
giu...

— Om greu inginerul nostru... 
îi auzeam uneori, păstrînd exact 
același ton. aceeași intonație cu 
care el, inginerul, vorbea des
pre ei.

★
De ce mi-am amintit de in

ginerul Hărătău 7 Dorința lui 
de a-și așterne pe hirtie viața 
era mult mai mult decît o 
probă de infatuare ; la 26 de 
ani, avea convingerea că are 
ceva de spus. Aparent, destinul 
lui nu avea nimic spectaculos. 
Spun „aparent", pentru că apoi 
m-am convins că doar prin 
comparație destinele își stabi
lesc culoarea și greutatea, ca 
într-un spectru solar, poate... 
L-am intilnit la București in
tr-o cafenea. își pierdea vremea 
pînă la Dlecarea trenului spre 
marginea aceea de țară unde 
muncea... Era stingher și spe
riat, atita zgomot in jur, atita

vorbărie, atîția tineri cu gesturi 
prea multe...

— Prea multă inutilitate, mi-a 
spus scurt. Sufli peste viața lor, 
și se dărîmă...

Am rămas cu aceste vorbe și 
le-am prețuit pentru că știam, 
intuiam că ele au fost plămă
dite acolo. în adincurile unei 
galerii de mină, acolo unde gin- 
durile se decantează, unde ade
vărurile, spuse șoptit, bubuie 
exploziv la lumină...

Și m-am gîndit din nou cu 
ce unități se măsoară, în lim
bajul nostru zilnic, viața, cum 
ajungem uneori să dorim „să 
trăim ușor" dar mai ales cum 
ajungem să socotim, cîndva la 
o cumpănă, greutatea specifică 
a vieții noastre...

de banalități. Ii și întreb, căci 
biografia lor așa o aflu. Tine
rii povestesc relaxat, nu filozo
fează, nu se plîng de greul vie
ții... Și totuși, socotesc în minte 
anii lor. din acea clipă cînd 
s-au hotărît să renunțe la ba
nale și comode satisfacții zil
nice. pentru ce, pentru un am
bițios proiect de pregătire și a- 
jungere profesională. Acea cli
pă care cred că a fost dure
roasă. Renunțarea la nu știu 
cite avantaje ale tinereții nu 
poate fi pentru nimeni, indife
rentă.

— Alegi, îmi spune Grosu, 
alegi intre două sau mai multe 
drumuri în viață... Nu te obligă 
nimeni să te apuci să faci efor
turi toată ziua, dimineața la fa-

— Asta am făcut, recunosc ei, 
dind din umeri.

Nu, nu le găsesc nici eu des
tinul spectaculos. Dar fără doar 
și poate, cîntărit cu alte unități 
de măsură...

— V-a fost greu 7 i-am mai 
întrebat,

A fost o întrebare formală, 
un răspuns formal — nedume
rit. Nu stai, atunci cînd îți pro
pui să ajungi undeva, să nu
meri greutățile care te așteap
tă... Le învingi, pur și simplu. 
Sau, nu chiar atît de simplu... 
Dar prețul eforturilor nu-1 știe 
nimeni, n-o să încapă niciodată 
în cuvinte.

★
Făceam o dată, la Timișoara, 

filozofia „traiului ușor", a ace-

talice ale unei hale în devenire. 
Oamenii îi spuneau, glumeț, 
„Corcodușă", il iubeau și îl sti
mau. chiar mă făcuseră curioa
să. Avea 25 de ant, era numai 
zimbet și auzind că sînt zia
ristă, a dat din mînă. neîncre
zător :

— N-am făcut nimic, nici rău 
nici bine...

Terminase liceul la București, 
voise să dea la facultate, „actor 
am vrut să mă fac, îmi spuneau 
toți că imit grozav oamenii, 
dar am căzut..." Și ce era să 
facă 7 Să bată bulevardele 7 
„Ba le-am bătut o vreme, m-am 
plictisit și nu știu cum mi-a 
Venit să plec la Turnu-Măgu- 
rele, pe un șantier... A fost așa, 
o nevoie, nici eu nu știu cum

DORINȚA UNANIMĂ
— Orice moment în care mă 

uit în urmă. în viața mea. este 
un moment de cumpănă. îmi 
spune Laurențiu Grosu, tehni
cian la U.M.E.B.

Stăm de vorbă lîngă o masă 
de bobinaj — eu. Laurențiu 
Grosu și Ion Nicultci. Interlo
cutorii mei sînt tineri, „nu 
foarte tineri" ar spune ei, căci 
la 26, la 27 de ani, cînd ai com
primat atitea și atîtea eveni
mente, parcă nu-ți mai vine 
să-ți spui chiar „tînăr“... Amîn- 
doi sint studenți la fără frec
vență la A.S.E. Acum cîțiva ani 
terminau școala profesională a 
U.M.E.B., unul ca lăcătuș celă
lalt ca bobinator. Au continuat 
apoi, la seral, liceul.

— Deci ați învățat și ați 
muncit an de an

imi vine să-i întreb tot felul

brică, seara la școala... Hotă
răști singur că așa e bine... Și 
dacă ai hotărit într-un fel, îți 
asumi și riscurile...

— Nu se poate altfel, nu se 
poate... Lui Niculici îi vine greu 
să-mi explice, îl văd că zîm- 
bește unor cuvinte care-i vin 
pe buze, i se par poate banale, 
ba chiar îmi spune că și ei sînt 
oameni banali, de ce să le dau 
atita importanță... Nu poți trăi 
degeaba, ce contează că n-am 
văzut nu știu cite filme, că nu 
m-am plimbat, că n-am dan
sat... Cu renunțările astea 
mi-am cîștigat dreptul la niște 
bucurii mai trainice. La niște 
bucurii pe care timpul nu le în
ghite...

Și iarăși îi simt pe amindoi 
că se tem de cuvinte.

lei vieți despre care, interlocu
torul meu de atunci, Mircea Pe- 
teanu, spunea cam așa : la ce 
bun să faci eforturi, cînd poți 
trăi fără complicații... Cuvin
tele au, așadar, harul duplici
tății. Complicațiile le avea, cu 
adevărat. Peteanu, mereu urmă
rit pentru infracțiuni, mereu în 
căutarea unei alte soluții de 
viață ușoară... Dar continua să 
creadă în mirajul unei existențe 
fără complicații...

★
— Dar ce înseamnă „o viață 

complicată" 7 l-am întrebat pe 
unul dintre sudorii de pe șan
tierul termocentralei de la Ro- 
gojelu. Niculae Roșu. Discuția 
cu el a început într-un tîrziu, 
pe seară. îl așteptasem să co
boare de pe înaltele schele me

să vă explic...". Greu, greu la 
început. Niculae nu pusese mîna 
încă pe un ciocan dar mi-te pe 
un aparat de sudură, era totuși 
cel mai frumos, seînteile l-au 
captivat...

— Și mi-au dat carnetul de 
muncitor calificat. Apoi am luat 
drumul șantierelor. Aici sînt la 
al patrulea. Mă duc la școala 
de maiștri dar mă tem că tot 
acolo, călare pe tronsonul me
talic am să stau și am să su
dez...

Vorbea despre el firesc, nici 
lăudîndu-se, nici modest fiind, 
socotise chiar în glumă că a 
sudat cam toate încheieturile 
viitoarelor hale de la Rogojelu 
și că s-ar cădea să plece pe un 
alt șantier...

„Mai citesc cîte o carte. îmi 
spune Niculae Roșu, dar de ce 
să nu recunosc, mai rar. Pă-

0 PÎNZĂ CELEBRĂ
k La ce te 
, tepta într-o
► nă cu numele
* Tichilești,
' în plin Bărăgan, la 
, vreo 15 kilometri
► de Brăila, acum în 
k prag de primăvară, 
, decît la forfota oa-
► menilor îngrijitori 
’ de cîmp și de roa- 
‘ dele viitoare ? Co- 
■ mună mare, cu șo-
• sea asfaltată și, vor- 
’ ba unui redactor de

la revista Cuteză
torii — „înzestrată 
cu toate atributele 
satului modern". 
Redactorul, Con
stantin Popescu, cel 
care avea acolo o 
misiune specială, 
mi-a facilitat o în- 
tîlnire cu un puști 
de paisprezece ani 
care, nici una, nici 
alta, se pregătea să 
plece la Paris.

— La Paris ? îl 
întreb mirat pe mi
cul călător. Știi tu 
unde e Parisul ?

— Parisul e capi
tala Franței, îmi 
răspunde puștiul, 
gata parcă să scoa
tă de la subsuoară 
o hartă a Europei. 
Dar el nu scoate 
nici o hartă, ci niș
te desene care mă 
uluiesc. Nedumeri
rea mea provine 
din faptul că în
tr-unul din tablouri
le pictate de el oa
menii, așezați la o 
masă oarecare, o ma
să obișnuită de gră
dină, nu stau ca toa
tă lumea ci orizon-

ASTRONOMIE
Vt • _ J

poți aș- 
comu- 

de 
așezată

VASILE BĂRAN
• tal cu masa, ca o 

prelungire ciudată 
! a lemnului tăiat, ca 
I niște raze sau ca și 
i cum ar înnopta pe 
i spate ținînd în 
i mîini pahare cu vin 
, și rîzînd cu dinții 

în sus, și abia din
tre dinți se vede 
țîșnind veselia lor, 
și abia rîsul lor îi 
arată ca niște oa
meni așezați la masă 
vertical. Înțelegeam, 
desigur, că asta era 
o viziune a lui, că 
așa i-a văzut el pe 
oamenii aceia, dar 
am dorit cu tot di
nadinsul să-i aud 
părerea :

— De ce i-ai pus 
să stea așa ?

Răspunsul micu
lui pictor m-a tul
burat de-a binelea :

— Pentru că așa 
am vrut eu.

Și a apăsat pe a- 
cest eu ca și ci nd 
ar fi fost hotărît să 
mă facă să pricep 
că dacă vrea el și 
Pămîntul poate să-1 
arate altfel, adică 
sâ 
nu 
lui ci el. Pămîntul, 
în 
Mi-a arătat apoi și 
alte cartoane de
senate, „Oameni 
pe bicicletă", „Oa
meni la cîmp", 
„Oameni cu tracto
rul", „Oameni la 
rîu", „Oameni tre- 
cînd prin grîu" 
precum și o foto
copie de pe dese
nul lui celebru:

se învîrtească, 
Luna în jurul

jurul Lunii.

„Visurile copilăriei", 
adică niște păsări 
cu ciocuri violete 
și galbene și roșii, 
niște păsări cu chi
pul foarte apropiat 
de cel al. omului și 
cu o comportare a- 
proape identică cu 
cea a omului, niște 
păsări-oameni, pă
sări care par ele în
sele gata să desene
ze sau să dea dru
mul la căruțele cu 
cai și să secere 
grîu, și să stea apoi 
'a masa aceea din 
grădină, păsări care 
stau mai mult pe 
lîngă noi, sau chiar 
în noi.

Acest desen : „Vi
surile copilăriei" 
este de fapt, pașa
portul în baza că
ruia micul pictor 
din Tichilești plea
că la Paris. Fiindcă 
la concursul inter
național organizat 
anul trecut de Fon
durile Națiunilor 
Unite pentru Copii 
(U.N.I.C.E.F.} la 
care au participat 
copii din mai toa
te țările lumii 
sute de mii de 
sene (numai în
mânia au fost pre
zentate juriului re
vistei „Cutezătorii" 
12 000 de lucrări!), 
micul pictor din 
Tichilești a obținut 
Marele Premiu.

Pictorul se nu
mește : POPA I. 
MIHALACHE, e- 
lev în clasa a Vll-a.

CINCI ECLIPSE
DE SOARE Șl LUNĂ

Printre fenomenele astrono
mice previzibile în acest an și 
care suscită interesul oamenilor 
de știință de pretutindeni se 
numără și cele cinci eclipse de 
soare șl Iurtă. Două dintre aces
tea — eclipsa parțială de soare 
din 25 februarie și cea totală de 
lună din 6 august — pot fi ur
mărite și în țara noastră.

Eclipsa parțială de soare din- 
februarie, a cărei arie de vizi
bilitate cuprinde Europa, păr
țile de nord-vest ale Asiei și 
Africii, Oceanul Atlantic și O- 
ceanul înghețat de Nord, va 
dura, la București, de la ora 11 
și 6 minute, pînă la ora 12 și 
54 minute. în acest timp, la 
Observatorul Astronomic din 
Capitală vor fi efectuate cerce
tări privind mișcările Pămîntu- 
lui și ale Lunei în raport cu 
Soarele, precum și fizica feno
menelor solare. Vor fi fotogra
fiate, de asemenea, diferite faze 
ale eclipsei. Datele obținute ur
mează, apoi, să fie corelate cu 
observațiile radioastronomice și 
de 'altă natură obținute în zo
nele unde eclipsa prezintă faza 
maximă.

cu 
de- 
Ro-

ir* f bi ' tu T
 . ■ • ,

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Patria (orele 10; 15; 19.30)

ORA SCORPIONULUI ; rulează 
la- Lumina (orele »,30; 12; 14,30; 
17.30; 20.15).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Festival (orele 8 30: 11,30; 14,30; 
17,30; 20.30).

STRADA LĂTURALNICĂ ru
lează la Central (orele 11.30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30).

INCINERATORUL : rulează la 
Central (ora 9,15).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Capitol (orele 8 45: 11,45; 14,45; 
18: 21).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER : 
rulează la Floreasca (orele 15,30: 
18; 20,30),

AMBASADOR AL UNIUNII SO. 
VIETICE : rulează la înfrățirea 
(ora 20,15).

Z : rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 18).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 8,45; 
11,15; 13 45; 16,15; 18,45: 21,15), Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 12,30; 
15.30; 18; 20 30), Modern (orele 8,30; 
11: 13,30; 16; 18,30: 21).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9,15— 
17,15 în continuare) : Program de 
filme documentare (orele 19; 
20,45).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Unirea (orele 15.30; 18: 20 15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Grivlța (orele 9.30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30) Melo
dia (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45). Gloria (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează Ia Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) Victoria (ore
le 9; 11,15; 13.30: 16; 18,30; 20.45),
Excelsior (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30).

mîntul se învîrtește cu mine 
cînd ajung jos, aici mă clatin, 
nu acolo, pe schelărie... Cum 
trăiesc 7 Așa cum vedeți. De 
dimineața pină seara, și mîine 
o iau iar de la capăt... Simplu. 
Mă intreb de ce oi fi vrut să 
mă fac actor cînd sint atitea 
lucruri minunate pe lume... Ce 
cred eu că e viața complicată 7 
Viața netrăită. Viața goală. Oa
menii îmi spun Corcodușă pen
tru că...“.

Toți prietenii lui Niculae 
Roșu, cei care munceau cu el 
recunoșteau că spune prea pu
țin, că să-1 fi văzut eu la 
treabă, o sudură de-a lui este 
„probă CTC" și din cînd în 
cînd încrustează în metal, cu 
vîrful aparatului de sudat, un 
C, de la Corcodușă... „Să se 
știe, spune Niculae, să se știe 
că am trecut prin lume, că am 
trăit și aici... Am să mai fac o 
meserie, alta, cred că betonist 
am să mă fac, nici n-ați văzut 
cum poate vibra betonul ca un 
aluat...".

— De ce 7 l-am întrebat. La 
ce ți-ar folosi 7

— Nu știu, mi-a răspuns. 
Simt că așa trebuie...

Curiozității mele de reporter 
i s-a răspuns aproape monosi
labic. Și n-am mai încercat 
explicații inutile. Am înțeles că 
există pentru atit de mulți din
tre noi o condiție de existență, 
efortul, căutarea, depășirea și 
autodepășirea, că avem, atît de 
mulți, dorința asta umană și su
perbă de a nu trăi degeaba... De 
a ne măsura cu noi înșine, de 
a ne cunoaște puterea...

Și poate fiecare, la un mo
ment dat, am vrea să scriem 
romanul vieții noastre, la 23 
sau 28 de ani, în plină tinerețe. 
Pentru că atît de mulți dintre 
noi avem ceva de spus, pentru 
că ne iubim ceasurile și zilele 
noastre de încordare, de tena
citate, anii noștri de căutări și 
de muncă. De muncă adevă
rată, care ne dă măsura adevă
rată a vieții...

■
!

PRAHOVA. — Aeroclubul 
„Gheorghe Bănciulescu" din 
Ploiești și comitetul județean al 
U.T.C. au deschis — în cadrul 
pregătirii tineretului pentru a- 
părarea patriei — secția de pa
rașutism de aeronavă. 200 de 
tineri vor audia 40 de ore teore
tice, care se vor ține săptămî- 
nal și vor participa, începînd cu 
luna aprilie, la salturi, în urma 
cărora vor primi brevetul de 
parașutist-aeronavă. (J. P.).

VILCEA. — Sub egida Comi
tetului județean U.T.C. și a In
spectoratului școlar județean s-a 
constituit Societatea cultural- 
științifică a elevilor care își 
propune, așa cum prevede și 
statutul acesteia^ „să desfășoare 
o muncă intensa pentru forma
rea profilului științific, să sti
muleze activitatea proprie, să 
valorifice talentele din rîndul e- 
levilor, să continue la nivel su
perior realizările frumoase ale 
școlii vîlcene în acest domeniu".

ULTIMUL SAMURAI ; rulează 
Ia Aurora (orele 9 30; 12; 15,15;
17,45; 20.15).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
Ia Dacia (orele 8,45—20,30 în conti
nuare), Moșilor (orele 15; 17;
19: 21).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Volga (Orele 9 15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20 30), Fla
mura (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 
18.15; 20,30).

VARA DE ALTĂDATĂ • rulea
ză la Larțrttfgt (orele 15 30; 17,30; 
19.30).

SEMNAI-? p® drum : rulează 
la Progresul (Orele 15,30; 18; 20).

CÎNTECELE MARII : rulează la 
Buceai (orele 16: 18,15: 20,30).

STĂPÂN PE SITUAȚIE ; rulează 
la Buzes'.i (orâle 15,30; 18: 20.30).

VAGABONDUL : rulează la Pa
cea (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Ra
hova (biele 9; 12.30; 16; 19,30).

călătorie în jurul cra
niului MEU : rulează la Viitorul 
(ora 21). “

ȘARADA"! rulează la Viitorul 
(orele 15; 17; 19).

STRĂINII : rulează la Lira (0- 
rele 15,30; 18; 20,15).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează 
Ia Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20) Gluleștl (orele 15,30; 18; 20.30).

RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Crîngașl (orele 15,30; 
18: 20.15).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Miorița (orele 9—14.30 
în continuare : 16,30; 18.30; 20,30), 
Arta (orele 15 30- 18; 20,15).

AI GRIJĂ DE SUZI : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

SOARELE VAGABONZILOR ; 
rulează Ia Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

COMISARUL X și „PANTERE
LE ALBASTRE" ■ rulează la VI- 
tan (orele 15,30; 18; 20,15).

ADIO, PRIETENI : rulează la 
Cosmos (orele 15 30: 18: 20.15)

ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SINGE VIENEZ — ora 19,30 ; Tea
trul National „I L. Caragiale*

(Sala Studio) : TRAVESTI — 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
CHER ANTOINE - ora 20 ; Tea
trul ,.Lucia Sturdza Bulandra“ 
SWWr

trul Mic ■: FATA OARE A FĂCUT 
O MINUNE - ora 20 ; Teatrul 
,,C. Tăna$e“. (Sala Savoy) : MICUL 
INFERN — ora 19,30 : (Cal. Victo
riei) : SONATUL LUNII - ora 
19,30 ; Teatrul ,,C. I. Nott,ara“ 
(B-dul Magheru) : ADIO CHAR
LIE — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
NĂZDRĂVANUL OCCIDENTULUI
— ora 20 ; Teatrul Giulești : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30 ; Teatrul ,,Ion Creangă" 
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 
ora 16 ; Teatrul ,.Țăndărică" (Cal. 
Victoriei) : ILEANA SÎNZIANA — 
ora 17 ; (Str. Academiei) : AM
NARUL — ora 17 ; Teatrul ,,Ion 
Vasilescu” : VIAȚA.. O COMEDIE
— ora 19,30 ; Circul Globus : IN
TERNAȚIONAL ’71 — ora 19,30.

MIERCURI. 24 FEBRUARIE 1971

Opera Română • FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITĂ —

MIERCURI, 24 FEBRUARIE 1971

• 10,00—-11,30 Emisiune-lectie 
pentru lucrătorii din agricultură 
• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
,,Ex-Terra ’71“ • 18,30 Ca
dran international • 19,10 Tra
gerea pronoexpres e 19,20 1001 
de seri • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 Cincinalul în cifre 
și imagini • 20,20 Tele-cinemate- 
ca ; filmul artistic ,,Circul" ■— o 
producție a studiourilor sovietir 
ce realizat 'de G. Alexandrov • 
21,50 Poșta TV. 22,05 Emisiune 
de știință. România la ora ato
mului • 22,30 Bucuriile muzicii : 
Mario del Monaco • 22.50 Tele
jurnalul de noapte • 23,00 în
chiderea emisiunii.
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CONGRESULUI AL IX-LEA AL
TINERETULUI COMUNIS

Congresul al IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist. întru
nit în zilele de 18—22 februarie 1971, a analizat și dezbătut cu 
înalt spirit de răspundere activitatea desfășurată de organiza
țiile de tineret de Ia ultimul Congres și, îndeosebi după Plena
ra C.C. al P.C.R. din noiembrie-decembrie 1967 și Consfătuirea 
pe țară a U.T.C., a stabilit obiectivele și sarcinile ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist in perioada viitoare, in lumina 
sarcinilor actuale și de perspectivă ale dezvoltării multilate
rale a României socialiste, a creșterii rolului generațiilor tinere 
în ansamblul vieții social-politice și economice.

Desfășurîndu-și lucrările in preajma gloriosului jubileu — 
aniversarea a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Ro
mân. conducătorul încercat al poporului în lupta pentru reali
zarea idealurilor de libertate națională și socială, pentru înfăp
tuirea revoluției și construcției socialiste — Congresul al IX-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist, moment politic cu largi sem
nificații și rezonanțe în vîața tineretului, a organizației sale 
revoluționare, a constituit un nou prilej de afirmare a adeziunii 
unanime a tinerei generații la politica internă și externă a parti
dului, a angajamentului și hotăririi sale de a munci și învăța, 
de a se integra activ în eforturile întregii națiuni, pentru pro
pășirea economică și socială a patriei noastre.

Tinerii muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți, dele
gați și invitați, exprimind gîndurile și sentimentele de dragoste 
și atașamentul profund față de Partidul Comunist Român, se 
angajează în numele tuturor uteciștilor, al întregului tineret al 
țării, să muncească și să învețe cu dăruire și pasiune, cu abne
gație și elan creator, să slujească eu devotament cauza partidu
lui. interesele poporului, să fie purtători demni și neînfricați ai 
stindardului de luptă al partidului, să continue virtuțile revo
luționare ale clasei muncitoare, să dezvolte bogatele tradiții 
de luptă ale tineretului din România.

I
Aprobind activitatea desfășurată de Comitetul Central în 

perioada la care se referă Raportul. Congresul apreciază că 
îndeplinirea măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie-decembrie 1967 si Consfătuirea pe țară a U.T.C. a 
avut ca^rezultat îmbunătățirea generală a activității politico- 
educative in rindul tineretului, îmbogățirea și diversificarea for
melor și metodelor de muncă, creșterea inițiativei tinerilor, a 
organizațiilor U.T.C., sporirea eficienței muncii acestora, in mo
bilizarea și participarea tineretului la înfăptuirea programului 
partidului de dezvoltare a economiei și culturii naționale, Ia 
perfecționarea vieții social-politice a țării.

S-au accentuat preocupările pentru educația prin muncă și 
pentru muncă a tineretului, pentru dezvoltarea răspunderii față 
de îndeplinirea sarcinilor profesionale, pentru perfecționarea ca
lificării și însușirea cunoștințelor tehnice și științifice, au fost 
reluate și extinse acțiunile de muncă voluntar-patriotică. A 
crescut rolul și gradul de participare a organizațiilor U.T.C. 
din școli, a asociațiilor studențești la buna desfășurare a pro
cesului de invățămint, la asigurarea unei mai strînse legături a 
acestuia cu viața, cu instruirea practică, la educarea comunistă 
a elevilor și studenților.

Investirea Uniunii Tineretului Comunist cu o sferă largă de 
preocupări, atribuțiuni~șT~răspunderi nemijlocite, în organizarea 

"ttff&r-activități cullural-ădllCalive, sportive, turistice, de pregă
tire a tinerilor* penirti aplirăî'ea' patriei,' participarea reprezen- 
tanților tineretului în consiliile de conducere ale unităților eco; 
nornlce și ale instituțiilor de invățămint,~ale urițânisineiflr-ecoj 
nomice șf ăle ădTHtnrsIrâției de stai, au dus ta îmbogățirea vieții 
și at'tfvțțățtt3’uiganizațllltă7 U.TX!.. -la creșterea influenței și 
prestigiului lor în rîndurilc tineretului.

Experiența ultimilor trei ani, rezultatele obținute, confirmă 
pe deplin justețea orientării date de partid muncii Uniunii Ti
neretului Comunist, conducerea nemijlocită si îndrumarea per
manentă a întregii activități de către partidul comunist consti
tuind chezășia succeselor viitoare ale organizației revoluționare 
a tineretului din România.

Analizind activitatea desfășurată de către Uniunea Tinere
tului Comunist, Congresul constată însă existența unor defi
ciențe in munca organelor și organizațiilor U.T.C., în gene
ralizarea experienței pozitive, în colaborarea cu ceilalți factori 
educativi, în conceperea și desfășurarea acțiunilor proprii. Există S 
încă multe organizații U.T.C. cu o slabă activitate și influență 
in rindul tinerilor, cu o preocupare insuficientă pentru proble
mele de muncă și viață ale acestora.

Congresul apreciază că există largi posibilități pentru perfec
ționarea în continuare a activității de ansamblu a Uniunii Tine
retului Comunist, pentru creșterea rolului tinerei generații, a 
organizației sale ca factor activ la edificarea socialistă a Româ
niei.

II
Avînd în vedere cerințele și exigențele impuse de dezvol

tarea actuală și de perspectivă a societății noastre socialiste, 
Congresul stabilește ca sarcină politică fundamentală a activi
tății de viitor a Uniunii Tineretului Comunist participarea în
tregului tineret, de la orașe și sate, la activitatea economică, 
socială, politică și culturală a țării, la opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

1. Dezvoltarea intr-un ritm susținut a industriei și agricul- 
’rii noastre socialiste, măsurile adoptate de partid privind

•nătățirea organizării, planificării si conducerii economiei 
■ale, realizarea — în actualul cincinal — a unor noi obiec- 

ecdnomice, social-culturale și științifice, impun sporirea 
«atribuției tuturor organizațiilor U.T.C. la înfăptuirea planu

rilor de dezvoltare economică, la activitatea productivă. Tot
odată. o preocupare mai susținută vor trebui să manifeste orga
nizațiile U.T.C. față de rezolvarea problemelor de muncă și 
viață ale tinerilor.

2. Modernizarea și perfecționarea continuă a industriei, rit
mul accelerat al asimilării și folosirii cuceririlor revoluției știin- 
țifico-tehnice contemporane, necesită intensificarea activității 
organizațiilor U.T.C. pentru dezvoltarea la tineri a spiritului de 
răspundere față de pregătirea profesională și ridicarea continuă 
a calificării și măiestriei profesionale, însușirea cunoștințelor 
teoretice și practice de specialitate. Organizațiile U.T.C., in co
laborare cu sindicatele și conducerile întreprinderilor, vor asi
gura participarea tuturor tinerilor la cursurile de calificare și 
perfecționare profesională, urmărind în același timp diversifi
carea acestora in funcție de cerințele și specificul fluxului teh
nologic. Se va extinde experiența pozitivă a organizării con
cursurilor și olimpiadelor pe meserii și profesii ale tinerilor din 
industrie, transporturi, construcții, comerț și cooperație.

3. Congresul apreciază că in contextul creșterii ritmului și 
gradului de mecanizare, tehnicizare și chimizare a agriculturii, 
al extinderii lucrărilor de irigații și îmbunătățiri funciare, al 
dezvoltării zootehniei, legumicultorii și pomiculturii, organizații
lor U.T.C. din cooperativele agricole de producție și întreprin
derile agricole de stat, din unitățile de mecanizare le revin înda
toriri deosebit de importante în mobilizarea tinerilor la reali
zarea sarcinilor de producție ale unităților agricole, în stimu
larea si dezvoltarea spiritului de muncă în comun, a simțului 
gospodăresc. O atenție mare se va acorda pregătirii tinerilor 
pentru meseriile și profesiile noi ale satului, pentru asimilarea 
și aplicarea celor mai înaintate cunoștințe ale agrotehnicii mo
derne.

Se impune ca organizațiile U.T.C. din mediul rural, alături 
de feilalți factori, să dea dovadă de solicitudine în asigurarea 
condițiilor necesare manifestării plenare a capacității, price
perii și hărniciei tinerilor, pentru găsirea unor forme și moda
lități specifice de activitate, în mod deosebit cu tinerele fete, 
contribuind astfel la formarea unor buni și pricepuți gospodari, 
care îndrăgesc satul și munca pămintului — cadre de nădejde 
ale agriculturii noastre moderne.

4. Congresul consideră că mutațiile calitative survenite în 
structura șl conținutul învățămîntului. corespunzător dezvol
tării actuale și de perspectivă a societății noastre, fac necesară 
creșterea eficienței muncii Uniunii Tineretului Comunist în 
școli și facultăți, pentru aprofundarea cunoștințelor și dezvol
tarea deprinderilor de studiu individual, de gîndire indepen
dentă. pentru asigurarea unei mai strînse legături a procesului 
de invățămint cu viața, cu instruirea practică. In acest scop 
se va acorda o atenție mai mare orientării școlare și profe
sionale — corespunzător necesităților, aptitudinilor și aspira
țiilor profesionale ale tinerilor — dezvoltării concursurilor pe 
obiecte și cercurilor pe meserii, cercurilor practice și atelierelor 
de producție, societăților tehnico-științifice, extinderii cercetă

rii aplicative, a atelierelor de proiectare și unităților lucrative 
studențești. Un accent deosebit se va pune pe asigurarea unor 
condiții optime de desfășurare a practicii in producție in toate 
formele de invățămint, pe amenajarea și autodotarea atelie
relor școlare, extinderea fermelor agricole școlare pe terenuri 
afectate în acest scop de către cooperativele agricole de pro
ducție. Prin perfecționarea acestor forme de instruire practică, 
se va urmări pregătirea fiecărui elev în vederea asimilării unei 
meserii, care să faciliteze integrarea lor rapidă în procesul 
de producție.

5. Congresul apreciază Că este necesar ca organizațiile U.T.C. să 
dezvolte în rindul tinerilor intelectuali din unitățile de producție, 
institutele de cercetări și proiectări, interesul și pasiunea pentru 
cercetările fundamentale și aplicative, orientate spre aspectele 
și necesitățile actuale ale producției, spre realizarea unor 
lucrări de înaltă calitate, în pas cu știința și tehnica contem
porană, care să contribuie la progresul economiei naționale.

6. Continuind tradițiile de muncă ale tineretului, conside- 
rînd activitățile voluntar-patriotice una din formele eficiente 
de educare prin muncă și pentru muncă, organizațiile U.T.C. 
vor depune și în continuare eforturi pentru antrenarea unor 
mase largi de tineri muncitori, țărani, intelectuali, elevi și 
studenți la acțiunile de muncă patriotică destinate înfăptuirii 
obiectivelor de investiții ale noului plan cincinal, executării 
la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole, a unor con
strucții agrozootehnice, sisteme de irigații, de îmbunătățiri 
funciare și de apărare contra inundațiilor, a unor baze sportive 
și turistice simple, amenajarea unor cluburi și spații pentru 
activități educative, înfrumusețarea comunelor și orașelor pa
triei. Fiecare organizație U.T.C. va trebui să-și stabilească 
obiective proprii de muncă patriotică, să asigure încadrarea 
tuturor tinerilor în brigăzi permanente, să recomande tineri 
care să lucreze -pe marile șantiere de construcții. Totodată. 
Uniunea Tineretului Comunist va extinde experiența pozitivă 
a organizării unor șantiere naționale și locale ale tineretului.

7. Pentru o mai bună pregătire profesională și de specialitate. 
Congresul trasează Comitetului Central sarcina inițierii unei 
largi mișcări de masă pentru însușirea realizărilor științei și 
tehnicii care să cuprindă tineri din toate categoriile, atit din 
producție, cît și din sistemul de invățămint. în acest scop vor 
fi extinse cercurile și societățile tehnico-științifice ale elevilor, 
cercurile științifice și sesiunile de comunicări studen
țești, se vor organiza împreună cu sindicatele și unitățile 
economice în localitățile urbane.cluburi și case ale tehnicii, cu 
pronunțat caracter aplicativ, acțiuni de creație tehnică.

III
Viața social-politică a României contemporane, importanța 

și complexitatea evenimentelor politice, sarcinile majore la 
înfăptuirea cărora partidul, poporul cheamă tânăra generație, 
impun Uniunii Tineretului Comunist îmbunătățirea activității 
educative, perfecționarea continuă a mijloacelor și modalități
lor de acțiune care contribuie la formarea conștiinței socialiste, 
a idealului de viață comunist.

muncă și 
muncitorești, 
spiritul dra-

sentimentului de demnitate și mindrie 
influențelor ideologiei și apologeticii 

constituie o sarcină de bază a tuturor

1. Obiectivul principal al activității politico-ideologice des
fășurate de Uniunea Tineretului Comunist îl va constitui cu
noașterea și aprofundarea de către tineri a politicii marxist-Ieni- 
niște a Partidului Comunist Român, a problemelor fundamentale 
privind construcția socialistă în țara noastră — dezvoltarea 
economiei naționale, perfecționarea conducerii vieții social-poli
tice, dezvoltarea științei, invățămintului și culturii ca factori de 
bază ai progresului și civilizației — precum și a proceselor care 
au loc în lumea contemporană, a aprecierilor partidului nostru 
și a principiilor promovate de țara noastră in relațiile in
ternaționale. în acest scop se impune o mai largă di
versificare și adaptare a formelor și metodelor de pro
pagandă la specificul diferitelor categorii de tineri, inte- 
grind acțiunile proprii în ansamblul activității politice desfă
șurate de partid, conlucrînd mai strîns cu ceilalți factori care 
acționează în procesul de formare și educare a tineretului.

2. Uniunea Tineretului Comunist consideră drent o datorie 
de onoare a sa educarea tineretului în spiritul patrio
tismului socialist, al glorioaselor tradiții de 
luptă ale poporului nostru, ale mișcării 
comuniste și de tineret din România, in 
gostei și devotamentului nețărmurit față de patrie și partid. 
Cunoașterea de către tineri a eforturilor și realizărilor construc
ției socialiste, a perspectivelor de dezvoltare social-politică și 
economică, cultivarea 
națională, combaterea 
capitaliste, trebuie să 
organizațiilor U.T.C.

Organizația noastră va dezvolta și în viitor sentimentul frăției 
dintre tinerii români și cei aparținînd naționalităților conlocui
toare, care învață și muncesc împreună, sub conducerea și în
drumarea partidului, va contribui prin forme și modalități spe
cifice la angajarea lor tot mai profundă în opera de înfăptuire 
a progresului și civilizației, de înflorire a patriei comune. Re
publica Socialistă România. O atenție permanentă vor acorda 
organizațiile U.T.C. educării tineretului în spiritul principiilor 
internaționalismului socialist, al solidarității și prieteniei cu ti
nerii de pretutindeni în lupta lor pentru libertate, progres social 
și pace.

3. Una din preocupările esențiale ale activității Uniunii Tine
retului Comunist o va constitui educarea științifică, materialistă 
a tineretului, bazată pe o solidă cultură, pe cunoașterea cuceriri
lor științei și tehnicii contemporane, a valorilor gindirii și prac
ticii umane. Organizațiile U.T C. vor promova cu consecvență 
atitudinea combativă, militantă împotriva prejudecăților și 
concepțiilor retrograde, mistice, în scopul formării și dezvol
tării unor puternice convingeri științifice, materialist-dialecti- 
ce despre natură și societate, a unor criterii judicioase de asi
milare și apreciere a fenomenelor lumii contemporane.

4. Un obiectiv principal al muncii politico-ideologice a Uniunii 
Tineretului Comunist îl reprezintă cultivarea la toți tinerii a 
valorilor umanismului socialist, promovarea normelor și prin
cipiilor moralei comuniste, a responsabilității față de muncă 
și sarcinile profesionale, a angajării social-politice, a respectării 
legilor și legalității socialiste.

5. Țînînd seama de cerințele și exigențele actuale, de parti
cularitățile de virstă, preocupări, nivel de cunoștințe și sfera 
de interese ale tinerilor, Congresul apreciază că organizațiile 
U.T.C. trebuie să-și perfecționeze necontenit formele și moda
litățile de propagandă și informare politică, să realizeze un 
dialog cît mai viu cu tinerii, să folosească mai eficient în acti
vitatea lor mijloacele de comunicare în masă, literatura social- 

politică și științifică, alte mijloace prin care pot influența con
știința tinerilor. întreaga muncă politico-ideologică in rindul 
tinerilor va trebui să dobindească un caracter sistematic, 
de continuitate, să țină pasul cu dinamica vieții sociale, să fie 
mai strîns legată de problemele cu care tinerii se confruntă în 
muncă și viață, inlăturîndu-se astfel caracterul abstract, didac
ticist, formal sau schematic al multor acțiuni.

6. Corespunzător actualelor cerințe și exigențe pe care le 
formulează activitatea generală de educație, se impune promo
varea în rindul tineretului a preocupărilor multiple pentru cul
tură și artă, stimularea interesului și pasiunii tinerilor pentru 
cunoașterea și însușirea celor mai înaintate valori ale gindirii 
și creației umane, dezvoltarea aptitudinilor artistice și de creație 
ale tinerilor, folosirea rațională, instructivă și recreativă a 
timpului liber.

Jn școli și facultăți, Uniunea Tineretului Comunist răspun- 
jje.jfirect de organizarea șt-desfășurareăThîTegii activități cul- 
turăl-artistice și "distractive. Un~âccent deosebit se va Trail e pe 
lărgirea gameFTIe acțiuni destinate informării elevilor și stu
denților cu cele mai diverse aspecte ale fenomenului culturăl- 
artistic și științific, pe extinderea activității cercurilor, a socie
tăților literare și științifice, a cenaclurilor, ca și a altor moda
lități proprii cunoașterii și însușirii culturii, pe îmbunătățirea 
conținutului revistelor școlare și universitare. Revistele școla
re și studențești vor trebui să devină adevărate focare de cul
tură și educație, mijloace proprii manifestării potențelor crea
tive ale tinerilor.

în întreprinderi și instituții, în comune și sate, întreaga ac
tivitate cultural-artistică a organizațiilor U.T.C. va fi coordonată 
cu preocupările organizațiilor sindicale, ale așezămintelor de 
cultură, dezvoltind cu precădere formele specifice de lăr
gire a orizontului de cunoaștere al tinerilor, de participare 
la întreaga activitate artistică. Organizațiile U.T.C. vor parti
cipa la conducerea întregii activități a cașel»»-

, ițelor eulțurale_și~a_££lâIlHlțe_așezăminte culturale, vor înființa 
in cadrul acestora cluburi ale~Trneretului, cu~program adecvat, 
precum jâjilte forme de~^rtn'îțâie culturală pentru tineret.

Toate organizațiile U.T.C. vor răspunde direct de activitatea 
distractivă și dBȚrecreare -a-lîtfăfetwllli,' iMîțîîng in acest scop 
manifestări șT~âcțiuni de masa cit maîatractive folosind mai 
eficace baza materială existentă, amenajînd în colaborare și cu 
sprijinul celorlalți factori spații simple pentru dans și distracție, 
parcuri de agrement etc.

7. Publicațiile pentru tineret vor trebui, în perioada care ur
mează, să-și adîncească și diferențieze mai pregnant profilul, 
să-și îmbunătățească substanțial conținutul tematic, să reflecte 
problemele majore care preocupă tineretul și organizația sa, să 
informeze cititorii cu principalele aspecte ale politicii interne 
și internaționale a partidului, să contribuie mai activ la edu
carea comunistă a tineretului, la formarea profilului său mo
ral, politic și cultural.

IV

și echipa-

U.T.C. vor 
de turism

Sarcina încredințată de către partid Uniunii Tineretului Ctt- 
munist..de a organica nemijlocit activitatea sportivă de masă 

-m seoH.-facultăți-ai tn mediul'rural, de a~coîabora cu sindica
tele in organizarea acestei activități în întreprinderi și in- 
sittoții/de a se ocupa de inițierea acțiunilor turistice, de pre
gătire a tineretului pentru apărarea patriei, implică din partea 
organizației U.T.C. răspunderi și preocupări sporite.

1. Obiectivul principal al activității organizațiilor U.T.C. în 
domeniul muncii sportive trebuie să-l constituie antrenarea tu
turor tinerilor la acțiunile sportive de masă, la formarea de
prinderii de a practica individual exercițiile fizice, stimularea 
interesului pentru mișcarea in aer liber, o mai bună conlucrare 
cu instituțiile specializate, în vederea diversificării formelor și 
mijloacelor de organizare a mișcării sportive de masă. Organi
zațiile U.T.C.. împreună cu organismele de specialitate, eu spri
jinul factorilor locali, vor iniția acțiuni pentru dotarea asocia
țiilor sportive și a cercurilor turistice cu materiale 
ment necesar.

2. Biroul de Turism pentru Tineret, organizațiile 
trebui să îndrume permanent activitatea cercurilor 
din întreprinderi și instituții, din școli și facultăți, a celor din 
mediul rural pentru cuprinderea unui număr cît mai mare de 
tineri la activitățile turistice de masă, oferind acestora posibili
tăți multiple de a cunoaște și îndrăgi frumusețile țării, realiză
rile socialismului, tradițiile de muncă ale poporului nostru, să 
valorifice mai eficient baza materială existentă, posibilitățile 
și condițiile locale.

3. Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei — sarcină 
de onoare încredințată de partid Uniunii Tineretului Comunist 
— constituie un mijloc eficient de formare multilaterală a tine
retului. de cultivare a sentimentelor patriotice, a hotăririi de a 
contribui la consolidarea, dezvoltarea și apărarea cuceririloi 
revoluționare ale poporului nostru. Organizațiile U.T.C. vor trZ- 
bui să conlucreze mai activ și eficient eu unitățile militare și 
gărzile patriotice, să se ocupe de activitatea centrelor de pregă
tire. să asigure extinderea caracterului practic, aplicativ al 
acestora, prezența detașamentelor de tineri la paza și apărarea 
avutului obștesc, la acțiunile de sprijinire a miliției, pompieri
lor etc.

Organizațiile U.T.C. din cadrul forțelor armate au datoria să 
desfășoare o amplă activitate pentru mobilizarea tinerilor os
tași în vederea însușirii măiestriei militare și a dezvoltării unor 
trăsături politico-morale înaintate.

V
Congresul relevă că în perioada care a trecut de la Plenara 

C.C. al P.C.R. din noiembrie-decembrie 1967 și Consfătuirea pe 
țară a U.T.C., au fost obținute rezultate pozitive în îmbunătă
țirea structurii organizatorice, în întărirea rîndurilor Uniunii 
Tineretului Comunist și lărgirea democrației interne de orga
nizație.

1. Pentru a îndeplini înalta misiune încredințată de partid 
Uniunii Tineretului Comunist, Congresul trasează Comitetului 
Central, comitetelor județene, municipale și orășenești, tuturor 
organizațiilor U.T.C., ca obiectiv central al activității lor, con
solidarea politică și organizatorică, creșterea capacității de mo- 
bilizare si acțiune .a fiecărei organizații TTT.C., dezvoltarea 

_ spiritului de inițiativă și autonomiei acestora-narticiparea activă- spiritului de inițiativă și autonomiei acestora^aiarticlparea acțjyA. 
' a tuturor uteciștilor la întreaga viață și activitate a organizației. 
*Cl' ălențle deosebită se va acorda pregătirii tinerilor pentru a

deveni membri ai organizației U.T.C., precum și pregătirii celor 
mai buni uteciști pentru a merita Înalta cinste de a deveni 
membri ai P.C.R.

2. Comitetul Central, toate organizațiile U.T.C. vor trebui să 
acorde o atenție sporită lărgirii și dezvoltării continue a demo
crației de organizație, asigurind in mai mare măsură prepon
derența in organele de conducere, la toate nivelurile, inclusiv 
în organismele executive, a tinerilor care-și desfășoară nemijlo
cit activitatea in întreprinderi, unități agricole, instituții, școli 
și facultăți. Un accent deosebit se va pune pe perfecționarea în 
continuare a stilului și metodelor de muncă, pe selecționarea 
și pregătirea temeinică a cadrelor, pe dezvoltarea inițiativei 
tinerilor și a organizațiilor U.T.C. In scopul creării cadrului or
ganizatoric pentru studierea mai aprofundată a problemelor 
specifice diferitelor categorii de tineri și adoptarea de măsuri 
adecvate in diferite domenii, se constituie în cadrul C.C. și al 
comitetelor județene, municipale și orășenești Consilii ale ti
neretului muncitoresc, sătesc, elevilor și ale tinerelor fete.

3. Uniunea Asociațiilor Studențești din România, formă spe
cifică de organizare a activității U.T.C. în rîndurile studenților, 
va trebui să-și îmbunătățească în continuare stilul de muncă, 
întreaga activitate politică, educativă și obștească corespunzător 
cerințelor și exigențelor actuale, funcțiilor și atribuțiunilor spe
cifice ale asociațiilor studențești.

4. Congresul apreciază că Uniunea Tineretului Comunist va
trebui să-sirintensifire activitatea nentrn a îndeplini cu respond 
sabilitate atribuțiile ce i-au fost încredințate de către partid in 
rezolvarea problemelor de viată si muncă ale tinerilor.__ in_

• —participarea reprezentanților uteciștilor în comitetele de direc: 
•-Țfeși co'nsîTiffF~ffe~ădministrație, consiliile de conducere ale coo- 

■r perativeTbf~~agrli!01e de~producție. senatele universitare si con
siliile profesorale, precumși~în~3Tto~nrganisme colective de 
conducere. ------------------ ----- ----------------- ■

5. în vederea creșterii competenței cadrelor din activul 
Uniunii Tinerelului Comunist, îmbogățirii permanente a cunoș
tințelor politice, de cultură generală și de specialitate, Congresul 
trasează Comitetului Central, comitetelor județene, municipale 
și orășenești sarcina îmbunătățirii muncii de selecționare, pro
movare și pregătire a cadrelor, îndeplinirii măsurilor adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea continuă 
a pregătirii cadrelor de partid și ale organizațiilor de masă și 
obștești.

6. Congresul aprobă noul statut al Uniunii Tineretului Co
munist, ale cărui prevederi corespund schimbărilor survenite in 
viața organizației, creșterii rolului și atribuțiilor sale, perfecțio
nării formelor și metodelor de activitate, sporirii gradului de 
participare a tineretului la viața economică, socială și politică, 
culturală și științifică a țării.

7. Centrul de cercetări pentru problemele tineretului va tre
bui să acorde o atenție deosebită studierii problemelor specifice 
diferitelor categorii de tineri, fundamentării soluțiilor in vederea 
îmbunătățirii activității educative, a metodologiei muncii politi
ce de masă desfășurate de organizațiile U.T.C. în rindul tinere
tului.

VI
Dind glas sentimentelor întregului nostru tineret, participan

ts la lucrările celui de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist exprimă atașamentul și protonda lor adeziune față de 
politica externă a partidului și statului nostru cure promo
vează cu consecvență prietenia, alianța și cooperarea cu toate 
țările socialiste, colaborarea cu celelalte țări ale lumii pe baza 
principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in treburile interne, respectării stricte 
a dreptului fiecărui popor, mare sau mic, de a-și hotărî singur 
soarta, fără nici un amestec din afară.

1. Congresul aprobă, în deplină unanimitate, activitatea in
ternațională desfășurată de U.T.C. și U.A.8.R. și apreciază ca 
realistă și justă analiza din Raport cu privire la principalele 
tendințe din mișcarea de tineret contemporană. El apreciază în 
mod pozitiv preocupările pentru lărgirea și diversificarea con
tactelor și schimburilor internaționale ale U.T.C. și U.A.S.R., 
acțiunile îndreptate spre întărirea și dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și colaborare cu organizațiile de tineret din toate ță
rile socialiste, lărgirea cooperării cu organizațiile comuniste, 
revoluționare și democratice de pe toate continentele și stabi
lirea de noi legături cu forțe ale tineretului care luptă împo
triva imperialismului, pentru democrație, pace și progres 
social.

2. Condamnînd cu hotărîre agresiunea americană împotriva 
popoarelor din Vietnam, Eaos și Cambodgia, acțiunile de esca
ladare a războiului, Congresul își manifestă solidaritatea deplină

' a x«u lupta eroică a tineretului și popoarelor din Indochina pentru 
orz libertate, independență și suveranitate națională, cere încetarea 

■C- războiului și retragerea necondiționată a trupelor americane și 
ale sateliților lor, respectarea dreptului popoarelor din această 
zonă de a-și hotărî singure destinele, potrivit voinței și aspira
țiilor lor.

Congresul 
și popoarelor 
tru libertate, 
ția partidului și statului nostru privind soluționarea 
politică a conflictului din Orientul Apropiat, în spiritul rezo
luției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, care presu
pune retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocu
pate, respectarea dreptului la existență independentă și integri
tății teritoriale a tuturor statelor din această zonă a lumii, 
soluționarea problemei populației palestiniene, potrivit dorințe
lor și năzuințelor sale, inclusiv crearea unui stat palestinian.

Afirmind solidaritatea militantă cu organizațiile de tineret 
care luptă împotriva regimurilor coloniale, neocoloniale și ra
siste, pentru drepturi și libertăți democratice, participanții la 
Congres își exprimă sentimentele de solidaritate revoluționară, 
sprijină lupta dirză a tineretului din Angola, Mozambic și Gui
neea Bissau, precum și cu forțele revoluționare și democratice 
ale tineretului din Grecia. Spania și Portugalia.

Congresul reafirmă solidaritatea internaționalistă a tineretu
lui român cu tineretul din țările Americii Latine in lupta dusă, 
alături de popoarele acestui continent, pentru înlăturarea do
minației imperialismului american, pentru securitate și progres 
social. Totodată, Congresul își exprimă solidaritatea internațio
nală cu popoarele, cu tineretul din țările Asiei și Africii care 
luptă împotriva colonialismului șl neocolonialismului,,; pentru 
dezvoltare economică, pentru progres social.

3. Conștientă de rolul pe care tineretul poate și trebuie să-l 
joace în asigurarea păcii și securității europene. Uniunea Tine
retului Comunist va milita în continuare pentru a promova 
dialogul. înțelegerea și buna cunoaștere cu organizațiile de ti
neret comuniste, progresiste, democratice din țările europene de 
a căuta modalitățile prin care tineretul Europei poate să-și 
aducă o contribuție sporită la destindere, la dezvoltarea colabo
rării între state și la crearea unui climat care să dea fiecărui 
popor garanția dezvoltării sale libere, independente și suverane.

4. Congresul consideră că U.T.C. și U.A.S.R. trebuie să aibă 
în continuare un rol activ, constructiv în cadrul F.M.T.D. și 
U.I.S. aducindu-și aportul la lărgirea și dezvoltarea colaborării 
multilaterale, să stimuleze contactele și cooperarea cu diferite 
organizații internaționale de tineret și studențești pentru în
tărirea solidarității și unității de acțiune a tinerei generații, pe 
baza obiectivelor și aspirațiilor fundamentale comune.

exprimă solidaritatea activă cu lupta tineretului 
din țările arabe împotriva imperialismului, pen- 
democrație și progres social, sprijină deplin pozi- 

pe cale

★

Tineretul României socialiste, devotat idealurilor nobile pro
movate de partidul comunist de-a lungul existenței sale de o 
jumătate de secol, credincios principiilor politicii sale interne 

/ și externe, exprimindu-și mulțumirile și satisfacția profundă 
\ce o nutrește pentru condițiile de muncă și viață care-i sint 

create, se angajează solemn să ducă mai departe stindardul 
glorios de luptă al comuniștilor, să dezvolte virtuțile democra
tice, revoluționare ale înaintașilor, să militeze neabătut pentru 
triumful comunismului pe pămintul românesc.

Congresul adresează membrilor Uniunii Tineretului Comu
nist, tuturor tinerilor țării, o înflăcărată chemare de a-și con
sacra întreaga lor capacitate de muncă, energia și eforturile, 
elanul lor creator, pentru infăptuirea cu succes a politicii parti
dului. a propășirii scumpei noastre patrii — Republica Socia
listă România.

munist..de
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1970

AL PATRIEI
Anii cincinalului încheiat reprezintă pentru județul OH 

perioada unui vast și complex șantier. Zece mari fabrici și 
uzine au înscris noi simboluri pe harta județului. Industriei 
chimice care are aici o particularitate producînd metalul pe 
drept cuvînt numit aurul alb, i s-au adăugat în acești ani 
noi aliați. Fabrica de osii și boghiuri Balș, dincolo de faptul 
că înscrie județul în rîndul celor cu industrie constructoare 

de mașini are și alte caracteristici fundamentale : unică în 

țară și în Europa, a doua din lume.
Vremurile tăbăcarilor lui Geo Bogza au primit în acești 

ani o replică demnă, strălucită : la Corabia s-a construit 
cea mai mare tăbăcărie minerală din țară. Prezentarea 
realizărilor județului ar putea continua cu încă cîteva as
pecte. Este județul cu cele mai mari plantații de vii și 
pomi în terase, cu brutării în toate comunele, cu cele mai 
numeroase fabrici de cărămidă. Toate, rod al cincinalului 
încheiat.

Oamenii acestor locuri au urcat în ultimii ani noi trep
te ale civilizației și bunăstării. In fiecare zi din cincinal 
s-au cumpărat mărfuri în valoare de 3,2 milioane lei ceea 
ce înseamnă că în fiecare secundă casierii magazinelor au 
primit 40 de lei ! S-au construit noi magazine și case de 

cultură, blocuri și cămine muncitorești, școli și grădinițe. 
Noi repere s-au adăugat și în domeniul ocrotirii sănătății. 
Numărul medicilor a ajuns la 414, iar al paturilor în unită
țile de asistență socială a crescut în această perioadă cu 
529. Noi campinguri și cabane, noi farmacii și case de 
nașteri vin să completeze imaginea sumară a realizărilor 
înscrise în ultimii cinci ani în județ.

i
I 
I
j

MESERII NOI 
APĂRUTE 

In cincinal

• Electrometalurgiști

• Operatori metale

neferoase

• Cuptorari

• Preparatori de con

serve

© Trefilatori

• Sterilizatori

• Chimiști tratamen-

tiști

© Lăcătuși construcții

metalice

159 de sate
astfel că 89 la sută din 
numărul satelor sînt 
electrificate.

Fiecare al 6-lea cetățean 
al județului învață !

S-AU CONSTRUIT

47 școli cu
289 săli de clasă

AU LUAT FIINȚĂ
• 1 LICEU INDUSTRIAL
• 2 LICEE ECONOMICE
• 1 LICEU PEDAGOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI

• 1 LICEU PEDAGOGIC DE EDUCATOARE

• 1 INSTITUT PEDAGOGIC DE 2 ANI DE EDUCATOARE
• 2 LICEE AGRICOLE '
• O ȘCOALA DE MAIȘTRI

NUMĂRUL GRĂDINIȚELOR A SPORIT CU 

142, IAR AL EDUCATOARELOR A AJUNS ÎN 

1970 LA 443 FAȚĂ DE 232 ÎN 1965.

CADRE DIDACTICE

68731
57162/n

D/N CARE

8187

1965

12500
. «■ • {f.

1970 J

!► PRINCIPALII BENEFICIARI Al ACESTOR NOI LOCURI DE MUNCĂ

AU FOST TINERII. MAI MULT DE O TREIME DIN NUMĂRUL TOTAL AL 

î SALARIAȚILOR FABRICII DE OSII Șl BOGHIURI BALȘ AU SUB 27 DE 

: ANI, IAR VÎRSTA MEDIE A SALARIAȚILOR UZINEI DE ALUMINIU 

► SLATINA ESTE DE 26 DE ANI I

Investițiile în învățămînt- 
cultură și ocrotirea
sănătății 
au fost de 80000000 LE'

3 753 apartamente
• II 9II case din 

fondurile 
proprii ale 
populației

• 85 magazine
• 8 cămine 

culturale

• 3 dispensare
• o policlinică
• 3 campinguri
• 6 cămine 

muncitorești 
cu 720
de locuri

i MUNCĂ PATRIOTICĂ
NUMAI ÎN ANUL 1970 TINERII DIN JUDEȚ AU EFEC

TUAT 3 200 000 ORE DE MUNCĂ PATRIOTICA. VALORIC, 
ACEASTA REPREZINTĂ :

69 000 LEI PE ȘANTIERUL ARHEOLOGIC DIN CORA
BIA, 126 000 LEI PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE DIN BALS, 
225 000 LEI LA SPITALUL DIN SLATINA, 2 200 000 LEI LÂ 
LUCRĂRILE C.A.’?. SI I.A.S.

ÎNSUMATE, ACTÎVITATILE DE MUNCA PATRIOTICA DIN 
1970 AU O VALOARE DE PESTE

10000 000 LEI!

1

*

A
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Sub semnul unei 
trainice prietenii

Primiri la C. C. al P. C. R.

întîlnirea tinerilor de la Uzinele „23 August* eu delegația Comso
molului din U.R.S.S., participantă la Congresul U.T.C.

U
zinele „23 August", 
această puternică 
cetate industrială a 
Bucureștiului. a 
primit ieri după-, 
amiază oaspeți din

Uniunea Sovietică : delegația U- 
niunii Tineretului Comunist Le
ninist, condusă de tovarășul Ev- 
gheni Tiajelnikov, prim-secre- 
.iar al C.C. al U.T.C.L., care a 
participat la cel de-al IX-lea 
Congres al U.T.C. Reprezentanți 
ai conducerii uzinei, ai comite
tului de partid și U.T.C., ca și 
un numeros grup de tineri au 
salutat pe membrii delegației 
sovietice. Solii Comsomolului au 
fost întîmpinați cu flori și a- 
plauze, cu sentimente de profun
dă prietenie.

Intr-un amfiteatru, delegația 
U.T.C.L. s-a întîlnit cu sute de 
tineri din uzină. La întîlnire au 
luat parte tovarășul Iosif Wal
ter, secretar al C.C. al U.T.C. 
activiști ai C.C. al U.T.C. și ai 
Comitetului municipal București 
al U.T.C. Au fost de față re
prezentanți ai Ambasadei So
vietice la București.

DUMITRU BADEA, secreta
rul Comitetului U.T.C. din uzină, 
a adresat un cuvînt de bun 
venit oaspeților sovietici, sub
liniind relațiile de frățească 
prietenie dintre tineretul celor 
două țâri.

ION POPA, membru al C.C. 
al U.T.C,, prim-secretar al Co
mitetului U.T.C. din sectorul 3, 
a transmis delegației U.T.C.L. un 
salut călduros din partea celor 
peste 24 000 de uteciști — mun
citori, tehnicieni șl elevi — ce-și 
desfășoară activitatea în uzinele, 
fabricile, școlile din sector. „Noi 
vedem in această întîlnire îițcă 
o msMffis'tare a prretewiei stă- 
domicile de-a lungul timpului 
între tineretul român" și cel so
vietic — a arătat vorbitorul. 
Ca delegat la înaltul forum al 
.organizației noastre — cel de-al 
IX-lea Congres al U.T.C. — am 
avut, prilejul să ascult cele spuse 
de tovarășul Tiajelnikov despre 
succesele însemnate obținute de 
poporul sovietic condus de 
P.C.U.S., despre contribuția pe 
care comsomoliștii și întregul 
tineret sovietic o aduc la dez
voltarea producției, la ridicarea 
eficienței sale, la progresul teh- 
nico-științific și cultural. Gene
rația tînără a României urmă
rește cu un viu interes și pro
fundă simpatie activitatea crea
toare a oamenilor sovietici, a- 
portul tineretului sovietic’ la 
progresul și înflorirea patriei 
sale. Ne buourăm din inimă de 
realizările remarcabile pe care 
Uniunea Sovietică le-a obținut 
pe drumul construirii comunis
mului".

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la eforturile pe care ti
neretul român, alături de în
tregul popor, le depune pentru 
transpunerea în fapte a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R., hotărîrea fermă 
â organizațiilor și tuturor mem
brilor U.T.C. de a înfăptui sar
cinile stabilite de recentul Con
gres al Uniunii Tineretului Co
munist.

în încheiere, vorbitorul a sub
liniat că organizația noastră de 
tineret dă o înaltă prețuire re
lațiilor de prietenie tradițională 
dintre U.T.C. și Comsomolul le
ninist. Ne exprimăm convinge
rea că aceste relații vor cu
noaște o continuă întărire și 
dezvoltare pe baza stimei, res
pectului și încrederii reciproce, 
contribuind astfel la cauza prie
teniei dintre țările și popoarele 
noastre.

La tribună urcă un tînăr mun
citor : GUȘE GHEORGHE. ales 
la recentul Congres al U.T.C. ca 
membru supleant al C.C. al 
U.T.C. El a amintit că partici- 
panții la Congresul U.T.C. au 
făcut cunoscute sentimentele 
internaționaliste de care este 
animat tineretul român, voința

A FI REPREZENTANTUL TINERILOR
(Urmare din pag. I)

mult autoritatea reprezentan
ților aleși ai organizațiilor 
U.T.C. la nivelul secțiilor în
tr-o legătură stabilă, apropia
tă cu factorii de conducere teh- 
nico-administrativă fiindcă în 
primul rînd aici se ridică pro
blemele concrete, aici în sec
ție, în mai buna organizare a 
producției, a muncii, putem 
racorda cel mai bine efortul 
tinerilor cu al întregului co
lectiv.

GHEORGHE FLORI CEL, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la Uzina „6 Martie"-Zărnești: 
„A cunoaște viața uzinei, a ti
nerilor și a susține cu curaj 
întreprinderea măsurilor utile 
integrării lor mai bune în pro

sa fermă de a înfăptui progra
mul elaborat de partid, pentru 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Mai depar
te, vorbitorul a subliniat : „Pre
zența dumneavoastră, a membri
lor delegației U.T.C.L., printre 
tinerii uzinei ne bucură sincer, 
prilejuind o viguroasă manifes
tare a prieteniei care ne unește".

DAN ZÂGĂNESCU, inginer 
în sectorul cercetare-proiectare, 
a început prin a evoca amin
tiri dintr-o călătorie pe care a e- 
fectuat-o anul trecut în Uniunea 
Sovietică : „Am văzut un tineret 
și un popor angajat în măreața 
operă de construcție comunistă. 
Pretutindeni am fost întîmpi
nați cu căldură, cu vizibile și 
sincere sentimente prietenești". 
După ce a salutat pe solii tine
retului sovietic, vorbitorul s-a 
referit Ia tinerii din Uzina „23 
August", la faptul că energia, 
avîntul și cunoștințele lor gă
sesc un teren prielnic de afir
mare, admirabile condiții de 
muncă și învățătură.

A luat apoi cuvîntul EVGHE
NII TIAJELNIKOV, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C.L., care a 
adresat mulțumiri pentru primi
rea călduroasă, frățească, ce a 
fost făcută delegației. „Sîntem 
foarte bucuroși că după încheie
rea Congresului U.T.C, la care 
am asistat — Congres care a 
desprins concluzii deosebit de 
importante pentru munca U.T.C. 
și a definit programul de viitor 
— avem posibilitatea să vizităm 
uzina care poartă numele de 
23 August și unde lucrează un 
harnic colectiv — a spus primul 
secretar al C.C. al U.T.C.L.".

Vorbitorul a reliefat rolul de 
mare însemnătate pe care îl are 
muncitorul în societatea socia
listă, „Am auzit în strălucitul 
cuvînt al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în raportul C.C. al 
U.T.C. ca și în multiplele inter
venții rostite . ,4a..Congresul 
U.T.C. cuvinte de, pRpfwidă pre
țuire la adresa claseț.' piunci- 
toare — a arăfe't’ conducătorul 
delegației sovietice. ' Vă'T'doresc 
noi succese pentru Câ" să "răspun
deți cu cinste cerjpțglpț parti
dului, să aduceți ph gp&rt, din 
ce în ce mai mare la "construcția 
socialismului și comîmișmului".

In oontinuare, tovarășul, Tia-

Vizita in țară a unor delegații 
străine care au participat 

la Congresul U.T.C.
în cursul zilei de ieri, nu

meroase delegații reprezentînd 
organizații de tineret partici
pante la lucrările celui de al 
IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist au fost in
vitate de C.C. al U.T.C. într-o 
călătorie de cîteva zile prin 
țară, un prilej de a cunoaște 
cît mai de aproape preocupă
rile actuale ale tineretului și 
poporului român, sentimentele 
noastre de prietenie și solida
ritate cu toți tinerii de pretu
tindeni care luptă pentru pace 
și progres social, împotriva 
imperialismului.

Un prim popas l-au făcut 
tinerii oaspeți la Muzeul Dof- 
tana. Prin aceste locuri cu 
adînci rezonanțe în istoria re
voluționară a poporului nos
tru, a partidului Comunist Ro
mân și a Uniunii Tineretului 

cesul muncii, rezolvîndu-le, pe 
măsura posibilităților existen
te. orice problemă de viață — 
iată ce consider important 
pentru misiunea mea ca re
prezentant al organizației 
U.T.C. în comitetul de direc
ție. Aceasta este posibil numai 
în măsura în care comitetele 
U.T.C. știu ce vor tinerii, ce-i 
frâmîntă realizînd un contact 
direct, nemijlocit cu masa ti
neretului. Din deliberările, ho- 
tărîrile comitetului de direcție 
socotesc că rezultă în egală 
măsură sarcini importante și 
obiective pentru acțiuni pro
prii ale tinerilor, ale organiza
ției U.T.C. Dar toate acestea 
trebuie pe larg cunoscute de 
toți tinerii nu numai de se
cretari. Prezența în comitetul 
de direcție nu este o onoare 

jelnikov a vorbit despre Com
somolul leninist. Din cei 
27 00(1000 membri ai săi, 
10 000 000 sînt muncitori. 1 000 000 
ingineri, 2 000 000 elevi în școli
le profesionale și tehnice. Fie
care al doilea inginer sau savant 
ca și jumătate din numărul 
muncitorilor sînt în vîrstă de 
pînă la 30 de ani. Tinerii sovie
tici se pregătesc pentru cel 
de al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S., străduindu-se să trans
forme fiecare zi din ajunul con
gresului într-o zi de succese.

Vorbitorul a arătat că U.T.C.L. 
va face .totul pentru a dezvolta 
și întări prietenia tineretului ro- 
răn și sovietic.

Șeful delegației sovietice a 
încheiat adresînd colectivului u- 
zinei, tinerilor muncitori de la 
„23 August", urări de noi suc
cese în întîmpinarea semicen
tenarului Partidului Comunist 
Român.

In semn de prietenie, delega
ția Comsomolului a oferit, în 
dar, volume și discuri Comite
tului U.T.C. de la Uzinele „23 
August".

Repetate și îndelungi aplauze 
au subliniat cuvîntările. întîl
nirea s-a desfășurat sub sem
nul tradiționalei prietenii între 
tineretul celor două țări, între 
cele două organizații.

După aceea, oaspeții sovietici 
au vizitat cîteva din secțiile u- 
zinei. în secția montaj-locomo- 
tive. Adalbert Bularca. director 
general adjunct al uzinelor, a 
dat explicații privind locomotiva 
Diesel-hidraulică de 1 200 C.P. 
La bancul de probă al motoare
lor se afla în curs de verificare 
un motor ce urmează a fi livrat 
Uniunii Sovietice. ..

In sala Comitetului de direcție 
are 16c; în continuare, o con
vorbire în legătură cu realiză
rile și perspectivele Uzinelor 
„23 August". Tovarășul Tiajelni
kov le spune interlocutorilor 
săi : „Această uzină a produs a- 
supra noastră o impresie deose
bită".

Oaspeții și gazdele lor încheie 
întîlnirea în aceeași atmosferă 
de caldă prietenie.

EUGENIU OBREA

Comunist se păstrează vie, în 
memoria vizitatorilor pagini 
de luptă revoluționară, împo
triva reprimărilor sîngeroase 
la care au fost supuși cei mai 
buni fii ai poporului român. 
Muzeologul Alexandru Iacob a 
prezentat oaspeților istoria 
zbuciumată a acestei „Bastilii 
a României". Vizitatorii au 
ascultat cu deosebit interes in
formațiile largi, au pus nu
meroase întrebări, s-au oprit 
îndelung asupra exponatelor.

O altă oprire, la Muzeul Pe- 
leș. Aici oaspeții au luat cu
noștință cu fastul claselor ex
ploatatoare, într-o epocă de
mult apusă în istoria poporu
lui român ; ei au admirat apoi, 
în drum spre Brașov, minuna
tele priveliști ale Carpaților 
noștri.

I. TIMOFTE

acordată acestuia, ci un mod 
de a-i face pe toți uteciștii păr
tași în rezolvarea tuturor pro
blemelor, care privesc viața și 
activitatea colectivului din care 
fac parte".

GHEORGHE PĂTRUȚ, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C. Gogoșari, județul Ilfov : 
„Prin recentele măsuri va creș
te foarte mult autoritatea se
cretarului comunal și a secre
tarilor din C.A.P. Atît în fata 
tinerilor cît și în fața între
gului sat. Dar, fie în consiliul 
popular comunal, ca și în con
siliul de conducere al C.A.P., 
secretarul organizației U.T.C. 
este nevoie să fie o prezență 
autorizată și autoritară nu nu
mai fiindcă așa s-a hotărît, ci 
în fapte prin contribuția lui in

Marți la amiază, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit de
legația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist, condusă 
de tovarășul Evgheni Mihailo- 
vici Tiajelnikov, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.L., care 
a luat parte la lucră
rile celui de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretu
lui Comunist din România.

La întîlnire au participat 
tovarășii Dan Marțian, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R. 
și Walter Iosif, secretar al 
C.C. al U.T.C.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

CONSFĂTUIREA DE LUCRU
A CONDUCĂTORILOR CENTRALELOR

INDUSTRIALE Șl Al CELORLALTE
UNITĂȚI CU STATUT DE CENTRALĂ

(Urmare din pag. I)

a confirmat justețea măsuri
lor întreprinse de conducerea 
partidului și statului nostru 
privind organizarea, planifi
carea și conducerea activității 
economice. S-a subliniat în
deosebi faptul că înființarea 
noilor organisme economice a 
contribuit în mare măsură la 
înlăturarea fenomenelor de 
centralism excesiv și de pa
ralelisme în activitate, a asi
gurat o cuprindere mai bună 
a volumului sporit de activi
tăți corespunzător stadiului 
actual de dezvoltare a indus
triei și a celorlalte ramuri. A- 
ceastâ a dus la rezolvarea cu 
mai multă operativitate, com
petență și elasticitate a pro
blemelor majore ale produc
ției, ca urmare a apropierii 
conducerii de producție și a

PRIMIRE LA TOVARĂȘUL

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți la amiază în vi
zită protocolară de prezentare pe 
Eduardo Casuso Gandarillas, mi- 

aplicarea măsurilor întreprin
se în ultima vreme pentru 
dezvoltarea agriculturii, în e- 
ducarea atitudinii înaintate a 
tinerilor față de muncă și de 
avuția colectivității, la luarea 
tuturor măsurilor ce privesc 
organizarea producției, a mun
cii pe ogoare, viața satului și 
rolul tinerilor. Nu trebuie să 
ne descurajăm cînd nu ne spri
jină cutare sau cutare, ci să 
știm că alături de noi, împre
ună cu noi. sînt toți tinerii. 
Reprezentantul tineretului tre
buie să fie un militant pasio
nat, să fie energic, să intervină 
cu elan și spirit revoluționar, 
să se bată cu îndrăzneală. La 
țară mai sînt mentalități în
vechite și trebuie ca organele 
comunale să ne' ajute să 
crească autoritatea secretaru

Marți la amiază, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a în
tîlnit cu tovarășii Luis Ba- 
yardo Sardi, membru supleant 
al Comisiei Politice și al Se
cretariatului C.C. al „Miș
cării pentru socialism — 
Forța Comunistă Venezue- 
leană" (M.A.S.) și Adam A- 
lexis, membru al C.C. al 
M.A.S., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Tinere
tului Comunist din Venezuela, 
care au participat la cel 
de-al IX-lea Congres al U.T.C. 
din România.

La primire au participat to
varășii Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., și Nicolcioiu 
Vasile, secretar al C.C. al 
U.T.C.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

folosirii mai bune a cadrelor 
de specialiști în economie.

în discuții, numeroși vorbi
tori au propus o mai bună 
precizare și delimitare a com
petențelor și atribuțiilor cen
tralelor industriale, a organis
melor lor de conducere colec
tivă. Totodată s-au formulat 
critici asupra unor deficiențe 
care mai persistă în organi
zarea și funcționarea acestor 
organisme, asupra metodelor 
și stilului de muncă ale unor 
ministere și organe centrale.

în încheierea dezbaterilor 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea a fost urmărită 
cu deosebit interes de parti
cipant și subliniată în repe
tate rînduri de vii și înde
lungi aplauze.

(Agerpres)

nistru plenipotențiar, șeful Re
prezentanței consulare și comer
ciale a Spaniei în România.

La primire, a participat Mihai 
Marin, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

lui U.T.C. în fața tineretului, 
sprijinindu-1 cu toată dragos
tea".

CONSTANTIN JURCĂ, prim 
secretar al Comitetului jude
țean Constanța al U.T.C. :

Consider important să sub
liniez că participarea re
prezentanților organizații lor 
U.T.C. ca membri ăi organis
melor de conducere, în con
silii populare, comunale, co
mitete de direcție, consilii de 
administrație, ale întreprinde
rilor și centralelor industriale, 
consilii de conducere etc., pre
supune o poziție activă, fermă 
și clară în aceste organisme. 
Ea poate să rezulte numai din 
cunoașterea de către organi
zațiile U.T.C. și reprezentanții 
lor a tuturor realităților, pro
blemelor cu care se confruntă 
tineretul, a tendințelor și fe
nomenelor caracteristice, de- 
liberînd asupra lor. cu con
cluzii valabile, cu un punct de 
vedere reprezentativ. Pe a- 
ceastă cale, vor cîștiga un plus 
de valoare, prin posibilități

Solidar! cu lupta

poporului coreean

Ieri după-amiază. la clubul 
Uzinei „Autobuzul" din Bucu
rești a avut loc un miting de 
prietenie și solidaritate al tine
retului uzinei cu lupta poporu
lui și tineretului coreean.

La miting, care a intrunit 
peste 500 de tineri din uzină, a 
participai delegația Uniunii Ti
neretului Muncitor Socialist din
R. P.D. Coreeană, condusă de 
Kim Zang Suk, vicepreședinte 
al U.T.M.S.. care a participat la 
lucrările celui de al IX-lea 
Congres al U.T.C.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Stoica, secretar al C.C. 
al U.T.C.. Dumitru Gheorghi- 
șan membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

A fost de față Kang Iăng Săp, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene la 
București, și alți membri ai am
basadei.

La sosire, oaspeții au fost în- 
tîmpinăți cu căldură de secreta
rul comitetului U.T.C. din uzi
nă, Alexandru Petrache, de un 
numeros grup de tineri munci
tori. care formau, un veritabil 
culoar viu.

Deschizând mitingul, secreta
rul U.T.C.' de la Uzina „Auto
buzul" a exprimat satisfacția ti
neretului uzinei de a se putea 
întîlni cu membrii delegației 
Uniunii Tineretului Muncitor . 
Socialist din R.P.D. Coreeană.

A luat apoi cuvîntul sudorul 
Ștpfan Stoian, care a exprimat 
satisfacția tinerilor muncitori, 
ingineri și tehnicieni din uzină 
de a-i avea ca oaspeți pe solii 
tineretului coreean și admira
ția cu care sint urmărite efor
turile și succesele acestuia în 
dezvoltarea economiei, științei, 
tehnicii și culturii.

La tribună a urcat apoi func
ționara Eugenia Busuioc care, 
după ce a salutat prezența oas
peților în mijlocul tinerilor din 
uzină, a condamnat amestecul
S. U.A. în treburile interne ale 
poporului coreean, provocările 
la care se dedau cercurile im
perialiste împotriva R.P.D. Co
reene.

In continuare, vorbitoarea s-a 

mai mari de aplicare concre
tă, și preocupările, unele o- 
biective din programele de 
activități ale organizațiilor 
U.T.C. Se creează noi premise 
pentru o conlucrare mai strîn- 
să, mai efectivă, cu alte or
ganisme de conducere și or
ganizații, prin corelarea ope
rativă a obiectivelor comune, 
folosind mai bine resurse ma
teriale utile organizării unor 
acțiuni pentru tineret, rezol
vării problemelor de viată ale 
tinerilor.

Pentru a avea o prezență 
activă, reprezentanții organi
zațiilor U.T.C. vor trebui să 
dobîndească o pregătire te
meinică prin cunoașterea ho- 
tărîrilor de partid și de stat, 
pe acelea ale organizației 
noastre, precum și diversitatea 
legiferărilor la care trebuie să 
apeleze pentru a ’susține ar
gumentat, autorizat și autori
tar. propunerea unor soluții, 
adoptarea anumitor decizii. Să 
cunoască, așadar, legile, de
cretele, hotărîrile ce se referă 

referit la sarcinile actuale care 
slau in țața tineretului român, 
angajat in Îndeplinirea cu suc
ces a noului plan cincinal, in 
construirea societății Socialiste 
multilateral dezvoltate, în în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și i-a asigu
rat pe oaspeți de solidaritatea 
internaționalistă a tineretului 
român cu lupta dreaptă a po
porului coreean.

A luat cuvîntul tovarășul Du
mitru Gheorghișan, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al U.T.C.. care a 
arătat că prezența delegației 
Uniunii Tineretului Muncitor 
Socialist din R.P.D. Coreeană la 
ace<t miting, in cadrul partici
pării la lucrările Congresului 
U.T.C., constituie o dovadă a 
bunelor relații de prietenie și 
colaborare existente intre orga
nizațiile de tineret din cele două 
țări. După ce a subliniat înalta

Mitingul de la Uzina 
„Autobuzul" cu partici
parea delegației Uniu
nii Tineretului Muncitor 

Socialist din 
R.P.D. Coreeană

apreciere, a tineretului, a între
gului popor român față de lupta 
poporului și tineretului coreean 
împotriva regimului antipopular 
de la Seul și a ocupației impe
rialiste străine din Coreea de 
sud pentru libertate și inde
pendență națională, vorbitorul a 
relevat marile succese obținute 
de oamenii muncii din R.P.D. 
Coreeană în construcția socia
listă. în dezvoltarea economiei 
naționale, a învățămîntului, 
științei și culturii. Referindu-se 
la situația din Coreea de sud, 
D. Gheorghișan a arătat că a- 
ceasta a fost transformată de o- 
cupanții americani într-o bază 
militară de unde se organizează 
provocări și acțiuni împotriva 
R.P.D. Coreene. Propunerile 
constructive ale guvernului 
R.P.D. Coreene privind restabi
lirea unității țării pe o bază de
mocratică și pașnică au fost res
pinse de regimul antipopular de 
la Seul aservit intereselor străi
ne. Menționînd persecuțiile și 
represiunile la care sînt supuși 
patrioții sud-coreeni, grupați în 
jurul Partidului Revoluționar 
pentru Unificare, vorbitorul a 
arătat că în ciuda acestor re
presiuni, pe întreg cuprinsul 
Coreei de sud se intensifică 
lupta forțelor patriotice și re
voluționare, ale maselor popu
lare, împotriva ocupației străi
ne, pentru a se pune capăt 
situației de divizare a țării.

In continuare vorbitorul a 
spus :

„Partidul, guvernul, tineretul, 
întregul popor român a fost a- 
lături de poporul coreean în 
cele mai grele clipe ale războiu
lui împotriva agresiunii impe
rialiste. în perioada refacerii și 
reconstrucției de după război, 
a susținut și susține pe arena 
mondială cauza dreaptă a po
porului coreean pentru înfăptui
rea aspirației sale naționale le
gitime de unificare a patriei.

Tineretul român condamnă cu 
hotărire acțiunile criminale puse 
la cale la Seul împotriva patrio- 
ților și revoluționarilor sud-co

reeni,
Partidul, guvernul și întregul 
popor și tineret român se pro
nunță consecvent pentru retra
gerea trupelor americane din 
Coreea de sud. sprijină năzuin
ța poporului coreean de a trăi 
într-o patrie unită, democratică 

la specificul respectiv, regle
mentările relațiilor economice 
din unitatea în care lucrează. 
Cu atît mai mult se impune a- 
ceastă cerință pentru aceia 
care vor face parte din orga
nele locale ale puterii de stat.

A forma reprezentanții ti
nerilor pentru o participare 
calitativ semnificativă în or
ganismele de conducere socia
lă presupune, periodic, anali
za activității de reprezentare, 
la nivelul comitetelor U.T.C . 
municipale, orășenești și co
munale, inițiind cu aceste 
prilejuri schimburi de expe
riență între secretarii din di
ferite categorii de unități. în- 
tîlnirile, la anumite intervale 
de timp, cu factorii de con
ducere la nivel județean, prin- 
tr-o largă participare a re
prezentanților tinerilor, ase
mănător întîlnirilor cu mi
niștri organizate în perioada 
Congresului, s-ar dovedi uti
lă, ar avea un deosebit rol 
formativ, ca o modalitate de 

și prosperă, pentru respectarea 
dreptului inalienabil al poporu
lui coreean de a-și hotări singur 
soarta în conformitate cu inte
resele naționale".

în încheiere, vorbitorul a evo
cat pe larg dezvoltarea continuă 
pe care o cunosc relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
partidele, guvernele, popoarele 
și tineretul coreean și român pe 
baza respectării principiilor in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc și 
a exprimat sentimentele de pro
fundă simpatie și caldă priete
nie care animă tineretul român 
față de munca șl lupta eroică a 
poporului coreean pentru con
struirea socialismului, apărarea 
cuceririlor revoluționare, înlă
turarea dominației imperialiste 
in Coreea de sud și unificarea 
pașnică si democratică a țării.

A luat apoi cuvintul Kim 
Zang Suk, șefa delegației Uniu
nii Tineretului Muncitor Socia
list din R.P.D. Coreeană la cel 
de al IX-lea Congres al U.T.C., 
care a mulțumit organizatorilor 
și participanților la miting 
pentru călduroasa primire, pen
tru prietenia frățească cu care a 
fost înconjurată delegația in 
timpul șederii în România, pen
tru sprijinul acordat de poporul 
și tineretul român cauzei drepte 
a poporului și tineretului coreean 
și a transmis din partea acestuia 
un călduros salut. Vorbitoarea a 
dat o înaltă apreciere realizări
lor poporului român în constru
irea socialismului, spiritului de 
maturitate și’ Seriozitate care a 
caracterizat lucrările celui de al 
IX-lea Congres al U.T.C., anga
jării hotărite a tinerei generații 
din România în opera de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

în continuare, vorbitoarea a 
arătat că în Coreea sarcina cea 
mai importantă în prezent o 
constituie unificarea pașnică și 
democratică a țării de către po
porul coreean însuși, după ce 
vor fi retrase toate trupele 
străine din Coreea de sud. Pro
punerile constructive ale guver
nului R.P.D. Coreene privind a- 
ceastă problemă — încheierea 
unui tratat de pace, reducerea 
de către ambele părți a forțe
lor armate, dezvoltarea schim
burilor economice și de altă na
tură, constituirea unei confede
rații — au fost însă respinse 
de regimul de la Seul, care s-a 
dedat în schimb la organizarea 
de provocări și acțiuni ostile 
împotriva R.P.D. Coreene. Nu
mai anul trecut, a arătat Kim 
Zang Suk, au avut loc peste 
11 000 de încălcări ale frontie
rei de stat a R.P.D. Coreene. Ir» 
acel timp, in Coreea de sud 
are loc o represiune sîngeroasă 
împotriva forțelor care se pro
nunță pentru înlăturarea domi
nației imperialiste americane și 
a regimului antipopular de la 
Seul, pentru unificarea pașnică 
și democratică a țării.

In încheiere, vorbitoarea și-a 
exprimat convingerea că rela
țiile prietenești dintre România 
și R.P.D. Coreeană, dintre orga
nizațiile de tineret din cele două 
țări se vor dezvolta continuu, și 
a asigurat că va duce în țara sa 
mesajul de prietenie și solida
ritate frățească al poporului și 
tineretului român.

Din partea delegației, Comite
tului U.T.C. al uzinei i-au fost 
înmînate ca daruri prietenești 
un fanion al Uniunii Tineretului 
Muncitor Socialist, o frumoasă 
vază cu motive populare co
reene, cărți.

Mitingul care s-a desfășurat 
într-o ambianță însuflețită a 
fost urmat de o întîlnire cu 
membri _ai Comitetului U.T.C. 
din uzină care a ocazionat un 
schimb de păreri prietenesc.

BAZIL ȘTEFAN

dialog larg cu tineri despre 
probleme ale producției, ale 
muncii și vieții.

în sistemul reprezentării va 
trebui să integrăm, prin mo
dalități larg deschise dialogu
lui viu cu tinerii, obligația de 
a raporta periodic adunării 
uteciștilor despre exercitarea 
acestui mandat, modul de re
zolvare, de a informa și ex
plica tinerilor esența hotărîri- 
lor luate în aceste foruri. A- 
cordarea unor drepturi presu
pune astfel în aceeași măsură 
mari obligații, ceea ce ne 
preocupă în aceste zile este 
tocmai elaborarea programu
lui concret de măsuri, de ac
țiuni precise prin care rolul 
și sarcinile de reprezentare să 
fie activ însușite, iar pe a- 
ceastă cale să se exprime în
sușirile tinereții, nivelul supe
rior de pregătire al tineretului 
nostru, deschiderea spre nou, 
dinamismul și spiritul său re
voluționar.



Ziarul „Morning Star" 
despre prezentarea 

la Londra a operelor 
tovarășului 

Nicolae Ceausescu 
traduse in limba engleză

LONDRA 23. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : Ziarul bri
tanic „MORNING STAR" 
publică o cronică a operelor 
în patru volume ale pre
ședintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, traduse în limba 
engleză și prezentate cu o zi 
în urmă în librăria „W and G 
Foyle Ltd." din Londra. 
„România era, «pe vremuri», 
una dintre acele țări situate 
«la celălalt capăt al Euro
pei», puțin cunoscute poporu
lui britanic", scrie ziarul. 
„România anilor 1970 este o 
țară în permanentă actuali
tate, care atrage atenția în
tregii lumi prin realizările 
ei". „Moming Star" relevă, 
în continuare, că „o națiune 
de 20 milioane1 de locuitori 
— formată din români, ma
ghiari, germani și alte națio
nalități conlocuitoare, mun
cind laolaltă — a parcurs un 
drum lung în transformarea 
unei țări cu o economie îna
poiată într-un stat industrial 
modem, în continuă dezvol
tare, folosind vastele resurse 
ale teritoriului său, bogățiile 
sale minerale, precum și ta
lentele poporului său". îm
preună cu celelalte state so
cialiste și în cooperare prie
tenească cu țări avînd alte 
sisteme sociale, scrie „Mor
ning Star", România își aduce 
contribuția la asigurarea pă
cii în lume.

Reluarea lucrărilor Comitetului 
pentru dezarmare

în sala Consiliilor a Palatului 
Națiunilor Unite de la Geneva 
s-a desfășurat marți după-a- 
miază ședința inaugurală a noii 
runde de negocieri din Comite
tul pentru dezarmare. La lucrări 
participă reprezentanți a 25 de 
state membre ale Comitetului.

Delegația română este condusă 
de ambasadorul Ion Datcu, re
prezentantul permanent al Ro
mâniei pe lingă Oficiul Euro
pean al Națiunilor Unite de la 
Geneva.

In prima parte a lucrărilor, 
președintele ședinței, ambasado
rul Eschazier (Olanda), a trecut 
succint în revistă sarcinile ce 
stau în fața actualei sesiuni a 
Comitetului. Tn continuare, re
prezentantul secretarului general 
al O.N.U. la lucrări, Ilkka Pas- 
tinen, a dat citire, tradiționalu
lui mesaj adresat de U Thant 
conferinței de la Geneva.

Șeful delegației Uniunii Sovie
tice. ambasadorul A. A. Roșcin, 
care a urmat la cuvînt, a arătat 
că lucrările Comitetului trebuie 
să țină seama de dezbaterile a- 
supra problemelor dezarmării, 
care au avut loc la cea de-a 
25-a sesiune a O.N.U. Reprezen

„Cu cinci ani în urmă, 
Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
a adoptat o nouă Constituție 
a țării. Cu cinci ani în urmă, 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român a a- 
doptat hotărîri de o impor
tanță deosebită pentru con
struirea societății socialiste. 
Cu cinci ani în urmă, a fost 
lansat un nou plan cincinal, 
menit să producă mari schim
bări în bunăstarea materială 
și culturală a poporului. A- 
cești cinci ani — 1965—1970 
— perioadă crucială în isto
ria modernă a României, cinci 
ani de lupte, dificultăți și suc
cese — evidențiază „Mor
ning Star" — sînt acum re
zumați pentru cei care do
resc să cunoască mai bine a- 
ceastă țară". Lucrările în pa
tru volume ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu se găsesc 
acum în Marea Britanie : vo
lumele I—III poartă titlul 
„România pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socialiste", 
iar volumul IV — „România 
pe drumul construirii societă
ții socialiste multilateral dez
voltate", menționează ziarul, 
arătînd că acestea conțin 
principalele cuvîntări, articole 
și rapoarte ale șefului statului 
român din iulie 1965 pînă în 
iunie 1970.

Ziarul evidențiază apoi te
mele importante tratate în 
cele patru volume, însoțind 
cronica de portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

tantul sovietic a arătat că, în 
concepția delegației sale, lucră
rile Comitetului trebuie să se 
concentreze asupra a trei cate
gorii de măsuri principale : 
continuarea tratativelor asupra 
unor măsuri parțiale de dezar
mare, rezolvarea problemelor 
dezarmării generale și totale și 
aplicarea acordurilor încheiate, 
între măsurile parțiale care ar 
putea fi negociate în Comitet, 
el a amintit : interzicerea arme
lor chimice și bacteriologice, 
interzicerea experiențelor .nu
cleare subterane, prohibirea' fo
losirii armelor nucleare, lichi
darea bazelor militare străine 
de pe teritoriul altor state etc.

Delegatul american, Gerald 
Smith, a dat citire unui mesaj 
adresat Comitetului de pre
ședintele Statelor Unite. După 
ce subliniază importanța dezar
mării pentru securitatea inter
națională, mesajul apreciază că 
există posibilitatea încheierii 
unor acorduri în domenii ca in
terzicerea armelor biologice, 
prohibirea experiențelor nu
cleare subterane și reducerea 
armelor convenționale. Docu
mentul reafirmă poziția cu

ORIENTUL
DECLARAȚII LA 

CAIRO Șl AMMAN
CAIRO. — Ministrul de ex

terne al R.A.U., Mahmud Riad, 
a convocat la 22 februarie pe 
reprezentanții diplomatici ai 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Fran
ței la Cairo pentru a le face o 
declarație în legătură cu comu
nicatul guvernului israelian pu
blicat duminică. „Pacea este im
posibil de realizat fără o retrage
re completă a trupelor israeliene 
de pe teritoriile ocupate", a sub
liniat ministrul de externe egip
tean. El a cerut celor patru mari 
puteri să-și asume responsabilită
țile în fața „respingerii de către 
Israel a propunerilor ambasado
rului Jarring".

Ziarul „AL AHRAM" relevă că 
Israelul are sarcina de a da un 
răspuns nu la nota Egiptidui că
tre mediatorul O.N.U., ci la pro
punerile formulate de Jarring. 
Guvernul egiptean — scrie ziarul, 
a răspuns pozitiv la întrebarea 
mediatorului O.N.U. dacă este 
dispus să se conformeze rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
1967 pentru reglementarea crizei 
din Orientul Apropiat. Prin pozi
ția sa, Israelul a lăsat în suspen
sie răspunsul la această întreba
re, ceea ce constituie o eludare a 
fondului problemei ce urmează a 
fi tratată, subliniază în încheie
re ziarul egiptean.

AMMAN. — „Noi am accepta 
să recunoaștem existența statului 
Israel, cu condiția ca israelienii 
să accepte evacuarea tuturor te
ritoriilor ocupate", a declarat 
marți agenției France Presse mi
nistrul afacerilor externe al Ior
daniei, Abdallah Salah. Dacă is
raelienii acceptă să se retragă din 
toate teritoriile ocupate, a adău
gat ministrul iordanian, lucrările 
vor deveni mai ușoare pentru 
ei, ca și pentru noi, și, în acest 
caz, toate celelalte puncte ale 
rezoluției Consiliului de Securita- 

noscută a S.U.A., potrivit că
reia, în condițiile actuale, ar fi 
posibilă încheierea unui acord 
limitat de prohibire doar a ar
melor biologice, problema ar
melor chimice urmînd să fie 
rezolvată în viitor, în funcție de 
găsirea unor modalități adec
vate de control. Aceeași poziție 
este reafirmată și în chestiunea 
interzicerii experiențelor nucle
are subterane.

Reprezentantul Mexicului, Al
fonso Garcia Robles, a subli
niat, în cuvîntul său, că docu
mentele Națiunilor Unite și 
dezbaterile din Comitetul Poli
tic al Adunării Generale reflectă 
sentimentul de frustrare al po
poarelor lumii în legătură cu 
ritmul lent și rezultatele nesa
tisfăcătoare ale negocierilor 
privind dezarmarea. Diplomatul 
mexican a evidențiat necesita
tea ca, de la bun început, Comi
tetul pentru dezarmare să-și 
stabilească o agendă clară pri
vind negocierile din acest an, 
astfel incit el să poată prezenta 
un bilanț pozitiv la următoarea 
sesiune a O.N.U.

APROPIAT
te din noiembrie 1967 vor putea 
fi aplicate". „Noi sîntem gata să 
luăm în considerare toate obliga
țiile care decurg din punerea în 
aplicare a acestei rezoluții", a 
afirmat Abdallah Salah, mențio- 
nînd că Iordania dorește un acord 
global.

PRESA INTERNA
ȚIONALĂ DESPRE 

ULTIMELE 
EVOLUȚII

Ultimele precizări de poziții 
ale guvernelor Republicii Arabe 
Unite și Israelului privind căile 
de reglementare a conflictului 
din Orientul Apropiat sînt amplu 
comentate de presa occidentală.

„Silit de concesiile cuprinse în 
răspunsul Egiptului la inițiati
vele lui Gunnar Jarring, scrie 
ziarul francez ,,LE MONDE", 
guvernul israelian a răspuns 
duminică „da, dar...“, El a dat 
astfel impresia că a înlăturat 
unul din obstacolele care blocau 
tratativele, dar nu se poate 
spune că a deschis larg ușa.

Israelul a adoptat o poziție 
mai flexibilă în privința mi
siunii Jarring, continuă ziarul, 
în schimb, cabinetul israelian 
rămîne neclintit asupra tezei pe 
care a apărat-o totdeauna : refu
zul categoric de a restitui tota
litatea teritoriilor ocupate în 
urma războiului din 1967. Dacă 
Israelul va menține această a- 
titudine în mod absolut, tratati
vele s-ar găsi în cercul vicios 
din care nu au reușit niciodată 
să iasă, de la început. Dar, în 
ciuda obstacolelor care mai ră- 
mîn, și în urma concesiilor fă
cute de R.A.U., situația nu a 
fost niciodată atît de propice 
unei reglementări pașnice".

La rîndul său, un alt cotidian 
francez, „LA NATION", opi
nează : „Este neîndoielnic că 
trebuie să fie înlăturată neîncre
derea înainte de a se înregistra 
un progres real în tratative. Lui 
Jarring îi revine aceasta, deși 
obstacolele sînt importante. To
tuși, primul pas — cel mai difi
cil — a fost făcut de ambele 
părți în direcția păcii, ceea ce ar 
trebui să înlesnească concesii
le ulterioare asupra fondului". 
O altă publicație franceză, co
tidianul „L’AURORE", opinează 
că „prin răspunsul Israelului la 
propunerile formulate succesiv 
de Jarring și guvernul egiptean 
punctul de pornire este atins. 
Fiecare, de pe pozițiile sale res
pective, poate angaja discuția".

După părerea ziarului londo
nez „TIMES", „Egiptul este sin
cer în atitudinea adoptată în 
scopul de a instaura pacea în O- 
rientul Apropiat. Pare mai mult 
decît probabil că, dacă Israelul 
dorește pacea, el are acum o 
posibilitate de a înlocui o stare 
de război cu o stare de pace 
atît cu Egiptul, cit și cu Ior
dania".

Duoă ziarul „NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG", „evoluția e- 
venimentelor din Orientul A- 
propiat cere din partea Israelu
lui o revizuire a premiselor po
litice de la care a pornit în 
ultimii ani. Guvernul R.A.U. 
manifestă înțelegere față de pro
punerile lui Jarring. Toate a- 
ceste evoluții dau posibilitatea 
unor noi inițiative politice și 
este de sperat că Israelul va 
înțelege să le folosească".

NAȚIUNILE UNITE. — Re
prezentantul R.A.U. la Națiunile 
Unite, Mohammed. El Zayyat, a 
avut luni o nouă întrevedere cu 
Gunnar Jarring, mediatorul 
O.N.U.- în Orientul Apropiat. Nn 
a fost făcută nici o declarație 
despre subiectul acestei întreve
deri.

Primul ministru 
egiptean 

l-a primit pe 
ambasadorul 

român la Cairo
CAIRO 23 (Agerpres). — 

La 22 februarie a.c., amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Cairo, Titus 
Sinu, a fost primit de primul 
ministru al Republicii Arabe 
Unite, dr. Mahmud Fawzi.

Cu acest prilej, ambasado
rul român a înmînat primu
lui ministru egiptean un me
saj din partea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer.

• LA HAVANA A FOST 
SEMNAT programul de colabo
rare în domeniul științei, învă- 
țămintului și culturii între 
România și Cuba, pe anii 1971— 
1972. Programul prevede inten
sificarea schimburilor, culturale 
și artistice dintre uniunile de 
creație din cele două țări, a 
schimburilor reciproce în do
meniul cercetării științifice, 
precum și a schimbului de ca
dre didactice, bursieri, publica
ții și diferite materiale cultural- 
artistice.

• GUVERNUL FEDERAL AL 
NIGERIEI și-a anunțat hotărî- 
rea de a angaja la începutul 
lunii martie negocieri cu socie
tățile petroliere străine care 
operează în această țară în le
gătură cu problema prețului pe
trolului nigerian. Comunicatul 
dat publicității de Ministerul 
Minelor și Energiei menționează 
că prin aceste negocieri auto
ritățile de la Lagos urmăresc 
ca Nigeria să nu fie defavori
zată în ceea ce privește prețul 
țițeiului în raport cu alte țări 
producătoare de petrol.

Elicoptere americane transported soldați saigonezi în Laos

SITUAȚIA 
DIN INDOCHINA 
• Situafia critică a intervenfioniștilor 

saigonezi in Laos 9 Un articol 
din „Jenminjibao"

Ca urmare a intensificării re
zistenței forțelor patriotice lao- 
țiene, trupele intervenționiste 
saigoneze se află într-o situație 
din ce în ce mai critică. Aproxi
mativ 20 000 de militari saigo
nezi sînt blocați într-o regiune 
acoperită de junglă, fiind în 
momentul de față, cu totul de- 
pendenți de sprijinul aviației a- 
mericane, fără acoperirea căreia 
nu mai pot efectua noi opera
țiuni, relatează corespondenții a- 
genției FRANCE PRESSE. Cele 
mai violente lupte se desfășoară 
la nord și la sud de șoseaua nr. 
9, una dintre principalele artere 
de circulație ale Laosului. Potri
vit știrilor provenite din surse 
ale Pathet Lao, detașamentele 
patrioților care acționează în a- 
ceastă regiune au scos din luptă 
aproximativ 4 000 de militari din 
rîndul forțelor inamice și au dis
trus 170 de avioane și elicoptere, 
precum și 210 vehicule militare.

Intr-un comentariu consacrat 
conferinței de presă din 17 fe
bruarie a.c. a președintelui 
S.U.A., ziarul „JENMINJIBAO" 
scrie, printre altele, că Nixon a 
demonstrat intenția de a extinde 
războiul din Indochina. El nu 
numai că este pregătit să conti
nue să acționeze în Laos — scrie 
ziarul — ci intenționează să in
tensifice raidurile de bombarda
ment asupra Vietnamului de 
Nord și să dea mină liberă tru
pelor marionetă de la Saigon, 
pentru ca acestea, împreună cu 
trupele americane agresoare, să 
întreprindă un atac brusc asupra 
R. D. Vietnam și să extindă, im
plicit, războiul de agresiune din 
Vietnam și din restul Indochinei.

Nixon susține, se spune în ar

ticol, că, chipurile, actele impe
rialismului american de extindere 
a agresiunii „nu reprezintă o pri
mejdie" pentru China și ea „nu 
are nici un motiv‘să reacționeze 
la aceasta". „Laosul, subliniază 
ziarul, nu se află în Europa de 
nord-vest sau în America de Sud, 
ci în Indochina de nord. Laosul 
și China sînt legate prin munți 
și fluvii comune și au o frontieră 
comună pe o lungime de cîteva 
sute de kilometri. Nixon nu tre
buie să uite un fapt de geografie 
atît de elementar. Prin extinderea 
focului războiului de agresiune Ia 
porțile Chinei, imperialismul ame
rican a creat desigur un pericol 
serios la adresa Chinei".

Poporul chinez nu poate ră- 
mîne indiferent la asemenea acte 
de agresiune ale imperialismului 
american, conchide comentariul 
din „Jenminjibao".

Comisia politică a grupului 
democrat din Senatul american 
a adoptat în unanimitate o „de
clarație de intenții" care stabi
lește ca unul dintre obiectivele 
majore ale actualului Congres 
obținerea retragerii tuturor tru
pelor americane din Indochina 
pînă la sfîrșitul anului 1972. Do
cumentul cere ca președintele să 
fixeze „o dată limită" privind 
retragerea acestor trupe, chiar 
dacă programul propriu-zis al re
tragerilor nu va fi făcut cunos
cut public. „în cazul în care 
președintele nu va elabora un 
astfel de calendar, a declarat li
derul majorității democrate din 
Senat, Mike Mansfield, atunci va 
trebui să facem tot ce depinde 
de noi pentru realizarea acestui 
scop, în limitele posibilităților și 
responsabilităților noastre". ;

Al 19-lea pescador...
• UN NOU PESCADOR 

NORD-AMERICAN, „Westport", 
a fost interceptat și reținut de 
autoritățile ecuadoriene pentru 
încălcarea apelor teritoriale ale 
țării, s-a anunțat la Quito. Un 
alt vas de pescuit nord-ameri- 
can a reușit să scape de urmă
rirea navelor de patrulare ale 
marinei de coastă ecuadoriene. 
Cu „Westport", numărul pesca
doarelor americane surprinse și 
reținute in apele teritoriale ecu
adoriene, începînd de Ia 11 ia- 
nuare a.c., se ridică la 19. To
talul amenzilor plătite de cele 
18 nave de pescuit capturate 
anterior, pentru a fi eliberate, 
se cifrează la suma de 800 000 
dolari.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că, la 22 februarie, o 
navă de război americană a pă
truns în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze, într-o zonă situa
tă la sud de Tahsingshan, pro
vincia Kwantung. în aceeași zi, 
un avion aparținînd forțelor 
militare aeriene ale S.U.A. a pă
truns în spațiul aerian al R. p. 
Chineze deasupra insulelor 
Yungshing din provincia men
ționată. în legătură cu aceste 
provocări militare, un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.p. Chineze 
a fost autorizat să dea publici
tății un avertisment sever.

• SECRETARUL DE STAT 
pentru afacerile externe al Iu
goslaviei, Mirko Tepavaț, a so
sit marți la Moscova într-o vi
zită oficială de prietenie. într-o 
scurtă declarație făcută la so
sire, Tepavaț și-a exprimat con
vingerea că această vizită va fi 
utilă pentru ambele țări, subli
niind că Iugoslavia și Uniunea 
Sovietică doresc relații multila
terale de prietenie.

• CU PRILEJUL CELEI DE-A 
53-A ANIVERSARI a Armatei 
și Flotei maritime militare a 
U.R.S.S., la Teatrul Central al 
Armatei Sovietice din Moscova 
a avut loc o adunare festivă.

ASASINATE LA 
SANTO-DOMINGO

In suburbiile capitalei do
minicane au fost descoperite 
alte trei persoane asasinate, 
anunță postul de radio „Cris
tal". Potrivit declarațiilor 
unor martori oculari, cele 
trei persoane au fost ucise de 
o patrulă a marinei militare. 
S-a stabilit că victimele erau 
lideri ai studenților domini
cani.

Observatorii politici din 
Santo Domingo remarcă in
tensificarea represiunilor po
lițienești în urma valului de 
proteste stirnit de hotărîrea 
președintelui Balaguer de 
a-și prelungi mandatul.

• LA NANKING, capitala re
giunii autonome Guansi, și la 
Lanciou, capitala provinciei 
Kansu, au avut loc congresele 
regional și, respectiv, provincial 
de partid. Vorbitorii au trecut 
în revistă marile transformări în 
domeniile politic, economic și 
cultural survenite în ultimii ani 
în R.P. Chineză. Ei au subliniat 
faptul că organizațiile de partid 
vor trebui să-și concentreze in 
continuare eforturile pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
cea de-a doua Plenară a Comi
tetului Central a] P.C. Chinez și 
de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

Plecări de delegații străine care au participat la Congresul U. T. C.
PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI MONDIALE 

A TINERETULUI DEMOCRAT
Ieri, a părăsit Capitala An

gelo Oliva, președintele Fede
rației Mondiale a Tineretului 
Democrat, care a participat la 
lucrările Congresului U.T.C. 
Pe aeroport, oaspetele a fost

PRIMUL SECRETAR AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST DIMITROVIST 

DIN R. P. BULGARIA
A plecat spre patrie Ivan 

Panev, prim-secretar al Uniu
nii Tineretului Comunist Di
nii trovist din R.P. Bulgaria, 
care a participat la lucrările 
Congresului U.T.C.
DELEGAȚIA UNIUNII INTERNAȚIONALE 

A STUDENȚILOR
A părăsit Bucureștiul dele

gația Uniunii Internaționale a 
Studenților, formată din Dușan 
Ulcak, președinte, și Yaw 
Asieda. secretar al organiza-

DELEGAȚIA ( 
DIN R. P.

Marți a părăsit Capitala 
delegația Comitetului de Coo
perare al Organizațiilor de 
Tineret (O.K.W.O.M.) din R.P. 
Polonă, condusă de Andrzej 
Majkowski. vicepreședinte ' al 

DELEGAȚIA TINERETULUI LIBER 
GERMAN DIN R. D. GERMANĂ

Ieri a părăsit Bucureștiul German din R. D. Germană,
delegația Tineretului Liber condusă de Erich Posler, se

salutat de Dan Marțian, prim 
secretar al C.C. al U.T.C., 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

La Giurgiu oaspetele a fost 
salutat de membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

ției. La aeroport au fost salu
tați de Traian Ion Ștefănescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședintele U.A.S.R.

. K. W. O. M.
POLONĂ
Uniunii Tineretului Socialist 
care a luat parte la lucrările 
Congresului U.T.C. La plecare 
delegația a fost salutată de 
loan Aurel Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C. 

cretar al Consiliului Central, 
care a participat la lucrările 
Congresului U.T.C.

DELEGAȚIA K.I.S.Z.3
Marți a părăsit Capitala 

delegația Uniunii Tineretului 
Comunist (K.I.S.Z.) din R. P. 
Ungară, condusă de Focze 
Lajos, secretar al C.C. al or

DELEGAȚIA TINERETULUI DEMOCRATIC 
DIN LIBAN

Ieri a părăsit Capitala, re
prezentantul Tineretului De
mocratic din Liban, Hani 
Assaf, vicepreședinte al orga-

DELEGAȚIA Z. A.
Marți a părăsit Capita

la reprezentantul tineretului 
Z.A.P.U. (Uniunea Poporului 
African). Charles Goromonzi, 
care a participat la Congresul 
U.T.C.

DELEGAȚIA MIȘCĂRII TINERETULUI 
COMUNIST FRANCEZ

Ieri a părăsit Capitala, re
prezentantul Mișcării Tinere
tului Comunist Francez, Ge
rard Lanternier. secretar ge
neral al M.J.C.F. care a parti

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 
DIN SPANIA

A părăsit Capitala delega
ția Tineretului Comunist din 
Spania care a participat la lu
crările Congresului U.T.C.

La aeroport, oaspeții au fost 
salutați de Silvia Ilie, secretar 
al C.C. al U.T.C.

DIN R.P. UNGARĂ
ganizației, care a luat parte 
la lucrările Congresului U.T.C.

La aeroport, delegația a fost 
salutată de Ioan A. Popescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

nizației, care a participat la 
lucrările Congresului U.T.C.

La aeroport, oaspetele a fost 
salutat de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

. U. - ZIMBABWE
La aeroport oaspetele a fost 

salutat de Nicolae Mateescu 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.

cipat la lucrările Congresului 
U.T.C.

La aeroport, oaspetele a fost 
salutat de A. I. Zăinescu, 
membru al C.C. al U.T.C.

La aeroport, oaspeții au fost 
salutați de Gh. Prisăcaru, ' 

membru al C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI LIBER 
DIN ELVEȚIA

Marți a părăsit Capitala re
prezentantul Tineretului Liber 
din Elveția, Jean Pierre Ri- 
gotti, președintele secției din 
Geneva a organizației, care a 
participat la lucrările Con
gresului U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI DIN TUNISIA
Ieri a părăsit Capitala, dele

gația Tineretului tunisian care 
a participat la lucrările Con
gresului U.T.C.

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
DEMOCRAT DIN SOMALIA

Ieri a părăsit Capitala, re
prezentantul Uniunii Tinere
tului Democrat din Somalia 
Abubakar Hagi Mur Moha

DELEGAȚIA UNIUNII TINERETULUI 
SUDANEZ

Ieri a părăsit Capitala re
prezentantul Uniunii Tineretu
lui Sudanez, Hamid Abdelaziz, 
care a participat la lucrările 
Congresului U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI PARTIDULUI 
POPORULUI DIN PANAMA

DELEGAȚIA TINERILOR SOCIALIȘTI 

DIN BELGIA
Ieri a părăsit Capitala, de

legația Tineretului Partidului 
Poporului din Panama, care ,a 
participat la lucrările Con
gresului U.T.C.

La aeroport oaspetele a fost 
salutat de Dumitru Gheorghi- 
șan membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., prim secretar al Co
mitetului Municipal București 
al U.T.C.

La aeroport oaspeții au fost 
salutați de Iuliu Fejes, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C.

med, care a participat la lu
crările Congresului U.T.C.

Pe aeroport oaspetele a fost 
salutat de Mihail Stoica, 
membru al C.C. al U.T.C.

La aeroport oaspetele a fost 
salutat de Septimiu Todea, 
membru al C.C. al U.T.C.

La aeroport oaspeții ău fost 
salutați de Vasile Văcar, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C.

DELEGAȚIA TINERILOR SOCIALIȘTI 
Al PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT 

DIN R. F. G.
Ieri a părăsit Capitala dele

gația Tinerilor Socialiști ai 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., care a participat la lu
crările Congresului U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI COMUNIST 

DIN BRAZILIA
Ieri a părăsit Capitala re

prezentanta Tineretului Co
munist din Brazilia, Marcia 
Leal, care a participat la lu
crările Congresului U.T.C.

DELEGAȚIA TINERETULUI SOCIALIST 

AUSTRIAC
A părăsit Capitala dele

gația Tineretului Socialist 
Austriac, compusă din Johann 
Hatzl și Metelko Siegdert, vi
cepreședinți federali, care au 
participat la lucrările Congre
sului U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala dele
gația tinerilor socialiști (wa- 
loni) din Belgia, condusă de 
Bernard Rosenbaum, secretar

La aeroport, oaspeții au fost 
Salutați de Mihail Stoica, mem
bru al C.C. al U.T.C.

La aeroport, a fost salutată 
de Iuliu Fejes, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C.

La aeroport oaspeții au fost 
salutați de Eugen Florescu 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., redactor șef al ziarului 
„Scînteia tineretului".

național, care a participat la 
lucrările Congresului U.T.C.

La aeroport, oaspeții au fost 
salutați de Gh. Prisăcaru, 
membru al C.C. al U.T.C.
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