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Corespondenții noștri din județele 

Galați, Timiș, Cluj și Vilcea, relatează 

TINERII ÎN DIALOG CU
REPREZENTANȚII LOR

Moment cu adevărat deosebit 
pentru viața și activitatea orga
nizațiilor noastre, pentru con
fruntarea mereu actuală cu 
propriile lor exigențe, Congre
sul al IX-lea al U.T.C. depășește 
prin semnificațiile și consecin
țele sale granițele unui simplu 
moment. Ecoul lui se prelungește 
în aceste zile în stilul de muncă 
al fiecărei organizații, se trans
formă în recomandări și învă
țăminte prețioase care vor în
soți multă vreme activitatea tu
turor colectivelor de tineri, ja- 
lonînd-o cu exactitate.

Așa de explică, fără îndoială, 
largul răsunet pe care îl au în 
prezent dezbaterile congresului 
în rîndul celor mai diverse ca
tegorii de tineri, demonstrat 
prin alte zeci de dezbateri la 
locurile de muncă, ce continuă 
și întregesc pe cele din marele 
■forum. Au loc acum în întreaga

fa'ră acțiuni de popularizare 
sistematică a documentelor Con,; 
.greșului, în.tîlniri între tineri și 
ce] pe care i-au desemnat drept 
delegați, studieri atente a măsu
rilor și hotărîrilor adoptate —

totul cu intenția, cu nerăbdarea 
chiar nu numai de a lua cu
noștință de ele, ci și de a le 
pune în aplicare cit mai cu- 
rînd. Secvențe grăitoare ale 
acestei atmosfere de lucru in
tens, în care fiecare amănunt 
surprins întîmplător se inte
grează armonios în ansamblul 
strădaniilor, sînt și cele cîteva 
imagini pe care le reproducem 
mai jos, așa cum ne-au fost 
transmise de corespondenții 
noștri.

ÎN OBIECTIV

CABINETELE 
MEDICALE 
DIN ȘCOLI 
Șl LICEE

UITE
DOCTORUL
(a venit)

NU E
DOCTORUL
(a și plecat!)
• O PREZENTA DE NEIN- 

LOCUIT
Utilitatea asistenței sanitare în 

școală, prezența medicului în lo
cul unde se desfășoară procesul 
de educație a sute de copii și 
tineri este un fapt recunoscut. 
Funcțiile medicului școlar sînț 
multiple, rezultînd din însăși 
condiția elevului, din confrun
tarea sa cu o serie de factori : 
efort, activitate în colectiv, risc 
sporit față de anumite accidente, 
boli, continua creștere și dez
voltare biologică etc. Desigur 
atribuția principală a medicului 
școlar o constituie controlul pro
filactic, preventiv, cu alte cu
vinte efortul permanent de a-1 
menține pe elev sănătos, apt 
pentru procesul de învățămînt. 
Si acesta nu se poate desfășura 
decît în condițiile în care creș
terea și dezvoltarea _ sa, com
portamentul în școală, atitudi
nea sa în general sînt suprave
gheate permanent, zi de zi.

Tocmai datorită acestor as
pecte, în ultimii ani s-au depus 
eforturi pentru lărgirea numă
rului de cabinete medicale din 
școli, ridicarea gradului lor de 
dotare. S-au încercat și se în
cearcă diverse formule experi
mentale. Noile clădiri sînt do
tate cu încăneri speciale, desti
nate amenajării cabinetelor me
dicale. Și totuși, in momentul 
de față o serie de aspecte ale 
problemei se impun a fi luate 
în discuție Ancheta noastră, 
realizată cu sprijinul

(Continuare în pag. a 111-a)

• VEDETELE

si coreean

Modernizarea 
rețelei stradale 
a Capitalei

Raid-anchctă de : 
ION CIIIRIC 
ION C1MPEAN 
ION DANCEA 
VASILE RĂVESCU

O interesantă 
inițiativă a Co
mitetului jude-

Grupaj în cins
tea semicente
narului P.C.R.

PENTRU TINERET
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unor înalte distincții••
în

Cind Convorbire

pen- 
unor 
con-

Solemnitatea inmînării

• ACTUALITATEA

„CERBULUI 
DE AUR"

— Sergio Endrigo
— Angela Similea

• întîlnirea tine
retului brașovean 
cu delegații parti
cipante la Congre
sul al IX-lea a! 

U.T.C.

® Sub semnul 
prieteniei dintre 

tineretul român

Joi, in sala Palatului Repu
blicii, s-au desfășurat în con
tinuare lucrările primei Con- 
sfăturii pe țară a lucrătorilor 
din întreprinderile agricole de 
stat, organizată din inițiativa 
conducerii de partid și de stat.

Lucrările ședinței plenare 
au avut loc în prezența tova
rășilor Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu, Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Mihai Gere.

Timp de două zile, munci
tori, tehnicieni, ingineri, agro
nomi și zootehniști, medici 
veterinari și economiști din 
întreprinderile agricole de stat 
au dezbătut probleme majore 
privind tehnologiile și formele 
cele mai moderne de organi
zare a producției și a muncii, 
care pot contribui la sporirea 
continuă- și substanțială a 
aportului întreprinderilor a- 
gricole de stat, Ia dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste, 
a întregii economii naționale.

în prima zi de lucru, con
sfătuirea s-a ținut, pe secții 
de specialitate — culturi de 
cîmp ; legume și cartofi ; 
pomicultură ; viticultură ; 
taurine pentru lapte ; taurine

pentru carne, ovine ; porci
ne ; păsări și animale mici — 
prilejuind un schimb larg de 
opinii privind căile de perfec
ționare continuă a activității 
în toate sectoarele de muncă, 
în spiritul directivelor adopta
te de partid în vederea ridi
cării agriculturii noastre so
cialiste pe trepte noi de pro
gres. \

Reuniți în plen, participanții 
la consfătuire au continuat în 
tot cursul zilei de joi dialogul 
fructuos asupra problemelor 
ce se cer soluționate în acest 
sector al economiei naționale.

Luînd cuvîntul în deschi
derea ședinței plenare, tovară
șul Iosif Banc, ministrul agri
culturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, a subli
niat că această reuniune se 
înscrie pe linia practicii con
secvente a conducerii partidu
lui și statului nostru de con
sultare largă a lucrătorilor și 
specialiștilor din diferite sec
toare ale economiei naționale 
în scopul analizării temeinice 
a activității desfășurate în 
diferite compartimente ale e- 
conomiei și vieții sociale, găsi
rii căilor și mijloacelor de va-

lorificare a rezervelor de creș
tere continuă a eficienței 
muncii.

Vorbitorul a exprimat con
vingerea că dezbaterile con
sfătuirii, desfășurate în lumi
na prețioaselor indicații date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în expunerea făcută la ședin
ța de lucru de la Comitetul 
Central al Partidului din no
iembrie anul trecut, în cuvîn- 
tarea sa la consfătuirea cu 
cadrele din agricultura județu-

lui Ialomița și în cea de Ia 
ultima plenară a Comitetului 
Central al partidului, se vor 
solda cu concluzii și hotărîri 
importante pentru activitatea 
de viitor, privind folosirea mai 
deplină a tuturor rezervelor 
interne, dezvoltarea cooperării 
între întreprinderile agricole 
de stat, cooperativele agricole 
de producție și întreprinderile 
de industrie alimentară, astfel

Un instantaneu din Sala Congresului, unul din momentele care 
vor trăi mult timp în memorie.

ÎN ADUNĂRILE GENERALE 
ALE SALARIAȚILOR

Tn cadrul lucrărilor Consfătui
rii pe țară a lucrătorilor din în
treprinderile agricole de stat, a 
avut loc solemnitatea luminării 
unor înalte distincții ale Republi
cii Socialiste România.

Pentru merite deosebite în 
întreaga activitate desfășurată în 
anii construcției socialiste, pen
tru contribuția personală adusă 
la dezvoltarea unităților agricole

Oameni care au trăit 
istoria povestesc ■

care lucrează, precum și 
tru obținerea an de an a 
producții sporite, ridicarea 
tinuă a productivității muncii și 
a rentabilității unităților, a fost 
conferit titlul de „Erou al Mun
cii socialiste" și medalia de aur 
„Secera și ciooanul", tovarășilor : 
Vasile Bratu — mecanizator la 
I.A.S. Mircea Vodă, județul Ia
lomița, Marin Dobre — mecanic 
agricol la I.A.S. Hîrșova, județul 
Constanța, Gheorghe Lungu — 
mulgător la I.A.S. Iași, Cristache 
Musler — tractorist la I.A.S. Te- 
remia Mare, județul Timiș, 
Nicolae Sechei — mulgător la 
I.A.S. Turda, județul Cluj, Mihai 
Stănescu — medic veterinar, di
rector la I.A.S. Arad, Ioan I.

- Vlad — inginer agronom, direc-
a

viitorul începea
cu acad. prof. 

PETRE
CONSTANTINESCU-

IAȘI

tor la I.A.S. Insula Mare 
Brăilei.

Pentru merite deosebite 
muncă și contribuția adusă 
dezvoltarea agriculturii socialiste, 
a fost conferit ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I tovarășilor : Iosif Banc — 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al agricultu
rii, industriei alimentare, silvi
culturii și apelor, Angelo D. Mi- 
culescu — ministru secretar de

în 
la

nasca (Continuare în pag. a IV-a)

— Obișnuim să credem 
cind dorim să realizăm ceva 
deosebit — un blazon al epo
cii, al societății noastre — 
că va fi atît de valoros, de 
statornic, de semnificativ, nu 
numai pentru cei ce-1 fău
resc, ci și pentru cei ce vor 
veni, incit să-l considere un 
mesaj anume construit de

DECIZII

ei ; un simbol alnoi pentru 
înțelepciunii noastre, al cău
tărilor’ și reușitelor noastre, 
„pasul" făcut în lumea de 
miine, demonstrația anticipa
tă a legăturilor noastre cu 
viitorul. Sînteți, tovarășe a- 
cademician, de 60 de ani 
martor și participant la o 
asemenea IMENSA ASPI-

RAȚIE ACTIVĂ — așa cum 
au înțeles-o comuniștii — 
SPRE VIITOR.

BAZATE
PE GlNDIREA Șl ASENTIMENTUL

COLECTIVULUI
cadrelor 

medicale care muncesc sau răs
pund de acest sector, își propu
ne tocmai aceasta.
• UN MEDIC LA 3 000—4 000 

DE ELEVI, ADICĂ LA 3-4 
ȘCOLI

Dună cum ne spunea Ermina 
Tismăneanu, șefa secției de 
igienă a copilului și adolescen
tului din Inspectoratul sanitar al 
Capitalei, „un medic deservește 
astăzi cel puțin 2—3 școli, de
seori chiar 5—6. Prestînd — fn

ANDREI BARSAN
(Continuare in pag. a 11-a)

Adunările generale ale salariaților din întreprinderi s-au 
încheiat. Intr-o atmosferă de dezbateri vii, de analiză te- 
meinică, de hotărîri inspirate, ele au trecut în revistă, au 
evaluat în spirit critic realizările obținute în 1970, și au ja
lonat cu maturitate și exigență coordonatele esențiale ale 
îndeplinirii sarcinilor pe anul curent. Ceea ce a caracterizat 
pregnant adunările generale ale salariaților atît pe secții cît 
și la nivel de întreprinderi, a fost largul democratism eco
nomic, convingerea și răspunderea cu care salariații au 
abordat în luările lor de cuvînt problemele majore, de in
teres plenar, convingerea și răspunderea cu care colectivele 
de muncitori, ingineri, tehnicieni, specialiști și funcționari 
din întreprinderi, își îndeplinesc funcția, atribuțiunea lor de 
organisme autoritare și competente de conducere a întregii 
activități economice a unităților lor.

Pornind de la această trăsătură de bază, de la acest de
ziderat — democratismul economic plenar manifestat — 
am solicitat și consemnat în interviul de față cîteva păreri 
și considerații.

Interviu cu dr. ing.
TÂNASE VOLINTIRU 
directorul general al Centralei 

de anvelope și mase plastice

— Desfășurate sub auspiciile 
respectării și profundului de
mocratism economic, adunările 
generale ale salariaților din în
treprinderile subordonate Cen
tralei dumneavoastră, din cele
lalte întreprinderi industriale, 
au „recoltat" o bogăție de su
gestii, de propuneri — ne-am 
notat acolo unde am participat 
nemijlocit la adunări, un număr 
extrem de mare de idei formu
late de reprezentanții salariați-

lor — care vor servi ca platfor
mă solidă a planurilor de acti
vitate pe anul acesta. Vă ru
găm să ne spuneți care este, din 
această perspectivă, după păre
rea dvs., importanța democratis
mului economic în relațiile sa- 
lariați—comitet de direcție, în 
relațiile de producție socialiste 
in general.

— Parțial răspunsul poate fi 
dedus chiar din întrebarea dvs., 
respectiv din afirmația că adu
nările generale au fost deose
bit de fertile in intervenții ale 
muncitorilor și celorlalți sala- 
riați, în propuneri bine gîndite 
și de autentică eficiență. Intr-a
devăr, așa este. Numai Ia Uzi
na „Danubiana" s-au „recoltat", 
ca să vă folosesc expresia, peste 
500 de propuneri. Dar impor
tanța democratismului econo
mic pe care conducerea parti
dului și statului îl încurajează

— Aș dori mult ca tinerii de 
azi să știe că pentru cei ce au 
trăit, au suferit, au luptat pen
tru fericire, pentru cei oprimați 
cu 40, 50, 60, cu 70 de ani 
în urmă, cu mult mai mult 
chiar, societatea socialistă de 
azi reprezenta — la nivelul de 
incandescență cel mai înalt — 
viitorul, un miine dorit cu toate 
rădăcinile vieții și minții. Noi, 
cei de azi care beneficiem ma
terialmente de. toate sacrificiile 
făcute cu dăruire fierbinte pen
tru o cauză mare, de toate idea
lurile lor azi împlinite, iar a- 
tunci dirz apărate, noi, cei de 
azi, eram viitorimea. De aceea, 
mesajele ce au ajuns la noi, 
le-au pregătit într-o imensă 
împletire a speranței și luptei 
generația comuniștilor din dece
niul trei, patru, cinci ; și cei 
care au reușit in mai 1921, și 
cei care au împărtășit cea mai 
tragică, cea mai eroică moar
te, chiar în ajunul victoriei de 
la 23 August.

— Toate acestea îndato
rează, Dar pentru a-și cu
noaște și mai bine datoriile, 
cei ce s-au născut după 
Eliberare, tinerii de azi, au 
nevoie de termeni de com
parație.

— Intr-adevăr, comparațiile 
sint necesare. De aceea, i-aș în
demna să alăture mărturiilor 
noastre, ale celor vîrstnici, tot 
ce văd că se realizează efectiv 
azi. Se vor convinge astfel sin
guri, ce imensitate reprezintă, 
prin calitatea ei, distanța scurtă 
dintre două epoci ; că nu pu
tem, pentru că nimic și nimeni 
nu ne dă acest drept, să apre
ciem, la adevărata valoare, ce

ROMULUS LAL GEORGETA RUȚA

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a U-a)
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1 ȘTIINȚĂ 1

ȘI ELAN
de ACULIN CAZACU

Uzura rapidă a cunoștințelor în epoca noastră este deja 
un fapt notoriu. Se încearcă acum — de pe pozițiile unor 
achiziții științifice de ultimă oră — găsirea unor relații 
compensatorii, care să faciliteze utilizarea continuă a infor
mației, la nivelul unor indici practici superiori și fără peri
sabilități în registrul eficienței. Activitatea specialistului, în 
orice domeniu, este dominată de fluxul problematizării, 
poate în aceeași măsură în care acționează fluxul de infor
mații. Rapiditatea de gîndire, consecvența logică nemijlo
cită a operației și a travaliului experimentator devin cerințe 
imperioase, a căror nesatisfacere poate vicia progresul, îl 
poate frîna.

Aici, la această joncțiune dintre gîndire și act, dintre ipo
teză și verificare, dintre premisă și concluzie am acționat 
mult timp doar pîrghia singulară a elanului. Generat din 
resorturi foarte adînci ale personalității umane și acompa
niat de doze înalte și penetrante de afectivitate, elanul se 
dovedește a fi — neîndoielnic — un element de tracți
une indispensabil în creație și progres. Trăim, totuși, timpuri 
de radicale mutații în știință și tehnică, cărora nu le mai 
putem rezista așezați doar pe piedestalul (fragil, în aceste 
condiții) al elanului. Să-I conservăm, deci, și să-l cultivăm cu 
grijă si continuitate ; dar să-i asociem — direct și exigent — 
un volum amplu și trainic de cunoștințe, apt de renovare și 
de reorientare rapidă.

Vor fi poate unii care, neînțelegînd rostul „învățăturii per
manente", refuzînd permanența efortului și lansîndu-se în 
comoditatea acumulărilor anterioare de realizări (de altfel 
neîndoielnice, palpabile), vor spune că s-au putut și încă 
se mai pot face multe numai prin elan și entuziasm. Domi
nați de stereotipia unui mod depășit de a privi lucrurile, 
vor încerca extrapolarea unor tendințe trecute spre realități 
noi, năseînde. Nu există însă extrapolare realmente fertilă 
și autentic sancționată de adevăr, fără corecții continue si 
reverîficări succesive. Actuala revoluție științifico-tehnică

II

(Continuare în pag. a Il-a)
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ÎN SLUJBA 
POPORULUI1''

Agenda manifestărilor \ orga
nizate de Comitetul județean 
Bihor al U.T.C., în întîmpn tarea 
semicentenarului Partidului Co
munist Român, cuprinde \nai 
multe acțiuni care, în aceste 
zile, se află în plină desfășu
rare. Concursul „50 de ani de 
muncă și luptă în slujba po
porului'' a depășit deja faza co- ' 
munală, zilele trecute consumîn- 
du-se la Beiuș, Oradea, Salonta, 
Aleșd și Tileag fazele intereo- 
munale. Pentru tinerii fotografi 
amatori a fost declanșat un con
curs de fotografii cu temaiică 
largă din viața și activitatea lo
cuitorilor județului. In a doua 
jumătate a lunii aprilie, cele mai 
bune lucrări ale ciștigătorilor fa
zelor zonale vor fi expuse în ca
drul unei expoziții. Pentru cin
stirea memoriei luptătorilor co
muniști, tinerii orădeni participă 
în aceste zile la un ciclu de ma
nifestări reunite sub titlul gene
ric : ,.Pe urmele eroilor clasei 
muncitoare”. Au loc vizite în 
întreprinderi, întîlniri cu vechi 
membri de partid, vizite la clă
dirile marcate cu plăci comemo
rative care fixează principalele 
locuri din Oradea legate de 
lupta revoluționară a partidului. 
La Liceul de arte plastice din 
Oradea a fost deschisă zilele 
trecute o expoziție care cuprinde 
lucrări ale elevilor închinate 
sărbătoririi a 50 de ani de Ia 
crearea Partidului Comunist Ro
mân.

E. T.
„CÎNTARE tie, 
PARTID IUBIT"

Timp de mai multe săptă- 
mini la „Universal Club" din 
sectorul 3 se va desfășura 
concursul-festival de poezie 
..Cîntare ție. partid iubit". De
dicat semicentenarului parti
dului, festivalul — după cum 
preciza directorul clubului, Ni
colae Lagu — iși propune să 
popularizeze bogăția spiri
tuală pe care o oferă poezia 
noastră, să evidențieze talen
tele creatoare și interpretative 
din rîndul tineretului. Tuturor 
participanților la festival li se 
va oferi diplome iar câștigăto
rii vor fi premiați.

I. V.

...NU E DOCTORUL
(Urmare din pag. I)

multe ^cazuri — într-o școală nu 
mai mult de 8--10 ore săptămî- 
nal, medicului îi este imposibil 
să mai consulte preventiv în
tregul efectiv de elevi, să-1 su
pravegheze in timpul orelor de 
curs, să ia parte la unele, ,conr 
silii pedagogice sau întruniri cu 
părinții. Nici rolul său în ceea 
ce privește trasarea unor ele
mentare norme de igienă a 
muncii nu mai are timp să-l e- 
xercite. întreaga sa activitate se 
rezumă — în numeroase ca
zuri — la misiunea de coordo
nator. îndrumător al cadrelor 
sanitare medii care, în absența 
sa, deservesc cabinetele".

„Trebuie să ne împărțim în 
prea multe locuri, să fim pre- 
zenți atit In școli, grădinițe, cit 
și la dispensarele de pediatrie, 
sau la serviciile de urgență din 
spitale" — ne-au spus toți medi
cii cu care am stat de vorbă. 
Pe doctorița Alexandra Dodu, de 
pildă, am întîlnit-o, în Interval 
de numai cîteva zile, la Liceul 
Sadoveanu, la școlile generale 
19 și 186. „Deseori, ne mărtu
risea dînsa, trebuie să mai merg 
și la alte două grădinițe din 
sector. Rămînînd doar 2—3 cea
suri intr-o școală nu poți rea
liza mare lucru..." Pe ușa cabi
netului de la școala generală 
numărul 51 era indicat progra
mul general al medicului E. Va- 
silescu : numai 4 ore pe săptă- 
mînă la școala respectivă (care 
posedă și internat), în rest con
sultații la școlile generale 38 și 
49, la 71 și la Liceul nr. 8.

...Ne aflăm în biroul unui ca
dru medical cu experiență —

| CICLU DE CONFERINȚE

Casa de cultură a sectoru
lui 8 din Capitală a organizat, 
cu prilejul săroatoririi semi
centenarului PfC.R. un ciclu 
lunar de conferințe consacrate 
vizitelor oficialie ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
străinătate. Elxpunerile sînt 
susținute de ziariști care 
l-au însoțiți pe secretarul 
general al partidului cu a- 
ceste prileji'.ri. Prima con
ferință, din 2tl ianuarie, a avut 
ca obiect vizita în Franța, fiind 
urmărită cu interes de peste 
300 de tineri. La 23 februarie 
a avut loc a doua, manifestare 
a ciclului: conferința „Princi
piile politici externe ale 
României" a, fost însoțită de 
filmul vizitei în Austria.

ț \ A. GUȚAN

,£ĂPTĂMÎMA FOLCLO
RULUI GORJENESC"
Pe scenrile cârpi tielor culturale 

din Dăncirțlești, Fîurezani, Cru- 
șețu, Mătăsuri. Vlbdimir, ale clu
bului U.J.C.M. etjc. va avea loc 
sesiunea der comunicări „Bogăția 
și frumusețea folcLorudui gorje- 
nesp“, spectacolul „Iavoare fer
mecate", pn „Festival al lăuta
rilor' la cag? se vor întîlni tara
furile din iTismana, Godinești, 
Runcu, Motru, Novaci, Sadu.

Penultima '^i a lunii va găzdui 
seara de teat.qi la care, vor parti
cipa formațiile?, caselor de cultură 
Tg. Jiu, Novacii, Tg. Cărbunești, 
E. M. Motru, rar închiderea a- 
cestei acțiuni va fi marcată de 
faza județeană . a celui de al 
VI-Iea Festival bienal de teatru 
„I. L. Caragiale'' și de un spec
tacol folcloric susținut de forma
țiile artistice reprezentative din 
județ. •.

L. P.

SĂRBĂTORIREA 
TINERELOR FAMILII

în comunele județului Olt se 
desfășoară în aceste zile săptă
mânile culturale pentru tineret.. 
L-am rugat pe Dorel Radu — 
membru al comitetului județean 
U.T.C. — să prezinte pentru ci
titori, conținutul acestor mani
festări care zi de zi atrag un 
mare număr de participanți. j

— Activitatea începe joia cu 
dpsphidgțga la căminul cultural I 
a unei expoziții cu obiecte de 
artizanat specifice localității res- * * 
pective. în zilele următoare ti- ‘ 
nerii se întîlnesc cu medici, ca
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• 10,00—11,30 Emisiuni-lecție 
fientru lucrătorii din agricultură.
ngrășarea taurinelor. Prezintă 

Ing. Pătru Dean o 17,00 Deschi
derea emisiunii. Emisiune în co- 
lc»borare cu Ministerul învăt.ă- 
mîntului. Matematica, clasa a 
XH-a : Algoritmul lui Euclid.
Mijloace moderne în procesul de 
învățămînt. Transmisie de la Ex
poziția „Tehnologia instruirii" e 
18,00 Căminul e 18,45 Campiona

tele mondiale de patinaj artistic 
de la Lyon. Proba individuală 
masculină © 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici q 19,30 
Telejurnalul de. seară « 20,00 
România ’71. Azi — județul 81” 
biu • 20,20 Film artistic : „Dom
nul Pipelet" o 21,45 Handbal 
masculin : Steaua -- .Partizan
Bjelovar • 22,15 Dinamica socie
tății românești. Exigențe ale per
fecționării democrației • 22,45
Telejurnalul de noapte.

tovarășa Paraschiva Ghiulea, 
medic coordonator pediatru al 
sectorului 4.

— Datorită numărului insufi
cient de cadre, calitatea asis
tenței medicale în școli suferă.

— Cîți medici deservesc în 
prezent școlile din sectorul 4 î

— Pentru 4 licee și 27 de șooli, 
adică circa 29 000 de elevi, exis
tă 4 medici. Profilaxia, urmări
rea copiilor-problemă, consul
tarea periodică erau efectuate 
pînă acum cîțiva ani direct de 
către medic. Astăzi acesta se 
pronunță, deseori, pe baza ob
servațiilor furnizate de asisten
ta sau sora de cabinet, a inves
tigării buletinelor de analiză.

Mai amintim că o asemenea si
tuație duce nu numai Ia ignora
rea sau insuficienta cunoaștere 
a sănătății elevilor, ci și Ia im
posibilitatea de a-i cunoaște din 
punct de vedere psihic.

• CONDIȚIILE DE ÎMBUNĂTĂ
ȚIRE EXISTĂ CHIAR ÎN CA
DRUL REJELEI SANITARE

Situația constatată de noi se 
datorează unor factori asupra 
cărora se poate acționa, puțind 
fi deci mult îmbunătățită.

— Pe de o parte, ne declara 
doctorul Mircea Georgescu, di
rector adjuntf; al direcției sani
tare a Capitalei, un număr de 
23 Ia sută din posturile de me
dici pediatri din Capitală sînt 
vacante. Pe de altă parte, în 
urma unei hotărîri apărute în 
noiembrie 1969 specialitatea 
„medicină școlară" dispare. Me
dicii școlari sînt asimilați cu 
medici pediatri de dispensar. Ca 
atare rețeaua respectivă, care 
funcționa independent (și ex

dre didactice, scriitori în cadrul 
unor acțiuni pe teme ca : „Du
minică aveți musafiri. V-ați pre
gătit să-i primiți ?“, „Politețea 
la ea acasă", „Cum ne apărăm 
sănătatea" etc. De mult succes 
se bucură „Ora modei" în care 
tinerilor li se prezintă ultimele j 
noutăți în materie de modă. Uni 
loc aparte îl ocupă sărbătorirea 
tinerelor familii întemeiate cu 
un an în urmă. Este o întîlnire 
la care toți participanții trebuie 
să vină îmbrăcâți în costume ț 
naționale excepție făcînd tinerii i 
care se căsătoresc în acea,zi. în- ’ 
tre noii căsătoriți, cei căsătoriți 
în urmă cu un an, și douăîfami- 
lii în vîrstă au loc discuții, des
pre relațiile familiale, educarea 
copiilor etc. Urmează un pro
gram artistic cu cîntece de nun
tă, de petrecere.

Săptămîna culturală pentru ti
neret mai cuprinde și șezători’li
terare, simpozioane, proiecții de 
diafilme concursuri etc.

I. V.

PRIN MUNCA 
ELEVILOR

Ieri la Liceul „Dr. Petrul 
Groza" din municipiul Odor-» 
heiul Secuiesc, județul Harghita, 
s-a inaugurat sala de festivități 
construită prin munca patriotică 
a elevilor. Cu acest prilej, comi
tetul municipal U.T.C. a organi
zat o întîlnire între elevi și pri- 
mul-secretar al comitetului mu
nicipal P.C.R., Szavuj Ludovic, 
.care a vorbit despre realizările

A APARUT:
„LUPTA DE CLASĂ" or. 2

DIN CUPRINS:
GHEORGHE PANA : Noua

structura socială a României și 
creșterea rolului conducător al 
partidului comunist ; ILIE RA
DULESCU : Dezvoltarea societății 
socialiste și cerințele perfecțio
nării pregătirii cadrelor în pro
blemele conducerii ; MIHAIL 
FLORESCU : Revoluția în știința 
și tehnica contemporană ; ION 
DODU BALAN : Patriotismul în 
artă ;CAROL NIRI : Lupta pen
tru unitatea politică și organiza
torică a clasei muncitoare din 
România (1944—1948).

PROBLEME ALE DEMOCRAȚIEI 
SOCIALISTE IN ETAPA 

ACTUALA

DEZBATERE organizată de A- 
CADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIA
LE Șl POLITICE, Secția de ști
ințe politice.

ION CHIRCULESCU î Posibili
tăți reale de dezvoltare a pro

clusiv în cabinetele din școli și 
licee, posedînd un număr a- 
proape suficient de cadre) este 
desființată. Dacă un medic șco
lar specializat deservea maxi
mum 2 școli, astăzi același ofi
ciu (pentru 4—5 școli însă) este 
efectuat de către medicii pedia
tri de dispensar. Aceștia sînt. di
rijați către cabinetele medicale 
din școli în funcție de necesi
tățile și posibilitățile dispensa
relor, fiindcă acolo iși desfășoa
ră activitatea de bază.

Aflăm în continuare că, dacă 
în 1968 existau în Capitală 90 de 
medici școlari, astăzi cabinetele 
școlare sînt deservite de numai 
30 de medici de dispensar.

Ne explicăm de ce, în cursul 
anahetei noastre, am găsit mai 
toate cabinetele medicale închi
se (ce e drept, conform progra
mului !), de ce în licee mari ca 
„Dumitru Petrescu" sau „Aurel 
Vlaicu" — pentru a nu mai 
vorbi de o serie de școli gene
rale — medicul constituie, chiar 
pentru direcțiunile respective, 
un personaj ovasi-invizibil.

...Dar să revenim la cîteva a- 
mănunte reliefate de dialogul 
avut cu doctorul Mircea Geor
gescu. Mai întîi faptul că 23 la 
sută din posturi sînt vacante. 
Desigur, ocuparea lor ar contri
bui la completarea efectivului 
de medici și prin aceasta la îm
bunătățirea asistenței. Să nu e- 
xiste oare candidați pentru a- 
ceste posturi ? Dimpotrivă. Nu
mai că ele nu pot fi ocupate de- 
cît în urma unor concursuri pe 
care Ministerul Sănătății le-a 
sistat de cîțiva ani. Poate că, în 
scopul amintit, redeschiderea 
lor ar fi oportună.

Din discuțiile avute în cursul 
anchetei am mai reținut, ca un 

acestui <tincinal în județ și pers
pectivele! de dezvoltare în anii 
care urinează. în încheiere a 
avut loc un program artistic.

VICTOR RAREȘ

MODERNIZAREA 
REȚELEI STRADALE 

Â CAPITALEI

Aflăm de fia Direcția generală 
de drumuri \și spații verzi din 
cadrul Consiliului popular al 
municipiului București că în 
1971 se vor realiza modernizări 
de drumuri in valoare de 
100 000 000 lei. Principalele 
puncte unde se va acționa pen
tru consolidarea fundațiilor și 
așternerea unor covoare asfaltate 
vor fi Șoseaua Olteniței, Calea 
Rahovei, .strada Ștefan Furtună, 
linia centrală Otapeni-Tunari, 
autostrada: București-Pitești, Șo
seaua Alexandria, șoseaua Bucu
reștii Noi, cartierul Giulești...

Tot aici aflăm că vor începe 
lucrările, de' lărgire a podului Mă- 
rășești cu încă două benzi' de 
circulație, iar podul de la Strău- 

\ Iești va fi complet refăcut (va 
\avea patru benzi de circulație, 
iar pe porțiunea Băneasa-Strău- 
leșfi va fi construită o prome
nadei pe... două nivele — pe pod 
și pe sub pod}.

ducției agricole ; DAN BERIN- 
DEI : Mișcarea revoluționară 
condusă de Tudor Vladimirescu 
— moment de seamă în istoria 
României ; PAVEL APOSTOL : 
Antonio Gramsci, „Aere peren- 
nius".

SOCIOLOGIE ȘI INVESTIGAȚIE 
SOCIALA

P. MALCOMETE, AL. FLOA- 
REȘ : Implicații economice ale
fluctuației forței de muncă.

DOCUMENTAR

SORIN STRUJAN : înfruntările 
din arena socială a anului 1970 
spulberă mitul „armoniei socia
le" în lumea capitalistă ; VALE- 
RIU TUDOR : Despre forța de 
muncă în țările afro-asiatice în 
curs de dezvoltare.

NOTE

PETRU BERAR : Opinii în ju
rul filozofiei leniniste.

element probabil și de perspec
tivă, faptul că situația s-ar pu
tea îmbunătăți și prin înființa
rea unor centre de sănătate ale 
elevilor, organizate în afara șco
lilor. Aici ar urma să se con
centreze un număr important de 
medici pediatri, numeroase ser
vicii de specialitate.

Poate că ridicarea — pe baza 
posibilelor îmbunătățiri prezen
tate — cabinetelor medicale din 
școli de nivel de centre de 
sănătate ale elevilor ar repre
zenta o idee și mai potrivită. 
In orice caz posibilități există, 
însă nu numai cu condiția revi
zuirii unor unghiuri de vedere, 
poate chiar a unei mentalități.
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MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Patria (orele 10; 15; 19,30)

ORA SCORPIONULUI : rulează 
la Lumina (orele 9,30; 12; 14,30; 
17,30; 20,15).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Festival (orele 8 30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30).

STRADA LĂTURALNICA 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

NOUTĂTI ÎNTÂRZIATE 
PENTRU SCHIORI...

Cu toate că, (sau tocmai de 
aceea !) sezonul sporturilor de 
iarnă se apropie de sfîrșit, la 
secția sport din Direcția ge
nerală de textile-încălțăminte 
a Ministerului Comerțului In
terior sînt cîteva noutăți.

— Este vorba, ne-a spus Ni
colae Henegaru, șeful servi
ciului sport, de bocancii de 
schi cu clape, produși de Fa
brica de încălțăminte din Re
ghin.

— Prin ce se deosebesc a- 
ceștia de cei clasici ?

— Șireturile sînt înlocuite 
cu clape. Astfel, schiorul își 
poate „încheia" dintr-o singură 
mișcare bocancii apăsînd pe 
cele trei clape care .asigură 
perfecta etanșare a bocancului 
la picior.

— Despre cele trei sau pa
tru noi modele de sacuri de 
spate confecționate din pa
nama cașerată (pînză imper- 
meabilizată cu curele din 
pîslă și piele, produse de „Fia- j 
căra Roșie" — București și . 
despre bluzoanele sport, mai 
scurte decît cele care se gă
sesc la ora actuală pe piață 
care sînt confecționate din 
bumbac, tercot și relon lu
cios, în contexturi de o gamă 
coloristică foarte variată, des-

1 ȘTIINȚĂ i 

i ȘI ELAN j
(Urmare din pag. I)

impune astfel de corecții cu o „forță de șoc" uneori ului
toare. Dacă vrem nu numai să-i percepem pașii, ci să ni-i 
asociem pe ai noștri — sincronic — ritmurilor ei, atunci 
trebuie să învățăm fără încetare, să ne încadrăm în circui
tele „reciclărilor'', să supunem mereu unui examen critic 
fondul de cunoștințe pe care îl posedăm și să ne canalizăm 
eforturile spre noi achiziții, indiferent de vîrstă, de profesie 
sau de funcție. Este un imperativ al epocii, căruia nu ne 
putem sustrage decît cu riscul iminent de a rămîne în urmă 
și a ne crampona de farmecul unor realizări ce nu mai sînl 
de mult în stare de competitivitate.

Instituirea unui sistem național de pregătire și repregătire 
unitară a cadrelor, supunerea acestui domeniu la o evidentă 
și tonică infuzie de concepție prospectivă este — fără în
doială — o treabă grea, de mare anvergură. Ea începe însă 
să se materializeze și avem toate posibilitățile de a o 
susține neîncetat, mai ales că ceea ce predomină în reali
zarea ei nu este investiția materială, ci aceea de inteligență.

Vom putea, astfel, să ne debarasăm de unele mentalități 
învechite, să facem din elan un autentic și vrednic aliat 
al științei, potențindu-l în acest mod și relevîndu-i noi fațete 
și resurse. în fond, adaptîndu-l la exigențele contempora
neității, remodeiîndu-l, pralungindu-l spre practica nemijlo
cită și înserîndu-l creator în cadrele active ale vieții. Căci — 
de fapt — nu există elan de dragul elanului, după cum nu 
există revoluție de dragul revoluției. Elanul revoluționar a 
fost întotdeauna un răspuns rapid și angajant la cerințe 
obiective ale vieții.

Reciproc, vom putea face din știință un cenzor rational, 
neîngăduitor cu prelungirile de comportament ale afectivi
tății, un veritabil suport al tehnicii și lucrului intens de labo
rator, o pîrghie omnipotentă a progresului, creată din oa
meni pentru ei înșiși. Pentru că, în fond, nici știința nu se 
face de dragul științei.

Sudate frontal și metodic, știința și elanul pot constitui 
osatura trainică a acțiunii de naștere a viitorului, de grăbire 
a zilei de mîine.

filme documentare (orele 19;
20.45) .

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20 15).

BĂIET! BUNI. BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Gri vița (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; 
1G: 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).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Aurora (orele 9 30; 12; 15,15;
17,45; 20,15).

PE LUCIUL GHETII î rulează 
la Dacia (orele 8,45—20,30 în conti- 

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 ALTADATA : rulea
ză la Laromet (orele 15 30; 17,30; 
19,30).

SEMNALE PE DRUM : rulează

nuare). Moșilor (orele 15; 17;
19: 21).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : ru-
leazâ 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

pp noul model de pantaloni 
<fe fenl, confecționat din stofă, 
eupraelastlcă.

— Cînd vor intra aceste nou ■ 
tâți în magazine?

4- Probabil pe la șfîrșitul 
lunii aprilie, începutul lunii 
mai.

— Nu vi se pare ci apariția 
lor este tardivă, cel puțin pen
tru acest sezon ?

— Nu, pentru că noi le-am 
planificat pentru sezonul din 
1972. Deci apărem mai de
vreme ca de obicei. (!)

CUM AU APĂRUT 
CARPAȚII

în cadrul Institutului de geo
logie clin București au fost efec
tuate studii complexe privind evo
luția și formarea părții centrale 
a Carpaților Orientali. Astfel, se 
consideră că cele mai vechi roci 
cristaline s-au format în decursul 
unui ciclu care și-a încheiat e- 
voluția cu 700—750 milioane ani 
în urmă. Alte roci, avînd o vîrs
tă de circa 500—550 milioane 
ani, se apreciază că s-ar încadra 
într-un al doilea ciclu situat pe 
scara geocronologică la începu
tul paleozoicului. Un ultim ci
clu care a generat roci cristaline 
este cel hercinic, încheiat cu a- 
proximativ 300 milioane ani în 
urmă.

la Progresul (orele 15,30; 18; 20).
ClNTECELE MARII : rulează la 

Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30).
STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 

la Buzeștl (orele 15,30; 18; 20,30).
VAGABONDUL : rulează la Pa

cea (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Ra
hova (orele 9; 12,30; 16: 19,30).

CĂLĂTORIE IN JURUL CRA
NIULUI MEU : rulează la Viitorul 
(ora 21)

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

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

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15.30; 17,45; 
20) Giulești (orele 15,30: 18; 20,30).

RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Crîngașl (orele 15,30; 
18; 20,15).

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

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

SOARELE VAGABONZILOR • 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

COMISARUL X șl „PANTERE
LE ALBASTRE" • rulează la Vi
ta n (orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Cosmos (orele 15 30; 18; 20.15)

SERGIO
ENDRIGO

Născut Ia Pola, la 15 iunie 1933» 
Sergio Endrigo a debutat în 1954, 
într-un spectacol de amatori, la 
Teatrul „Malibran“, după care i 
s-a oferit un contract la barul 
„Lido“ din Veneția. După cîteva 
înregistrări la casa Ricordd („La 
brava gente“, „Bolla di sapone“), 
trece la R.C.A. Italiana, unde 
vinde, în decurs de 3 ani, un 
milion de discuri (La guerra, 
Annamaria, Ora che sai). în 1966, 
debut la San Remo (cu „Adesso 
si“), iar în iunie participă la a 
H-a „Mostra -internazionale della 
musica Leggera“ de la Veneția 
(cu „Girotonda intorno al mondoM 
și „Questo amore per sempre"). In 
1967, obține la San Remo Pre
miul I național al textierilor, 
pentru „Dove credi di andare“, și 
în același an, în iulie, lansează 
la Veneția „Per che non dormi 
fratello" și „La tua assenza'L 
După ce participă la al II-lea 
Festival MIDEM, la Cannes, En
drigo obține primul marcant suc
ces : Marele Premiu la San Remo 
în februarie ’68 (pentru „Canzone 
per te“). Trecuseră 14 ani de lâ 
debut... Pe 6 aprilie reprezintă 
Italia la Concursul Eurovision de 
la Londra, cîntînd „Marianne**  
(piesă preluată ulterior de Cliff 
Richard șl Ivo RoblC). Lansează

ANGELA
SIMILEA
Născută în București la 9 talie 

1946, Angela Șimilea a pășit în 
muzica ușoară încă din clasa a 
X-a de liceu, exercitîndu-șl în 
paralel talentele corale. Se semi*  
profesionalizează în cadrul ansam
blului de estradă al I.I.S. Tehno- 
metal, în cadrul căruia efectu
ează diferite turnee și obține, la 
șfîrșitul anului 1967, două dis
tincții (la cel de al IX-lea Con
curs al artiștilor amatori) pre
miul I pe București și III pe țară 
(cu melodia „Așa ești tu"). Debu
tează apoi în Ansamblul U.T.C, 
și în emisiunea TV. „Emoții în 
premieră" (alături de Dorin Anas- 
tasiu) — cu „Guantanamera" șl 
„Spune, iubite". In noiembrie 
1967 intră la Școala populară de 
artă, iar în toamna lui '68 la 
cursurile de perfecționare ale so
liștilor de muzică ușoară (în am
bele, la clasa prof. Florica Orăs- 
cu). După o serie de noi emisiuni 
TV., din nou lauri : Premiul Fes
tivalului tinerilor interpret! de 
muzică ușoară din București, cu 
„Așa ești ,tu“ și „In cine să mal 
cred". în iulie 1969, participare 
notabilă la Concursul național de 
creație și interpretare de muzi
că ușoară românească de la Con
stanța, pe șcena căruia interpre
tează „Astă-seară fără lacrimi",

VINERI. 26 FEBRUARIE 1971

Opera Română : TOSCA — ora
19,30 ; Teatrul de Operetă : SU- 
ZANA — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : ENIGMA OTILIE1 — ora 20 ; 
(Sala Studio) : MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 20 ; Teatrul 
de Comedie : OPINIA PUBLICĂ
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 20 ; Tea
trul Mic : FATA CARE A FĂCUT 
O MINUNE — ora 20 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
(Cal Victoriei) : LOGODNICELE 
ATERIZEAZĂ LA PARIS — ora
19,30 ; (La Sala Palatului) : SE 
CAUTA O VEDETĂ — ora 19.30 ; 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora
19,30 ; (Sala Studio) : SUS PE 
ACOPERIȘ... ÎN SAC — ora 20 ; 
Teatrul Giulești ; FREDDY
— ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : ROATA MORII — ora 
16 ; (La Casa de cultură a studen
ților) : PRESTIGIOASA LOREDA-

„CERBULUI
BE AUR"

la scurte Intervale „La colombo*  
(pe o poezie de Rafael Alberti), 
„Ancli’io ti ricordero" (dedicata 
lui Che Guevara), „Camminando 
e cantando" (adaptare a melodiei 
brazilianului Gerardo Vandre). L» 
San Remo '60, locul II cu „Lon- 
tano dagll ochi", Iar la șfîrșitul 
aceluiași an — un L.P. de poe
zie și muzică realizat în colabof 
rare cu Giuseppe Ungaretti șl 
poetul brazilian Vinîcius De Mo
raes, șl întitulat „La vita, amico, 
e l’arte dell lncontro". In 1970 
Premiul San Remo pentru cel 
mai bun text literar („L’arca dl 
Noe"), la al XX-lea Festival și 
lansează „Oriente" la Veneția, 
Endrigo este foarte popular, in 
urma turneelor întreprinse, in 
Brazilia, Spania, Grecia, U.R.S.Si 
și Cuba.

„Glasul tău” și „Cu fericirea mea 
nu te juca". Pș 28 ianuarie 1970 
în cadrul „Concertului speranțe
lor", primește Premiul I din par
tea juriului criticii „bx aequo" (cu 
Dorin Anastasiu, ciștigătorul con
cursului) pentru „Nel sole" șl 
„Ai plecat rîzînd". în sfîrșit, in
clusă în lotul nostru la „Cerbul 
de aur ’70“ (alături de Doina 
Spătaru șl Dorin Anastasiu), An
gela Similea a obținut un fru
mos succes : un „Cerb de ar
gint", pentru „Marea cîntă" și 
„După noapte vine zi". Alte me
lodii din repertoriul Angelel Si
milea : „Amurgul", „Cîntecul ni
mănui", „Timpul florilor", „Va 
veni o clipă", „Primii pași pe 
lună".

• •••••

NA — ora 20,30 ; Teatrul „Țăndă
rică" (Cal. Victoriei) : MIUL CO- 
BIUL — ora 17 ; (Str. Academiei) : 
BANDIȚII DIN KARDEMOMME 
— ora 17 : Teatrul „Ion Vasi1 es
eu ; FLOARE DE CACTUS — 
ora 19,30 ;. Circul Globus : INTER
NAȚIONAL ’71 — ora 19,30.
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(Urmare din pag. I)

și eît am împlinit, fâră a cu
noaște bine de unde am pornit, 
fâră a ști ce însemnau pe 
atunci. in detaliile lor crude, 
umilitoare, sărăcia, subdezvolta
rea economică, prin cite obsta
cole a trecut activitatea de 20 
de ani de ilegalitate a partidu
lui.

însăși crearea partidului 
a reprezentat încununarea unui 
proces dificil, început cu mult 
timp înainte. După desăvirșirea 
idealului național de unitate a 
românilor, in decembrie 1918, 
s-a realizat o unificare a parti
delor socialiste din vechea țară 
și din Transilvania. Acest partid 
a luat numele de Partidul So
cialist. in urma Declarației din 
decembrie 1918 — care a ex
primat clar și hotărit, pentru 
prima oară in concepția unui 
partid socialist de la noi. că 
transformarea fundamentală a 
țării nu se poate realiza decît 
prin dictatura proletariatului. 
A urmat Conferința de unifica
re din mai 1919. la care am 
participat ca delegat al organi
zațiilor socialiste din Huși, 
unde mă aflam ca tinăr profe
sor. în acei ani. decembrie 1918 
— mai 1921. Partidul Socialist a 
fost puternic frămîntat de exis
tența a trei curente ideologice 
reprezentate de ; social-demo- 

crații păstrători ai vechii ideo
logii reformiste a Internațio
nalei a II-a ; comuniștii care a- 
jungînd la înțelegerea situației 
din țara noastră, s-au consti
tuit într-o stingă în sinul aces
tui partid. iar nu separat și 
centriștii care doreau și ei, aar 
cu anumite rezerve, afilierea la 
Internaționala comunistă. După 
cum se știe, procesul de crista
lizare care a avut loc in timpul 
și după Greva generală din 
1920, a condus spre o singură 
rezolvare posibilă : crearea Par
tidului Comunist Român. După 
eliberarea celor arestați la con
gresul de constituire, cărora li 
se înscenase Procesul din 
Dealul Spirii, a avut loc la 
Ploiești, în octombrie 1922, 
Congresul al II-lea al Partidu
lui, unde s-a votat Statutul și 
s-a desăvirșit organizarea nou
lui partid, cu secții în toate 
județele țării, cu un organ de 
presă — „Socialismul" și o edi
tură proprie. Dar mai inainte, 
în martie 1922, Partidul Comu
nist a apărut la alegerile parla
mentare, punînd în mai multe 
județe liste în care au fost 
desemnați — cu semnul elec
toral „secera și ciocanul" — în 
cea mai mare parte, cei arestați 
cu prilejul Congresului I și cî
țiva comuniști în libertate, prin
tre care mă aflam, candidînd în 
județele Ilfov și Iași.

— Ce Însemnătate a avut

VIITORUL ÎNCEPEA
această participare electo
rală ?

— Deși prin măsluire alege
rile nu s-au incheiat in favoa
rea candidaților comuniști, cam
pania electorală, întrunirile or
ganizate, manifestările, progra
mul prezentat au marcat apa
riția Partidului Comunist pe a- 
rena politică, au fost un pri
lej de mobilizare a maselor în 
jurul partidului și de populari
zare a obiectivelor sale in rîn- 
durile lor, mareînd încă de pe 
atunci marea forță a partidului 
de atragere a maselor. Astfel, 
ziarul „Socialismul" din 2 martie 
1922 insera o amplă relatare sub 
titlul — „Grandioasa întrunire de 
la Dacia. Mii de muncitori au ce
rut libertatea întrunirilor și a 
presei, intrarea în legalitate. 
(Este vorba de eliberarea celor 
arestați, n.n.). Expunerea pro
gramului de acțiune a Partidu
lui Comunist".

In anii 1921—1924, activitatea 
Partidului Comunist a fost atit 
de puternică, a avut o aseme
nea rezonanță socială și politi
că, incit, in aprilie 1924, guver
nul liberal a hotărit samavolnic 
interzicerea existenței sale le

gale. în această situație parti
dul nu numai că nu s-a desfiin
țat, dar adaptîndu-se noilor îm
prejurări, a trecut la activitatea 
ilegală in cele mai grele con
diții.

— După 1918 a căpătat 
amploare mișcarea tineretu
lui socialist și apoi comu
nist. In ce împrejurări ați 
cunoscut-o ?

— încă de la început tineretul 
muncitor a înțeles țelurile parti
dului comunist. In perioada 
1921—1924 am publicat în ziarul 
„Tineretul Socialist" un ciclu de 
25 de articole sub marginalul 
„Istoria muncii", cu referiri spe
ciale la problemele relațiilor de 
clasă și ale luptei de clasă. Era 
o ipostază nouă, dorită, a mea 
ca profesor. Mai tîrziu, în anii 
de detențiune la Doftana 
(1936—1938) m-am regăsit în a- 
ceastă calitate cînd. agățat de 
zăbrelele celulei, țineam zilnic 
conferințe deținuților din secția 
în care mă aflam.

Prin anii ’20 am reîntîlnit în 
fruntea mișcării socialiste a ti
neretului pe unul dintre cei mai 
distinși dintre foștii mei elevi 
de la Liceul internat din Iași -~ 

Lucrețiu Pătrășcanu, pe care a- 
poi l-am revăzut de atîtea ori 
în activitatea legală, semi-legală 
și ilegală a Partidului Comunist 
Român. De asemenea, îmi amin
tesc cu admirație de o tînără 
comunistă — foarte vioaie, foar
te frumoasă și deosebit de ac
tivă, Lenuța Filipovici, care 
mai tîrziu. după 1930 a devenit 
membră a secretariatului parti
dului.

— In decembrie 1918, în 
ziarul „Social-democrația" 
— foaie săptămînală a or
ganizațiilor socialiste și sin
dicale din Iași, ați semnat 
articolul „Către tinerele ge
nerații". După ce articolul 
marca împlinirea idealurilor 
unirii politice a tuturor ro
mânilor, dumneavoastră pre
cizați că, cei pe care s-a ba
zat realizarea acestui dezi
derat național, au in miinile 
lor viitorul României. Ur
inează o întrerupere. Cenzu
ra a frînt textul și a lăsat 
in locul lui o pată aibă. 
Erau simptomele constrînge- 
rii, ale viitoarei ilegalizări. 
Era istoria care atunci nu 
putea fi scrisă. Ajutațj-ne 

să umplem acum aceste go
luri.

— Ar fi trebuit să apară așa 
cum și culesese zețarul — un 
îndemn de unire a forțelor 
pentru transformarea societă
ții existente intr-o societa
te nouă. Către șfîrșitul artico
lului scriam : „Să înțelegem 
rostul vremii și să luptăm pen
tru înfăptuirea noului curent cu 
liniște și judecată, pentru a 
reda neamului acestuia toată li
bertatea dezvoltării forțelor 
sale". în continuare, scrisesem 
o frază care sublinia această 
idee și reprezenta un hotărît în
demn la acțiune. Cenzura a ex
clus-o însă.

— Partidul Comunist Ro
mân și-a legat existența de 
viața maselor ; așa cum au 
dovedit evenimentele, a reu
șit să păstreze o permanen
tă legătură cu toate acele 
categorii de oameni la care 
literatura sa ilegală nu pu
tea pătrunde, unde nu se 
puteau organiza celule de 
partid.

— în aceste condiții, Partidul 

Comunist Român a organizat și 
condus formațiuni legale de 
masă în fruntea cărora s-au 
aflat comuniști, simpatizanți sin
ceri ai partidului, intelectuali 
democrați. Cuvintul partidului, 
lozincile sale de luptă pentru 
revendicările muncitorilor și 
ale altor categorii, împotriva 
fascismului și războiului, pă
trundeau în special prin presa 
legală care apărea, trecînd peste 
mari opreliști, de la un an la 
altul, de la o lună la alta. E 
suficient să amintim că în pe
rioada 1932—1938 au fost editate 
— din inițiativa și sub condu
cerea partidului — în diferite 
centre, nu mai puțin de 120 de 
ziare și reviste în limbile ro- 
mînă, maghiară și germană. Evi
dent, aceasta reprezenta o largă 
posibilitate de penetrare a 
ideilor de luptă ale partidului, 
în cele mai largi pături sociale.

— Ați reprezentat peste 
hotare uncie dintre organi
zațiile legale, conduse de 
partid. Care a fost cel mai 
emoționant moment la care 
ați participat ?

— Trecînd granița cu dificul
tate, am fost prezent la 
Congresul mondial împotriva 
războiului din august 1932 de la 
Amsterdam, la Congresul mon
dial antifascist din iunie 1933 și 

la al III-lea Congres mondial 
antifascist, in iulie 1934. la Pa
ris. îmi amintesc că în iunie 
1933. în marea sală Pleyl din 
Paris, unde a avut loc Con
gresul mondial antifascist, erau 
prezenți 3 000 de delegați din 
toată lumea. Principalul scop 
al acestui Congres era lupta 
împotriva fascismului întronat 
de venirea la putere a lui 
Hitler, numai cu cîteva luni in 
urmă. Henri Barbusse anunță 
deschiderea Congresului.

în după amiaza aceleiași zile, 
am vorbit în numele Comitetu
lui național antifascist român, 
de curînd înființat. Nu toți 
cei prezenți cunoșteau limba 
franceză, în care mă adre
sam, dar cînd m-am referit 
la eroicele lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor români, 
numai rostirea cuvintului „Gri- 
vița“ a ridicat intreaga sală in 
picioare și cu o căldură greu 
de exprimat, cei 3 000 de parti
cipanți au salutat lupta bravi
lor noștri muncitori. Mi-am stă- 
pinit cu greu emoția față de 
simpatia ce o arătau clasei 
muncitoare din România. Era 
un impresionant ecou al luptei 
neînfricate a Partidului Comu-ț 
nist Român în acele vremuri 
grele, o dovadă apreciată a ma
rii stime internaționale de care 
începuse să se bucure partidul 
nostru.
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• Delegații la Congres in dialog

cu cei pe care i-au reprezentat

• Reevaluări utile și necesare

s-o aibă organizația UiT.C. față 
de elevii care fac practică în 
uzină, ca și față de cei proaspăt 
angajați. Iar în dezbaterile care 
au loc în aceste zile, în fiecare 
secție problema aceasta se si
tuează pe primul plan, iar pro
punerile deja apărute vizează o 
preocupare mult mai susținută, 
care în perspectivă să-i revină 
în mai mare măsură organiza
ției U.T.C.

Dintr-un alt loc al țării, de la 
Cluj, vestea care ne sosește dez
văluie poate un alt punct de 
vedere, dar aceeași dorință de 
a-i face pe tineri participanți 
activi la întregul proces de apli
care a hotărîrilor Congresului. 
OPREA FEREȘTEANU, secreta
rul comitetului U.T.C. de la 
Uzina „Unirea" ne spunea : 
„Cred că una din problemele 
importante asupra căreia trebuie 
să insistăm este aceea a noului 
Statut, care în forma actuală 
conține multe îmbunătățiri, a- 
dăugiri sau simplificări. Elfe tre
buie dezbătute cu întreaga masă 
de tineri pentru a-i pune pe toți 
in cunoștință de cauză, iar în 
următoarele zile asta și inten
ționăm să facerii".

Iar EGYED PETRU, secreta
rul comitetului U.T.C. de la Li
ceul nr. 11, adaugă : „Au venit 
deja mulți colegi să mă întrebe, 
să afle amănunte asupra desfă
șurării congresului. Am și discu
tat deja cu unii dintre ei, însă 
nu m-am oprit deocamdată decit 
la impresiile generale. Astăzi, 
însă, avem programată o primă 
acțiune organizată, o adunare a 
întregului activ al liceului, în 
cadrul căreia dociimentele Con
gresului vor fi nu doar aduse la 
cunoștință, ci dezbătute sub toa
te implicațiile lpr. Iar în zilele 
următoare, vor avea loc aseme
nea acțiuni Ta nivelul tuturor 
organizațiilor din clase".
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dinea de zi ■ adunărilor gene
rale.
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Comitetului 
al U.T.C.

DIN FOTOALBUMUL CONGRESULUI
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DIONISIE HELJONIIOAN FĂTU,

mișcare

de

tri-

ale 
In
Șl

prim secretar al 
județean Albamatrițer, Întreprinderea de 

industrie locală — Făgăraș

SINDICAT și

material plastic, 
calității. Ar fl 
acestei activități 
schimburile de expe-

marl

in program, ca și în stilul de muncă

• Pe terenul consultării tinerilor
numeroase sugestii și inițiative
(Urmare din pag. I)

TREI IDEI 
PRIND DEJA VIAȚĂ
La întreprinderea textilă 

Galați în cadrul birourilor,, al 
comitetelor și c_c—
U.T.C. L. ' '
sînt studșate documentele Con
gresului, delegații se întîlnesc 
cu tinerii și îi informează pe 
larg despre lucrările forumului 
organizației.

— Studiind cu atenție docu
mentele celui de al IX-lea Con
gres al U.T.C., ne declară ingi
nera MARGARETA NANTU, se
cretara comitetului U.T.C. al în
treprinderii, ni se relevă noi 
căi de ridicare a activității orga
nizației noastre, de a obține re
zultate din ce In ce mai bune. 
Examinînd îndeaproape ceea ce 
a făcut bine în prezent și apre
ciind ca atare, este necesar cred 
eu, ca noi, cei investiți cu con- 
ducerea unor organizații, să pu
nem mai mult patos în acțiu
nile noastlre, să căutăm ca tot 
ce întreprindem să fie bine fina
lizat, să nu mai renunțăm la 
materializarea unor idei va
loroase în ciuda oricăror greu
tăți.

Concretizînd, Margareta Nan- 
tu, ne vorbește despre reactuali
zarea ideii clubului tineretului 
din cadrul întreprinderii în care 
tinerii să se poată cunoaște, 
să-și petreacă timpul liber, să 
participe la diferite acțiuni po
litice, cultural-educaltive. Acest 
club ar putea funcționa în ac
tuala clădire a cantinei, dacă 
nu permanent, cel puțin de două- 
trei ori pe săptămînă.

— Acum am trecujt, hotărîți 
la organizarea clubului FEMINA, 
ne declară secretara comitetu
lui U.T.C. Am obținut, deocam
dată o încăpere pe care vrem 
s-o mobilăm cît mai intim, cît 
mai plăcut. Vom invita în fața 
tinerelor fete oameni de artă și 
cultură, medici sau specialiști în 
arta modei și arta culinară. 
Principalul obiectiv : cultivarea 
gustului pentru frumos, pentru 
estetic, pentru util. Nu vrem 
deloc să împrumutăm aici at
mosfera de ședință. Și vom 
reuși.

In aceeași întreprindere, un 
alt tînăr si anume GHEORGHE 
MIHAILESCU, secretarul unei 
organizații de bază U.T.C. de la 
secția filatură, ne împărtășește 
cîteva din gîndurile lui :

— Am inițiat acum un con
curs intre cele trei schimburi 
din cadrul secției. Acțiunea co
respunde unei mai vechi dorin
țe a noastre. Concursul are ca 
obiectiv îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan, realiza
rea de economii și întărirea dis
ciplinei in producție. Am propus 
ca acest concurs să se desfășoare 
pină la sfîrșitul anului.

interlocutorul se oprește o 
cȘipă pe ginduri, apoi revine și 
precizează :

— Reluarea ideii înființării 
unui club al tineretului la noi 
în întreprindere este bună. A-

__  , organizațiilor 
aai loc ample dezbateri, 
îcfiate documentele Con-

vem peste 1000 de tineri. Aici 
am putea organiza multe cercuri 
de șah, de pildă, sau 
populară, fiindcă Ia 
foarte multe fete. Aș 
să se reia și ideea 
unei formații corale.
tinere și tineri noi am putea a- 
vea un cor mixt foarte bun.

Deci noi acțiuni, noi forme de 
Îmbunătățire a muncii concrete 
desfășurate în organizații.

de artă 
noi sînt 

vrea însă 
înființării 
Cu atîtea

ÎNTR-O PAUZĂ 
PRINTRE CONSTRUC

TORI
Cei rămași la locurile lor de 

producție și-au așteptat cu viu 
interes delegații. Iar, odată în
torși, și-au lăsat pentru cîteva 
minute lucrul și s-au adunat în 
jurul lor ca să-i asculte. Așa au 
făcut ieri, în jurul orei 10, și 
tinerii constructori de la Șan
tierul nr. 1 — I.J.C.M. Vîlcea, 
cei care muncesc la înălțarea 
noii case de cultură a orașului : 
l-au luat în mijlocul lor pe 
maistrul GHEORGHE CIUCA, 
locțiitorul secretarului U.T.C., și

l-am îndemnat să le vorbească. 
I-au ascultat în tăcere refe
ririle la cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, comen
tariile pe marginea raportului, 
impresiile din sală șl din cuvîn- 
tul participanților — apoi au 
început ei să vorbească. Beto- 
niștii DUMITRU LAZAROIU și 
NICOLAE STOICULEASA au 
arătat că acum, poate mai mult 
ca oricînd, sînt necesare efor
turi susținute din partea orga
nizației U.T.C. pentru a da în 
folosință noul lăcaș de cultură 
în termenul stabilit. La alte 
puncte de lucru, în cartierul de 
locuințe Petrișor, în zona Nord 
și altele, discuțiile pe marginea 
acelorași probleme au vizat în 
mod deosebit disciplina în pro
ducție, reclamîndu-se întărirea 
ei. Pretutindeni însă a fost sub
liniată o concluzie unică :

— Se vorbește și despre noi 
în raport, în cuvintele care se 
referă la înalta răspundere față 
de calitatea de muncitor al in
dustriei noastre socialiste. Avem 
datoria să urmărim în perma
nență acest obiectiv și să-l si
tuăm pe primul plan atit in pro
cesul de producție, cît și pe or-

CU PARTICIPAREA 
TUTUROR

Scenele la care asistăm acum 
sînt decupate dintr-un film care 
a început deja de cîteva zile. 
Pretutindeni unde am fost pre
zenți •— ieri, alaltăieri, ca și în 
toate zilele desfășurării congre
sului — am întîlnit aceeași at
mosferă caracteristică pentru 
trecerea la o etapă de noi 
desfășurări de forțe. Și, bineîn
țeles, ca întotdeauna în ase
menea împrejurări, începutul 
este marcat de o largă consul
tare a tinerilor, pentru aflarea 
părerilor lor. Imediat după ce 
s-a întors în uzină, inginerul 
AXENTE SERAU, secretarul 
comitetului U.T.C. de la Uzina 
mecanică Timișoara, a avut grijă 
să nu rămînă tînăr care să nu 
fi citit ziarul în care erau pu
blicate lucrările congresului, și 
în special cele ale comisiei pen
tru problemele tineretului mun
citoresc. Le-a cerut părerea mai 
ales asupra grijii pe care trebuie

Acestea sînt, așa cum arătam 
la început, numai cîteva din 
multele exemple pe care le-am 
putea da, toate demonstrînd 
pronunțatul caracter de lucru 
pe care dezbaterile congresului 
îl păstrează și la scara fiecărei 
organizații. In următoarele zile 
vom reveni cu alte aspecte, la 
fel de grăitoare.

CUM

SE POATE

REALIZA
In raport de exigențele ac

tuale cărora trebuie să le răs
pundă pregătirea pentru mun
că și viață a tinerilor, Congre
sul al IX-lea al Uniunii Tinere
tului Comunist, a trasat sarci
nile inițierii unei largi mișcări 
de masă pentru însușirea reali
zărilor științei și tehnicii, care 
să cuprindă tineri din toate ca
tegoriile, atît din producție cît 
și din sistemul de învățămînt.

In consensul unor asemenea 
cerințe, tinerii care au răspuns 
anchetei noastre formulează, 
astăzi, intenții, opinii, dar și 
elemente ale unui program de 
activitate concret, prin care or
ganizațiile U.T.C. sînt angajate 
în efortul de a-și îndeplini, mai 
plenar, eficace, atribuțiile în
credințate în educarea tinerei 
generații.

Opinii consemnate de

ION TRONAC

TOMA GALL, 
inginer, Uzina de piese auto- 

Sibiu
Accentul care se pune, a- 

cum șl pentru viitor, pe au- 
todotărl, autoutilări, într-o 
dinamică foarte rapidă, mă 
determină să spun că trebuie 
să intervină în acest cadru, 
mult mai mult, și organizația 
U.T.C., pentru stimularea pa
siunii, a interesului tinerilor 
față de munca de creație in
ginerească. Prin acțiuni 
organizație, în adunările ge
nerale, să se instituie o 
bună de luptă, o poziție fer
mă împotriva autoliniștirii ca
drelor care termină institutul. 
Este fără îndoială util, în ce 
privește cultura tehnică, să 
știm ce și cît citesc tinerii. 
Dar mai important consider a 
fi ca organizațiile U.T.C. să 
vegheze și să influențeze, prin 
mijloace politico-educative, 
eficiența integrării în sistemul 
perfecționării pregătirii, al re
ciclării -r o necesitate pe care 
viața o scoate zilnic Ia ivea
lă. S-a dat un caracter orga
nizat mișcării de inovații, dar 
traseul parcurs de la idee la 
realizare nu se află decît foar
te puțin în cîmpul de vizibi
litate al masei de tineri. Oa
menii și succesele lor rămîn 
undeva între pereții sistemu
lui de lucru al cabinetului 
tehnic, în loc să fie larg popu
larizați, cu realizările lor, ca 
exemple.

Congresului al
„_ ______ numeroși ti

neri s-au referit pe larg la acti
vitatea cultural-artistică și 
sportivă din organizațiile lor, au 
făcut numeroase propuneri și su
gestii pentru stipularea acestei 
activități. A fost pregnant evi
dențiată necesitatea de a se sta
tornici o mai strinsă colaborare 
a organizațiilor U.T.C. cu sindi
catele. cu instituțiile de cultura 
și artă, cu ceilalți factori educa
ționali. Aspecte deosebite impli
că această colaborare în ceea ce 
privește utilizarea și administra
rea bazei materiale, asigurarea 
accesului larg al tinerilor în lă
cașurile de cultură, pe terenurile 
de sport, la utilizarea mijloace
lor necesare existente. In legă
tură cu aceasta, publicăm, în 
continuarea dezbaterilor din 
Congres părerile unor tineri și 
ale unor activiști ai organizației 
noastre.

Vlaicu Francisc — miner — 
Exploatarea Lonea.

N-am putea spune că organi
zația noastră U.T.C. nu s-a bu
curat pină acum de ajutorul 
sindicatului in organizarea di- 
verselor activități specifice ei,

în dezbaterile 
IX-lea al U.T.C.

Conșider că organizația 
U.T.C. din Întreprinderea 
noastră are datoria să se ma
nifeste nu numai pentru a 
stimula participarea tinerilor, 
prezența și calitatea însușirii 
cunoștințelor la cursurile de 
calificare sau de specializare, 
ci să Intervină activ, comba
tiv, ca programa lor să se 
înnoiască mereu In pas cu 
cerințele producției, să fie a- 
daptată la specificul locului 
de muncă. Reprezentanții 
noștri în comitetul de direcție 
și comitetul sindical, trebuie 
să obțină un sprijin concret, 
nu numai de principiu, pentru 
ca tinerii să fie stimulați In 
a crea noul. Să fie consul
tați și puși la treabă, pentru 
a rezolva probleme de lărgire 
a sortimentului produselor de 
uz casnic, ale înlocuirii meta
lului cu 
ridicării 
sprijinul 
vizitele,
rlență la Întreprinderi 
de mecanică fină sau de mase 
plastice.

Socotesc că o __ ,___
inasă pentru însușirea de că
tre tineri a cuceririlor știin
ței și tehnicii presupune, prin
tre altele, activizarea în toa
te unitățile economice a ca
drelor ' tinere de muncitori, 
tehnicieni, maiștri, ingineri șl 
economiști. Una din modalită
țile de lucru fertile este a- 
ceea a organizării de cercuri 
tehnice. Noi avem în pregăti
re un program complex al 
certului tehnico-ștlințific de 
la Uzina mecanică din Cuglr, 
cu probleme ce preocupă În
deaproape întreprinderea șl 
consider că, după acest modei, 
tinerii, din celelalte unități e- 
conomice vor trebui să se 
ganizeze, să-și stabilească 
program riguros de lucru, 
Intilnirl periodice, sesiuni 
comunicări, mese rotunde 
schimburi de experiență 
teme tehnice actuale. La Blaj, 
Ia Clubul tineretului, ne-am 
gtndit să organizăm cu spriji
nul sindicatelor șl al condu
cerilor tehnico-admlnistratlve, 
ateliere și noi cercuri tehni
ce, Îndeosebi pentru profilul 
industriei lemnului, unde să 
fie antrenați la activitate ș< 
cit mal mulți elevi.

Colaborarea U. T. C.

ACCESUL TINERILOR
LA BAZA CULTURAL - SPORTIVA

cum ar fi serile de dans, șeză- 
torile literare, competiții spor
tive etc. Dar toate acestea insu- 

departe încă de ceea 
“să facă, de- 

posibilitățile 
că e lucru

ficiente, 
ce ar dori tinerii 
parte încă de 
noastre. Pentru 
știut, la noi în Valea Jiului s-a 
construit extrem de mult în 
ultimii ani. Alături de locuințe, 
constructorii au ridicat aproape 
în fiecare localitate diferite așe
zăminte social-culturale. In 
centrul Văii Jiului, la Petroșani 
avem o casă de cultură dintre 
cele mai moderne din țară, a- 
proape în fiecare localitate dis
punem de baze sportive. Dar în 
ceea ce privește folosirea lor 
deplină mai întîmpinăm încă 
multe greutăți. Beneficiem de 
ele doar atunci cînd auto
rul activităților organizate aici 
este sindicatul. Or, 
știut că asemenea 
se organizează cel 
dată pe săptămînă și nu întot
deauna ele sînt atrăgătoare și 
interesante pentru tineri. Cred 
că organizația U.T.C. ar trebui 
să aibă dreptul nu numai de a 
organiza acțiunile pe care și 
le propune, dar in același timp,

este bine 
activități 
mult o

să încaseze, să beneficieze ea 
însăși și nu altcineva de venitu
rile provenite pe această cale. 
Altfel, pentru tineri nu sînt 
stimulative activitățile organiza
te de ei. Nu avem în vedere un 
cîștig care să întregească doar 
fondurile organizației U.T.C. ci, 
în primul rînd, posibilitatea de 
a putea contribui în mai mare 
măsură la completarea bazei 
materiale a cluburilor și cămi
nelor culturale cu obiecte care 
să răspundă interesului nostru, 
să putem în mai mare măsură 
stimula competițiile în sine, ac
tivitatea de ansamblu a ține
rilor noștri în acest domeniu.

Dumitru Calancea — prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Brașov al U.T.C.

Municipiul Brașov dispune la 
ora actuală de condițiile nece
sare desfășurării unei activități 
cultural-artistice și sportive de 
masă, avem cîteva cluburi ale 
întreprinderilor, cîteva stadi
oane, 
dar din păcate ele stau 
mult sub cheie, sînt puse 
poziția noastră doar cu 
unor sărbători naționale 
diverse festivități. Cînd

ștranduri, săli de sport, 
mai 

la dis- 
ocazia 

sau cu 
tinerii

se adresează celor care admi
nistrează aceste valori, în prin
cipal sindicatului, sînt deseori 
refuzați sub motivul că ei ar 
degrada bunurile respective. A- 
ceastă optică este profund gre.- 
șită. Evident toate acestea re- 
prezină bunuri obștești și noi 
toți trebuie într-adevăr să ne 
asumăm întreaga răspundere 
pentru păstrarea, îmbogățirea și 
înfrumusețarea acestui avut. 
Dar nimic nu a fost construit 
pentru a fi expus în albume. 
In același timp însă dorim o 
mai mare înțelegere față 
doleanțele tinerilor, față de 
rințele organizației U.T.C. 
legătură cu bazele sportive, 
știe de pildă, că tinerii orașului 
nostru au lucart mii de ore la 
amenajarea stadionului nou și 
la alte baze sportive, că ei con
tribuie, ca de altfel majoritatea 
salariaților, la întregirea fondu
rilor cluburilor sportive dar nu 
pentru ca acestea să subordo
neze baza materială în exclusi
vitate 
Pe de 
plătiți 
mu ne
țină în perfectă stare, să îngri-

de 
ce-
In
se

sportului de performanță, 
altă parte, exisă lucrători 
din aceleași fonduri co
care au datoria să între-

jească cu toată răspunderea a- 
ceste mijloace dar care de fapt, 
nu-și. fac 
sportului 
chestiune 
U.T.C. De 
dezvoltăm 
sportive ale 
trebuie ca toți factorii să cola
boreze între ei, iar baza mate
rială, indiferent cui aparține, să 
stea la dispoziția, celor care do
resc să o folosească, astfel ca 
nici o zi, nici o clipă lăcașurile 
de cultură, bazele sportive să nu 
rămînă în afara activităților e- 
ducative și instructive pentru 
tineret.

Ing. Miltiade Boborodea — 
secretarul comitetului U.T.C. al 
Combinatului petrochimic Pi
tești

Ca urmare a masivei dezvol
tări pe plan economic, orașul 
Pitești a cunoscut în ultimii ani 
o puternică, infuzie de tineri. 
Vechea bază materială — cul
turală și sportivă a orașului — 
de altfel destul de săracă nu 
mai putea face, desigur, față 
cerințelor. De aceea, s-au făcut 
invesiții mari, se află în cons
trucție cîteva lucrări interesante

datoria. Dezvoltarea 
de masă nu este o 

doar a organizației 
aceea, dacă vrem să 
gustul și aptitudinile 

tuturor tinerilor

cum ar fi un complex sportiv, 
un club pentru tineret, o casă 
de cultură.. Pentru ca toți tine
rii din orașul nostru, din fie
care întreprindere, instituție și 
organizație să beneficieze deo
potrivă de . condițiile existente, 
va trebui , ca toate sălile de cul
tură cu mijloacele de care dis
pun, de toate terenurile spor
tive atit' cele vechi cit și cele 
noi să fie repartizate pe zile și 
organizații astfel ca ele să-și o- 
fere în ' tot cursul săptămînii 
posibilitățile pe care le au cul
turalizării ,și dezvoltării aptitu
dinilor artistice și sportive ale 
tinerilor.

La. ora actuală, cei mai afec
tați dintre tinerii orașului în 
ceea ce privește posibilitatea de 
a-și petrece distractiv și educa
tiv tijmpul liber sintem noi, cei 
de la. Combinatul petrochimic 
Pitești. Deoarece combinatul 
nostru se află în continuă dez
voltare. nu se știe precis pe 
care spațiu se va extinde și nu 
se poate trece. la amenajarea u-, 
nor baze sportive definitive. In 
schimb, noi am dori să fim aju
tați de comitetul sindicatului și 
de căre consiliul popular muni-

cipal în obținerea unui teren pe 
care să putem amenaja o bază 
sportivă provizorie. Tinerii ar 
fi gata s-o execute cu propriile 
lor forțe. De această bază ar 
beneficia în primul rînd tinerii 
care locuiesc în căminul com
binatului care în prezent sint 
nevoiți. să alerge în fiecare zi 
prin oraș în căutarea unor dis
tracții care nu întotdeauna sint 
și educative.

Rab Ștefan — prim secretar al 
Comitetului județean Covasna 
al U.T.C.

Trebuie să spun de la bun în
ceput că în ceea ce privește co
laborarea noastră cu sindicatul 
și ceilalți factori educaționali 
care dispun de o bază materială 
corespunzătoare desfășurării ac
tivităților sportive, turistice, și 
cultural- distracive, la noi există 
un climat favorabil, am obținut 
împreună cîteva rezultate încu
rajatoare. Pot însă deopotrivă a- 
firma că nu s-a făcut totuși su
ficient în această privință deoa
rece numărul tinerilor prezenți 
pe scenele lăcașurilor de cultură, 
in activitatea acestora, pe tere
nurile de sport, este încă mult 
prea mic, iar pe de altă parte, 
baza materială existentă nu-i de- 
cît parțial folosită. Cauza tre
buie căutată și în faptul că n-am 
insistat întotdeauna cit trebuie și 
unde trebuie pentru a intra în 
posesia mijloacelor culturale și

sportive, dar și în insuficienta 
înțelegere pe care o întimpină 
uneori tinerii din partea colabo
ratorilor noștri. Pentru perioada 
următoare văd rezolvată această 
problemă în spiritul expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in - 
congresul nostru, in sensul de a 
se asigura o colaborare mai te
meinică între organizația U.T.C. 
și sindicat, in sensul ca cei ce 
reprezintă tineretul, interesele 
sale, .să militeze mai energic 
pentru obținerea accesului la r 
întreaga bază materială a Între
prinderilor și instituțiilor, desti
nate instruirii și educării sale. 
Pentru aceasta trebuie perfectată ' 
imediat administrarea comună 
— pe principiul autogestiunii — 
de către sindicat. U.T.C. și alți 
factori ai cluburilor, căminelor 
culturale, caselor de cultură, a 
bazelor sportive cu toate mij
loacele de care dispun acestea. 
Colectivele lor de conducere — 
din_ care așa cum spuneam să 
facă parte și reprezentantul 
U.T.C. — să aibă obligația de-a 
prezenta rapoarte periodice în 
legătură cu modul în care sînt 
folosite și administrate aceste 
bunuri pentru ca ele să vină 
intr-adevăr în întîmpinarea do
rinței tinerilor de a beneficia 
in permanentă și din plin de 
toate condițiile pe care socie
tatea socialistă i le pune cu ge
nerozitate la indemină.

L. ROMULUS
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONSFĂTUIRII PE ȚARĂ A 
LUCRĂTORILOR DIN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT

I
 (Urmare din pag. I) 

încît fermele și întreprinderile 
agricole de stat să-și îndepli
nească pe viitor cu cinste 
sarcinile de mare răspundere 
trasate de partid.

Tot în ședința plenară de 
joi, tovarășul Angelo Micules- 
cu, ministru secretar de stat, 
a prezentat raportul conduce
rii Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor cu privire la 
activitatea întreprinderilor a- 
gricole de stat și măsurile 
necesare pentru realizarea 
sarcinilor de viitor.

Totodată au fost prezentate 
concluziile dezbaterilor și pro
punerile din secțiile de specia
litate.

In ședințele pe secții și în 
plenara consfătuirii au luat 
cuvintul 160 de delegați și in
vitați care, pe fundalul reali
zărilor obținute în unitățile 
agricole în care lucrează, au 
făcut o analiză cuprinzătoare 
în spirit critic și autocritic a 
deficiențelor care mai există 
pe linie tehnică, economică și 
organizatorică, au făcut pro
puneri în vederea stabilirii ce
lor mai eficiente măsuri ce 
trebuie luate pentru îndepli
nirea și depășirea prevederilor 
planului de stat în actualul 
cincinal,

în cadrul lucrărilor consfă
tuirii a avut loc apoi solem
nitatea înmînărli titlului de 
Erou al Muncii Socialiste și 
Medalia de aur „Secera și 
Ciocanul" precum și de ordi
ne și medalii ale Republicii 
Socialiste România unor lu
crători din agricultura de stat.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român,

președintele Consiliului de 
Stat.

în încheierea dezbaterilor, 
primit cu vii și îndelungi 
aclamații a luat apoi cuvîntul 
tovarășul Nicolăe Ceaușescu. 
Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu un deosebit interes și 
subliniată în repetate rînduri 
cu vii și puternice aplauze.

în numele tuturor partici- 
panților la consfătuire tovară
șul Iosif Banc, a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai calde mulțumiri, expri- 
mînd sentimente de recunoș
tință pentru aprecierea pozi
tivă, pentru criticile îndrep
tățite, pentru indicațiile deo
sebit de prețioase pe care le-a 
dat. Vom depune, tovarășe se
cretar general — a spus vor
bitorul — toate eforturile, 
străduința și priceperea de 
care dispunem pentru a tradu
ce în viață aceste valoroase 
indicații și a ridica agricultu
ra de stat la nivelul condițiilor 
ce au fost create prin grija 
partidului și statului nostru, 
prin grija permanentă a dum
neavoastră.

Indicațiile date de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vor constitui o 
călăuză permanentă și de 
mare preț, pentru noi, pentru 
toate întreprinderile agricole 
de stat, pentru toate fermele, 
pentru toți lucrătorii din uni
tățile agricole de stat, pentru 
toți lucrătorii ministerului 
nostru, în munca lor pentru 
progresul continuu al agricul
turii noastre. Avem posibili
tatea și sîntem ferm ho- 
tăriți să îndeplinim înainte 
de termen sarcinile trasate 
agriculturii de stat prin Di
rectivele Congresului al X-lea 
al partidului, de a spori pro

ducția și productivitatea mun
cii la nivelul celor mai bune 
realizări obținute de statele 
cu agricultură dezvoltată.

Conducerea ministerului, 
participanții la consfătuire, 
toți lucrătorii din agricultura 
de stat, ne angajăm ca prin 
mai buna folosire a pămîntu- 
lui și a celorlalte mijloace de 
producție, prin aplicarea crea
toare la condițiile țării noastre 
a tot ceea ce este mai nou și 
înaintat în știința și practica 
agricolă, să obținem peste ac
tualele prevederi ale cincina
lului un milion tone cereale, 
100 000 tone legume, 50 000 
tone struguri și fructe, 120 000 
tone carne, 500 000 hectolitri 
lapte și 300 milioane ouă, pro
duse ce însumează circa 3,5 
miliarde lei producție «globală. 
Aceste angajamente nu însu
mează însă tot ceea ce poate 
da sectorul agricol de stat. 
Vom analiza încă o dată uni
tate cu unitate, cultură cu 
cultură și produs cu produs, 
astfel ca să găsim și să punem 
în valoare toate rezervele de 
care dispun întreprinderile a- 
gricole de stat.

Pe deplin conștienți de ro
lul și de răspunderea ce revine 
întreprinderilor agricole de 
stat pentru dezvoltarea întregii 
agriculturi, vom produce can
tități sporite de semințe, în 
ferme specializate, vom gene
raliza încă din acest an coo
perarea cu unitățile coopera
tiste în producția cărnii de 
pasăre și o vom extinde la 
porcine, la taurine și ovine, 
și în alte domenii în care tre
buie să acordăm sprijinul ne
cesar cooperativelor agricole 
de producție.

Ne exprimăm — a spus în 
încheiere vorbitorul — deplina 
adeziune pentru politica inter
nă și externă a partidului

nostru, deplina satisfacție pen
tru transformările profund în
noitoare care au loc în viața 
economică și socială a țării și 
sîntem hotărîți să depunem 
toate eforturile pentru reali
zarea sarcinilor trasate de Di
rectivele Congresului al X-lea 
al partidului nostru.

Vă mulțumesc încă o dată 
tovarășe Ceaușescu, pentru 
înaltele distincții acordate lu
crătorilor din unitățile agrico
le de stat, pentru tot ceea ce 
ați făcut și faceți în vederea 
dezvoltării întreprinderilor a- 
gricole de stat, pentru dezvol
tarea întregii noastre agricul
turi, pentru progresul și pro
pășirea României socialiste.

într-o atmosferă însuflețită, 
de entuziasm, participanții la 
consfătuire au adoptat o che
mare către toți lucrătorii din 
fermele și întreprinderile a- 
gricole de stat, prin care 
adresează un vibrant îndemn 
la o activitate creatoare, me
nită să asigure avîntul între
gii noastre agriculturi socia
liste.

Participanții la consfătuire 
au manifestat îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul Său general. 
Se scandează „P.C.R. —
Ceaușescu", .,P.C.R. —
Ceaușescu". Este o expresie 
grăitoare a dragostei pe care 
lucrătorii din întreprinderile 
agricole de stat o poartă 
conducerii de partid, a recu
noștinței lor pentru măsurile 
permanente adoptate în ve
derea modernizării rapide a 
acestei ramuri a economiei na
ționale, și totodată a hotărîrii 
ferme de a munci cu toată 
însuflețirea pentru sporirea 
producției agricole vegetale și 
animale, pentru prosperitatea 
și progresul patriei noastre 
socialiste.

Raportul tovarășului
ANGELO MICULESCU

Solemnitatea înminăriî unor înalte distincții

(Urmare din pag. I)

stat la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicultu
rii și Apelor, Nicolae Giosan — 
președintele Academiei de Științe 
Agricole și Silvice.

Pentru merite deosebite în ac
tivitatea de producție și economi- 
co-financiară a întreprinderilor a- 
gricole de stat, a fost conferit 
„Ordinul Muncii" clasa I tova
rășilor : Jon P. Bora — inginer 
agronom, director la I.A.S. Se- 
garcea, județul Dolj, Gheorghe 
St. Costache — maistru mecanic 
la I.A.S. Puchenii Mari, județul 
Prahova, Iacob D. Deneș — 
maistru grădinar la I.A.S. Cod- 
lea, județul Brașov, Vasilica 
Diaconu — inginer agronom, șef 
de fermă la I.A.S. Popești-Sere, 
municipiul București, Ana C. 
Fîșcu — mulgătoare la I.A.S. 
Variaș, județul Timiș, Adolf 
Mihai Eristoff — maistru viticol, 
șef de fermă la I.A.S. Mediaș, 
județul Sibiu, Valerian Negoiță 
— inginer agronom, director la 
I.A.S. Bacău, Marin Gh. Tu- 
doran — inginer horticultor, di
rector la I.A.S. Medgidia, județul 
Constanța, Stan M. Țîrlea — in
giner zootehnist, director general 
la Trustul pentru producția avi
colă, Constantin Zgîrvaci — trac
torist la I.A.S. însurăței, județul 
Brăila.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a 
tovarășilor : Urania Stela Ale- 
xandrescu — medic veterinar, șef 
de fermă la I.A.S. Buzău, jude
țul Buzău, Lucia T. Bîrca — in
giner zootehnist, la I.A.S. Mihăi- 
lești, județul Ilfov, Ana T. Bră- 
tianu — îngrijitoare de păsări 
la I.A.S. Avicola Craiova, jude
țul Dolj, Ion V. Breban — tracto
rist la I.A.S. Deta, județul Timiș, 
Dumitru I. Călin — mulgător la 
I.A.S. Turnu Magmele, județul 
Teleorman, Alexandru M. Coco- 
șilă — inginer agronom, direc
tor general la I.A.S. Urziceni, ju
dețul Ilfov, Vasile Cosmuța — 
inginer zootehnist, director ge
neral al Trustului pentru îngră- 
șarea porcilor, Ștefan Demeny — 
inginer zootehnist, director la 
I.A.S. Avicola Mureș, județul 
Mureș, Constantin I. Gip — in

giner agronom, director la I.A.S. 
Ograda, județul Ialomița, Gheor
ghe N. Heluța — mulgător la 
I.A.S. Bîrlad, județul Vas
lui, Mihail T. Kantz — me
canizator la I.A.S. Sibiu, județul 
Sibiu, Octavian N. Lambru — 
inginer agronom, director la 
I.A.S. Murfatlar, județul Con
stanța, Gheorghe Mânu — ingi
ner agronom, director general al 
Direcției agricole, județul Vaslui, 
Ion Moldovan — șeful Departa
mentului Industriei Alimentare 
din Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor, Augustin I. Nemeș — 
îngrijitor porcine la Complexul 
Gorrtești, județul Mureș, Marin I. 
Otu — mulgător la I.A.S. Robă- 
nești, județul Dolj, Dumitru D. 
Pestanția — inginer zootehnist, 
director la I.A.S. Oradea, județul 
Bihor, Ion M. Soineanu — mun
citor viticultor la I.A.S. Odo- 
bești, județul Vrancea, Dumitru 
Gh. Știrbu — tehnician agricol, 
șef de fermă la I.A.S.. Studina, 
județul Olt, Ion Teșu — șeful 
Departamentului Agriculturii de 
Stat, din Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicultu
rii și Apelor, Ioh N. Toma — in
giner agronom, director la I.A.S. 
Prejmer, județul Brașov, Fran- 
cisc F. Vintze — mecanic agri
col la I.A.S. Udviniș, județul 
Arad.

Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa a III-a 
tovarășilor Ion S. Burcea — 
inginer agronom, director gene
ral în Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor, Florin Chițu — ad
junct al ministrului agricul
turii, industriei alimentare, sil
viculturii și apelor, Nicodim N. 
Dăian — economist, consi
lier la Ministerul Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Apelor, Ecaterina Dră- 
ghici — inginer agronom, șef de 
fermă la I.A.S. Giubega, județul 
D>lj, Alexandru Ienciu — tehni
cian agronom, director la I.A.S. 
„30 Decembrie", municipiul 
București, Emil N. Ionescu — 
inginer agronom, director la 
I.A.S. Valea Călugărească, jude
țul Prahova, Ferdinand G. Ko
pacz — inginer, șef de fermă la

I.A.S. Miercurea Ciuc, județul 
Harghita, Ioan P. Nedelcu — 
mecanic agriool la I.A.S. Hîrșova, 
județul Constanța; Ion D. 
Nicolae —■ mecanic agricol la 
I.A.S. Pietroiu, județul Ialomița, 
Simion S. Paraschiv — inginer 
agronom, director la I.A.S. 
Buciumeni, județul Ilfov, loan 
Al. Popovici — mecanic agricol 
la I.A.S. Bistrița, județul Bistrița- 
Năsăud, Ion Gh. Stingă — tehni
cian horticol, șef de fermă la 
I.A.S. Rîmnicu Vîlcea, județul 
Vîlcea.

Prin același decret au mai fost 
decorați un număr de 313 tova
răși cu „Ordinul Muncii" clasa 
a III-a, 70 de tovarăși cu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia" clasele a IV-a și a V-a, 
precum și 408 tovarăși cu „Me
dalia Muncii".

Exprimînd calde mulțumiri și 
adîncă recunoștință conducerii 
de partid și de stat, în numele 
celor . distinși cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste, a luat 
cuvîntul tovarășul Ioan Vlad. Noi 
vedem în aceasta, prețuirea, cin
stirea pe carea partidul și guver
nul, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă permanent 
cadrelor din economia patriei, 
care dovedesc în activitatea lor 
dăruire, hărnicie, inițiativă și 
entuziasm creator. Acestea sînt 
astăzi în general atributele omu
lui nou, omul crescut și educat 
de partid în spiritul progresului 
și al dragostei de patrie. In a- 
celași timp considerăm distincțiile 
acordate un simbol al aprecierii 
cu care conducătorii noștri în
conjoară întreaga masă de lucră
tori din întreprinderile agricole 
de stat.

Trăim cu profunde emoții a- 
cest moment. El rămîne întipărit 
de-a lungul întregii vieți, cheză- 
șuind îndemnuri nobile pentru 
noi eforturi creatoare. Intorcîn- 
du-ne la locurile noastre de mun
că, ne vom strădui să transmitem 
tuturor celorlalți lucrători, tehni
cieni și specialiști flacăra dorin
țelor de realizări superioare, ten
dința nestăvilită de progres, am
biția de a fi purtătorii stindardu
lui producțiilor bogate.

Indicațiile consfătuirii ne vor

ajuta în fiecare clipă să rezolvăm 
mai operativ și eficient proble
mele ce ne vor sta în față. în 
mijlocul colectivului nostru de 
muncă, vom căuta să ne situam 
la înălțimea distincțiilor primite, 
să fim bravi ostași în primele 
rînduri ale bătăliilor pentru pli
nea țării.

în cuvîntul său, tovarășul 
Angelo Miculescu a spus : 
Distincțiile acordate nouă 
astăzi, în acest moment im
portant de analiză a rezulta
telor activității noastre în ple
nul consfătuirii cadrelor de 
conducere din agricultura de 
stat, prima de acest fel după 
o perioadă lungă de activitate, 
reprezintă pentru noi un semn 
de înaltă prețuire a activității 
depuse, un imbold și mai 
mare pentru a mobiliza parti
ciparea și capacitatea de mun
că, spre a îndeplini și depăși 
sarcinile de mare răspundere 
ce ne revin în activitatea vii
toare în agricultură.

Asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe dumnea
voastră, tovarășe secretar ge
neral, că ne vom face o preo
cupare de prim ordin din îm
bunătățirea activității secto
rului agricol de stat, a între
gii agriculturi, a rezultatelor 
de producție și economice, 
spre a traduce în viață sar
cinile stabilite de conducerea 
de partid și de stat, a aplica 
cu succes deplin îndrumările 
date pentru ridicarea agricul
turii țării noastre Ia nivelul 
posibilităților reale pe care ie 
are.

Adresînd calde felicitări tu
turor Celor distinși cu titlul 
de Erou al Muncii Socialiste, 
cu ordine și medalii al Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat Că acordarea acestor 
decorații reprezintă o înaltă 
apreciere a conducerii de 
partid si de stat atît a activi
tății celor distinși, cît și a 
activității întreprinderilor a- 
gricole de stat, a contribuției 
Rduse de ele la dezvoltarea a- 
griculturii, la asigurarea de 
produse agroalimentare a pa
triei. I

(Agerpresl

Subliniind că prima Con
sfătuire a lucrătorilor din a- 
gricultura de stat are loc în- 
tr-un moment deosebit de im
portant pentru dezvoltarea 
multilaterală a economiei na
ționale, pentru înflorirea pa
triei, tovarășul Angelo Micu
lescu, ministru secretar de 
stat, a arătat că, în cele peste 
două decenii care au trecut de 
la înființarea lor, întreprinde
rile agricole de stat s-au bucu
rat de o permanentă atenție 
din partea conducerii partidu
lui și statului nostru. Volumul 
investițiilor alocate întreprin- 

Iderilor agricole de stat, de la 
înființarea lor și pînă în pre
zent, se ridică la aproape 40 
miliarde lei. S-au asigurat, tot
odată, pentru întreprinderile 
agricole de stat, 16 500 de spe
cialiști, din care peste 6 000 de 
cadre cu pregătire superioară, 
întreprinderile agricole de stat 
dispun în prezent de 30 000 de 
tractoare, cu aproape 5 000 mai 
multe decît în 1965, revenind 
astfel 70 ha de teren agricol 
pe un tractor fizic față de 90 
ha cîte revin pe total agricul
tură. Ele dispun de 11000 
combine pentru cereale păioa- 
se. față de 8 500 cîte aveau cu 
cinci ani în Urmă, ceea ce în
seamnă o încărcătură medie de 
48 ha. față de 60 ha pe total 
agricultură. Industria con
structoare de mașini a diver
sificat producția de tractoare 
și utilaje agricole. în ceea ce 
privește zootehnia, dotarea cu 
mașini și instalații s-a axat. în 
primul rînd, pe mecanizarea 
lucrărilor de recoltare și pre
parare a furajelor, transpor
turilor de nutrețuri, aprovizio
nării cu apă etc.

Rezultatele obținute pe plan 
mondial, ca și propria noastră 
experiență, âu dovedit din plin 
că o agricultură modernă, de 
înalt randament, este de ne
conceput fără Utilizarea largă 
a unei game variate de pro
duse chimice : îngrășăminte, 
insectofungicide, erbicide, bio- 
stimulatori etc. în perioada 
1966—1970. cantitățile de în
grășăminte furnizate de in
dustrie agriculturii de stat au 
sporit de la Un an Ia altul. 
Cantitatea de îngrășăminte 
chimice Substanță activă folo
sită pe hectarul de teren agri
col a crescut de la 64 de kg 
în 1965, la 97 de kg în 1970. 
Acțiunile hidroameliorative au 
cunoscut, în cincinalul trecut, 
o amploare fără precedent. 
Numai în Lunca îndiguită a 
Dunării, suprafața totală cîști- 
gată prin asemenea acțiuni în
sumează peste 250 000 ha. Im
portante fonduri de investiții 
au fost alocate pentru extin
derea suprafețelor amenajate 
pentru irigații, care, în 1970, 
au ajuns la 236 000 ha, față de 
100 000 ha existente în 1965.

Orientarea spre intensifica
rea producției agricole a de
terminat ca o mare parte din 
investiții să fie îndreptate spre 
realizarea de noi capacități 
productive, îndeosebi comple
xe de tip industrial. Au fost 
construite sere legumicole, su
prafața totală a acestora re- 
prezentînd, la sfîrșitul anului 
trecut, 494 ha. S-au dat în 
funcțiune complexe de tip in
dustrial de creștere și îngră- 
șare a porcilor cu o capacitate 
de 1,3 milioane de capete, 
complexe avicole cu o capaci
tate de 1,8 milioane de locuri 
pentru pui și 3,5 milioane de 
locuri pentru găini.

Paralel cu dezvoltarea Capa
cităților de creștere a anima
lelor și păsărilor, s-au luat 
măsuri corespunzătoare pen
tru construirea de noi fabrici 
de nutrețuri combinate, a că
ror producție a ajuns în 1970 
la circa 1,5 milioane tone, față 
de circa 390 mii de tone cîte 
s-au produs în 1965. O deose
bită importanță s-a acordat 
continuării și adîncirii acțiu
nii de specializare și concen
trare a producției, cale sigură 
pentru creșterea producției și 
reducerea prețului de cost. în 
prezent, din cele 3 304 ferme, 
numai 96 mai au caracter 
mixt, față de 454 de ferme 
mixte existente în anul 1967. 

în anii 1966—1970, producția 
globală a întreprinderilor a- 
gricole de stat a înregistrat o 
creștere de 43 la sută față de 
perioada 1961—1965.

Deși dețin numai 14 la sută 
din suprafața agricolă a țării 
și 18 la sută din efectivele de 
animale, participarea lor la 
fondul central de produse a- 
groalimentare a fost în anul 
1970 de peste 35,1 la sută la 
grîu, 27 la sută la carne total, 
din care peste 65 Ia sută la 
carnea de porc, iar la ouă de 
57 Ia sută. O contribuție în
semnată au avut întreprinde
rile agricole de stat în perioa
da 1966—1970 și în sporirea 
fondului de produse agricole, 
destinate exportului.

Rezultatele, luate în ansam
blu, obținute de agricultura 
de stat în cincinalul trecut 
sînt însemnate, a arătat vorbi
torul. Dar. analizînd produc
țiile planificate se constată că. 
Ia multe culturi, ele n-au fost 
realizate. Nivelele de produc
ție atinse sînt mici. în 1970, 
de exemplu, recolta medie de 
porumb pe terenurile irigate

a fost de 4 460 kg la ha, față 
de 6 500—7 000 kg la ha. cit 
s-a prevăzut în studiile teh- 
nico-economice. Nu peste tot 
îngrășămintele chimice au fost 
aplicate în mod științific. A- 
melioratorii au creat, în de
cursul anilor, o serie de soiuri 
valoroase, dar ele sînt departe 
de a face față cerințelor mari 
pe care le impune o agricul
tură intensivă. Din această 
cauză, statul a trebuit să facă 
un important efort valutar 
pentru procurarea unor canti
tăți de semințe cu valoare bio
logică mai ridicată decît cele 
de care dispunem noi. Depre
cierea soiurilor, folosirea unor 
semințe cu valoare biologică 
scăzută constituie una din 
cauzele plafonării producțiilor, 
în continuare, vorbitorul a ci
tat o serie de date 
ve care ilustrează 
mari de producții 
de cost în condiții 
tice și tehnico-materiale simi
lare, fapt ce relevă în multe 
cazuri insuficientă preocupare 
pentru problemele producției.

Precizînd că există rezerve 
de sporire a recoltei de po
rumb, vorbitorul a citat, între 
altele, exemplul I.A.S. Pie
troiu, care a obținut 7 700 kg 
la hectar, al unej: ferme ale 
I.A.S. Dorobanțu, Jegălia sau 
Băilești, care au realizat, îți 
condiții de irigare, 6 700—7 000 
kg la hectar. Pentru creșterea 
producției și a rentabilității la 
cultura porumbului va trebui 
ca, începînd cu anul 1971, să 
se dea cea mai mare atenție 
aplicării tehnologiei stabilite 
pentru această cultură — a 
arătat vorbitorul. în mod deo
sebit trebuie să se insiste asu
pra amplasării judicioase a 
culturii, folosirii hibrizilor a- 
decvațî, asigurării densității 
optime. întreținerii la timp a 
culturilor și recoltării fără 
pierderi.

în continuare, raportul s-a 
ocupat de problemele pe care 
le ridică cultura de floarea- 
soarelui, arătînd că recolta 
medie obținută în perioada 
1966—1970 a fost de 1 700 kg 
la hectar, față de 1 490 kg 
realizate în cincinalul prece
dent, dar că nivelul produc
ției este încă scăzut. O deo
sebită importanță s-a acordat 
în raport extinderii culturii 
de soia.

în aprovizionarea populației 
cu produse agroalimentare, le
gumicultura ocupă un loc im
portant. întreprinderile agri
cole de stat au sporit cantită
țile de legume vîndute pe 
piața internă și la export. 
Față de 141 mii tone de le
gume de cîmp livrate la fon
dul de stat în 1966 s-a ajuns, 
în 1970, Ia peste 220 000 tone. 
Trebuie arătat însă că sporul 
de producție s-a obținut mai 
mult pe seama extinderii su
prafețelor și mai 
seama 
medii, 
ducția 
nu s-a 
venită, 
cător 
Avem create 
— a precizat 
să 
de cel puțin 
la

comparati- 
diferențe 

și de preț 
pedoclima-

puțin pe 
creșterii producției 

în unele unități, pro- 
de legume și cartofi 
bucurat de atenția cu- 
influențînd nesatisfă- 
aprovizionarea pieței, 

toate condițiile 
raportorul — ca 
producții medii 

20 000 kg cartofi
realizăm

hectar.
în continuare au fost abor

date probleme ale viticultu- 
turii și pomiculturii 
prinderile 
Patrimoniul 
prinderilor 
cuprinde în 
față de 55 000 
43 000 ha de vii pe 
au dat posibilitatea furnizării 
la fondul de stat în anul 1970 
a 52 000 tone struguri de masă 
și aproape 11 000 vagoane de 
vin, apreciat atît pe piața in
ternă, cît și la 
păcate însă, în 
producțiile sînt 
pasul pe loc. O situație simi
lară există și în pomicultură. 
Și în acest sector s-au extins 
plantațiile intensive, s-au 
creat condiții pentru concen
trarea și specializarea pro
ducției. Cu toate acestea, 
producția și calitatea fructe
lor, eficiența economică a a- 
cestei activități nu se ridică la 
nivelul dorit.

în viitor se ’vor înmulți so
iurile de struguri pentru 
masă cu boabe mari și soiu
rile pentru vinuri roșii, aro
mate și acele specifice în pro
ducerea șampaniei și coniacu
rilor. în pomicultură se vot 
introduce în producție sorti
mentele de fructe mult cău
tate.

Arătînd că creșterea anima
lelor reprezintă una din ra
murile principale ale agricul
turii, vorbitorul a subliniat că 
producția animalieră, funda
mentată pe o concepție nouă, 
modernă, de concentrare și 
specializare, participă în pre
zent cu 45 la sută la volumul 
producției globale a între
prinderilor agricole de stat. 
Față de anul 1965, întreprin
derile agricole de stat au li
vrat, în anul 1970, mai mult 
cu un milion hl de lapte, 156 
mii tone de carne, 336 milioa
ne de ouă și 900 tone de lînă. 
în anul 1970, plănui de pro- 
ducție-marfă a fost depășit 
cu 13,8 mii tone de carne și

agricole 
viticol 

agricole 
prezent 

ha,

din între- 
de stat, 

al între- 
• de stat 

o supra- 
din care 
rod. Ele

export. Din 
ultimii ani, 

scăzute, bat

130 milioane de ouă, iar efec
tivele de animale au fost rea
lizate și depășite la toate spe
ciile. Totuși, efectivul de vaci 
și juninci a înregistrat un 
ritm lent de creștere, iar a- 
ceasta datorită faptului că; nu 
s-a acordat atenția cuvenită 
selecției, reproducției și creș
terii tineretului taurin. Pro
ducția medie de lapte se men
ține la un nivel scăzut — în 
jurul a 3 000 litri de lapte.

în ultimii ani a sporit pon
derea efectivelor de vaci cres
cute în complexele industria
le. Trebuie arătat însă — a 
subliniat vorbitorul — că nu 
s-a reușit încă să se atingă 
parametrii prevăzuți în stu
diile tehnico-economice. Ni
velele de producție, prețul de 
cost, rentabilitatea în aceste 
complexe sînt departe de a fi 
satisfăcătoare.

Practica de pînă acum, pro
blemele deosebite ce s-au ri
dicat în legătură cu exploata
rea marilor complexe impun 
realizarea de complexe cu 
efective de 1 000—2 000 cape
te, în grajduri de mare capa
citate. Sectorul gospodăresc se 
va dezvolta în continuare 
prin extinderea și moderniza
rea grajdurilor existente, ast
fel ca, în final, să se ajungă 
la ferme specializate de 800— 
1 000 locuri. Va trebui să se 
continue acțiunea de amelio
rare și selecția.

în cincinalul trecut, la Com
plexele industriale de îngră- 
șare a porcinelor nu s-a rea
lizat în întregime planul de 
livrări la fondul central, rit
micitatea a lăsat de dorit, 
pierderile prin mortalități au 
fost încă destul de mari, de 
circa 14 la sută din efectiv, 
în condiții similare de pro
ducție, o serie de complexe 
obțin rezultate diferite.

Pentru a se obține produc
ții la nivelul studiilor tehni
co-economice, este necesar să 
se dea cea mai mare atenție 
problemelor de reproducție, 
de introducere și extindere a 
însămînțărilor artificiale, res
pectării normelor sanitar-ve- 
terinare și reducerii la mini
mum a pierderilor prin mor
talități. De asemenea, va tre
bui să se rezolve 
unor furaje bogate 
nă, 
furaje, în vederea 
consumului specific.

în continuare, vorbitorul 
s-a ocupat de creșterea ovine
lor, arătînd că în ultimii ani 
s-au obținut unele rezultate 
pozitive, ca urmare a concen
trării producției. S-au creat 
complexe de îngrășarea miei
lor în sistem industrial. Pro
ducția medie de lînă însă a 
înregistrat creșteri mici de la 
an la an..

Sectorul de creștere a păsă
rilor, unde statul a făcut mari 
investiții pentru construirea 
de complexe, și importul de 
material de reproducție au 
creat condiții să se realizeze o 
producție medie pe găina fu
rajată din sectorul industrial, 
de peste 220 de ouă, într-o 
serie de Unități obținîndu-se 
peste 240 de ouă. Cu aseme
nea producții ne situăm la 
nivelul țărilor cu avicultură 
dezvoltată.

Punerea în balanță a reali
zărilor și minusurilor în sec
torul zootehnic — a subliniat 
vorbitorul — arată că mai 
există încă mult de făcut pen
tru a răspunde cerințelor mari 
puse în fața acestui sector. 
Deficiențele semnalate își au 
originea în faptul că unii spe
cialiști n-au reușit încă să se 
alinieze cadrului modern de 
desfășurare a producției zoo
tehnice. Departamentul I.A.S. 
n-a fost suficient de exigent 
fată de unitățile în subordine 
pentru riguroasa respectare a 
tehnologiilor recomandate pen
tru diferite specii, a măsurilor 
pe linie sanitar-veterinară.

în continuare, vorbitorul a 
înfățișat problematica majoră 
a agriculturii de 
naiul 1971—1975.

Caracteristicile 
întreprinderilor 
stat în anii 1971—1975 vor fi 
adîncirea intensivizării, pe ca
lea continuării procesului de 
concentrare și specializare a 
producției, diversificarea și 
realizarea mecanizării inte
grale, complexe a lucrărilor, 
atît în sectorul producției ve
getale. cît și în cel al produc
ției animale, extinderea chimi
zării și irigațiilor, aplicarea ce
lor mai avansate tehnologii de 
lucru, creșterea eficienței eco
nomice în toate domeniile. 
La nivelul anului 1975, între
prinderile agricole de stat vor 
trebui să realizeze o produc
ție globală agricolă de peste 
25 miliarde de lei, cu 80 la 
sută mai mare față 
realizată în 1970.

asigurarea 
în protei- 

să se înlăture risipa de 
reducerii

stat în cinci-

activității 
agricole de

de cea 
Ritmul 

mediu anual de creștere în 
perioada 1971—1975 va trebui 
să fie de 10,3 la sută. Pro- 
ducția-marfă ce se prevede a 
se realiza la nivelul anului 
1975 va fi de 20.5 miliarde 
lei. cu 55 la sută mai mult 
față de anul trecut. Volumul 
beneficiilor în anul 1975 va 
ajunge la aproape 3,4 miliar
de lei.

Creșterea deosebită a volu
mului producției în actualul 
cincinal necesită;' o lărgire și 
modernizare, în, continuare, a 
bazei tehnico-onateriale. Pe 
întreaga perioadă 1971—1975, 
agricultura de stat va primi 
un' volum de ./investiții de 23,5 
miliarde lei,. din care 18,5 
miliarde lei investiții centra
lizate, cu 28 la sută mai mult 
decît în perioada 1966—1970. 
Ele vor fi orientate, cu priori
tate, pentru realizarea de no; 
obiective în sistem agro-in- 
dustrial. în anul 1975, supra
fața amenajată pentru iriga
ții va creșite la 490 mii hecta
re, reprezientînd peste 30 la 
sută din Uotalul terenului ara
bil. întreprinderile agricole 
de stat vor primi 378 mii 
tone de îngrășăminte chimice 
substanță activă, care vor asi
gura cîte 180 kilograme în
grășăminte substanță activă 
pe hectarul de teren agricol, 
de 1,8 ori mai mult decît în 
1970.

Condițiile ce se creează vor
permite ca în ultimul an al
cincinalului să se obțină în
medie la hectar: 3 100 kg
grîu, 4 250 kg porumb, 2 210 
kg floarea-soarelui și 7 290 kg 
struguri.

Ritmuri și proporții dina
mice se vor înregistra în ac
tualul cincinal și în sectorul 
zootehnic, dezvoltîndu-se ac
țiunea de industrializare a 
creșterii animalelor. Se vor 
construi 220 de mii de locuri 
pentru vaci de lapte, precum 
și 10 complexe de porci și 
alte obiective. în anul 1975, 
efectivul de vaci și juninci, 
crescut în sistem industrial, 
va reprezenta 43 la sută din 
total, la porcine — 76 la sută, 
iar la păsări — 100 la sută. 
Contribuția agriculturii de 
stat la constituirea fondului 
central va fi în anul 1975 de 
aproape 50 la sută la carnea 
de porc, de 68,4 la 
carnea de

sută la 
pasăre, de 59 Ia 

sută la ouă, iar la laptele de 
vacă de 35 la sută.

Valoarea exportului pe care 
trebuie să-1 realizeze între
prinderile agricole de stat la 
nivelul anului 1975 va fi de 
peste 721 milioane de lei va
lută, cu 78 Ia sută mai mult 
față de realizările anului 1970. 
Pentru a fi competitivi pe 
piața externă, este nevoie să 
se adîncească specializarea, 
mergînd pînă acolo încît o 
serie de ferme să producă ex
clusiv pentru export și avînd 
orientarea producției făcută 
chiar după specificul anumi
tor piețe.

După cum s-a arătat la 
ședința de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1970, 
va trebui să se extindă for
mele de cooperare dintre în
treprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole de 
producție. Experiența deja 
cîștigată, rezultatele bune ob
ținute în anul 1970, arată că 
această formă permite gene
ralizarea mai rapidă a tehno
logiilor moderne și experien
ței necesare aplicării ace
stora și în cooperativele a- 
gricole. în acest sens, au 
fost stabilite programe con
crete. dar pentru ca înde
plinirea lor să se realizeze, 
este nevoie să se acționeze 
intens, cu mai multă energie 
Trebuie, în același timp, per-, 
fectate criteriile de cooperare.:

Rolul decisiv în realizarea 
sarcinilor de plan ale. progra
melor stabilite, îl a’u, firește, 
cadrele. Agricultură de stat 
dispune de cadre valoroase, cu 
o bogată experiență. Fiecare 
fermă este direct condusă de 
un specialist. Avem deci o 
forță care, împreună cu tehni
cienii, cu mecanizatorii, cu 
toți lucrătorii permanenți din 

agricoie de 
în stare, și va fi în 
atingă nivelele de 
și de rentabilitate 
Pentru realizarea 
ce stau în fața 

de stat se are

întreprinderile 
stat, este 
stare, să 
producție 
stabilite, 
sarcinilor 
agriculturii 
în vedere lărgirea competen
țelor unităților și îndeosebi 
ale fermelor, creșterea co
interesării salariaților în do- 
bîndirea unor rezultate finale 
superioare. Se analizează în 
prezent posibilitatea ca sala- 
riații fermelor să fie retri- 
buiți în acord global pentru 
munca depusă, pe bază de ta
rife pe unitatea 
corelate cu gradul de rentabi
litate realizat, 
dere. totodată, 
pe posturi de 
de economiști 
pe bază de 
du-se seama atît de cunoștin
țele profesionale, cît și de re
zultatele obținute în producție.

Asigurăm conducerea 
partid și de stat — a 
în încheiere vorbitorul — 
nu vom precupeți nici un 
fort pentru ca sarcinile ce 
revin în acest cincinal să 
îndeplinite cu cinste. Ne an
gajăm să gospodărim mai bine 
pămîntul, celelalte mijloace de 
producție și financiare, bunuri 
ale întregului popor, să asigu
răm avîntul rapid al agricul
turii de stat și să sprijinim 
din plin dezvoltarea și conso
lidarea agriculturii socialiste.

de produs,

Se are. în ve- 
ca încadrarea 

șefi de fermă, 
etc. să se facă 

concurs, ținîn-

de 
arătat

că 
e- 
ne 
fie
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
lui Sir ARTHUR ESPIE PORRITT, guvernator general al 
Noii Zeelande, următoarea telegramă :

în numele poporului neo-zeelandez, vă mulțumesc pentru 
mesajul transmis din partea Consiliului de Stat și a poporului 
român cu prilejul zilei naționale a Noii Zeelande și la rîndul 
fileu vă adresez cu căldură aceleași bune urări.

Primire la președintele 
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, joi, la amiază, pe Paul 
Frank, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Federale a Germa
niei.

La convorbire, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, a par-

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 

zil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit joi pe tovarășul Ignat Golob, 
șeful Secției Relațiilor Externe 
a Prezidiului U.C.I., care a fă
cut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La primire, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat tovarășul Va- 
sile Vlad, șeful Secției Relațiilor 
Externe a C.C. al P.C.R.

A fost prezent Iso Njegovan,

GÎNDIREA COLECTIVULUI
(Urmare din pag. 1)

cu toată atenția, nu constă doar 
în crearea cadrului in care fie
care participant la dezbateri iși 
poate enunța liber, deschis, to- 
vărășește, în spirit combativ 
părerea, ci și în aceea că el în
suși, întregul coiectiv din care 
face parte este chemat să parti
cipe în aceeași măsură la ela
borarea unor soluții ca și la 
transpunerea lor în practică. 
Aceasta le întărește și mai mult 
sentimentul că avind în mîinile 
lor puterea, au deopotrivă răs
punderea pentru exercitarea ei.

— Ați putea demonstra vala
bilitatea acestor principii, cu 
exemple din adunările genera
le ale salariaților din unitățile 
Centralei dumneavoastră ?

— Iau Ia întîmplare, exem
plele care-mi sint mai proaspete 
în memorie. La Uzina „Danu
biana" transportul intern a fost 
obiectul unor vii și justificate 
critici din partea salariaților. 
Mijloacele de care dispune uzi
na se defectează des, mai mult 
staționează, iar muncitorii sint 
nevoiți să recurgă la transpor
tul manual. Ei au sugerat ame
najarea unui atelier pentru re
pararea și întreținerea acestor 
mijloace, indicind chiar locul și 
mecanicii care ar putea să-1 de
servească. Receptivă Ia propu
nere, conducerea uzinei a tre
cut operativ la realizarea ei. O 
vădită nemulțumire s-a expri
mat apoi în legătură cu canti
tatea mare de deșeuri tehnolo
gice, care presupuneau o pagu
bă considerabilă pentru uzină, 
pentru colectivul ei. S-a cerut 
găsirea soluției pentru valorifi
carea lor (pină acum se arun
cau) intr-un fel sau altul. Spe
cialiștii au venit destul de re
pede cu soluția. Ei au conceput 
și proiectat o instalație simplă 
care salvează deșeurile, care sal
vează de fapt 2—3 milioane lei 
anual. Pornindu-se de la ideea 
că sporul de producție pe care 
va trebui să-1 realizăm in acest 
cincinal se va obține in general 
> -<ft utilizarea mai rațională a 
actualelor spații de producție, 
muncitorii, tehnicienii, ingine
rii din secții au completat un 
întreg registru de propuneri pri
vind acoperirea unor spații din 
uzină cu mașini și utilaje care 
poț fi construite în întreprinde
re. și care vor atinge o valoare 
de aproape 10 000 000 lei numai 
anul acesta. Am amintit doar 
trei 'hestiuni asupra cărora s-a 
discutat și care au găsit soluții 
deosebii de economicoase, din 
cite ați văzut.

— îmi făcea impresia că a- 
dineauri v-am întrerupt. Do
reați să mai adăugați ceva la 
primii! răspuns ?

— Doar atît, că aceste adu
nări constituie în plus prilejul 
ca toți salariații, prin repre
zentanții lor, să afle lucrurile 
cu caracter general, cu caracter 
de politică economică a între
prinderii, referitoare la partea 
financiară, de export, de calita
te și eficiență, să-și spună pă
rerea. să-și exprime convinge
rile, ceea ce pentru noi este 
deosebit de important. Asigu
răm astfel o largă informare 
atît in ce-i privește pe salariați, 
cit și comitetul de direcție sau 
consiliul de administrație. Pen
tru că si unii și alții auzim 
aici și lucruri bune și lucruri 
mai puțin plăcute, dialogul in
tre masa de oameni și conduce
re fiind apropiat și deschis, iar 
hotăririle luate capătă consis
tență, aprobare unanimă.

— într-adevăr. apropiat ți 
deschis, asa trebuie să decurgă 
fără îndoială dialogul la care 
vă referiți, dar am sesizat în 
unele cazuri o anumită reține
re, o sfială am putea spune. în 
cadrul dezbaterilor. undeva 
conducerea unei secții atrăgea 
chiar atenția la începutul șe
dinței. să nu se ridice anumite 
probleme pentru că oricum nu 
vor putea fî rezolvate — era 
vorba de ritmicitatea în apro
vizionarea secției montaj cu 
piese de la uzinare, iar în alte 
situații, în discuții erau aduse 
aspecte minore, periferice care 
n-aveau tangență cu fondul dez
baterilor, iar altele se repetau 

ticipat Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost prezent Erich Stratling, 
ambasadorul R. F. a Germaniei 
la București.

Cu acest prilej au fost discu
tate aspecte ale evoluției relații
lor dintre cele două țări, precum 
și probleme internaționale de 
interes comun.

ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

în timpul vizitei în țara noas
tră. tovarășul Ignaț Golob a avut 
întîlniri la Comitetul județean 
Brașov al P.C.R., unde a fost pri
mit de către tovarășul Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., la Secția Re
lațiilor Externe a C.C. al P.C.R., 
a vizitat unități economice, in
stituții de cultură și artă din Ca
pitală și orașul Brașov.

pentru a nu știu cîta oară. Cum 
explicați asemenea cazuri ?

— Din nou trebuie să vă spun 
că întrebarea conține în mare 
și răspunsul, adică mai precis 
exemplul cu adunarea din sec
ția de montaj. Desigur că totul 
depinde de conducerea între
prinderii, a secției, de maiștri, 
de șefii formațiunilor de lucru, 
care au obligația morală, ca să 
nu mai vorbesc de cea care de
curge legic din atribuțiunile lor, 
de a promova acest spirit de 
discuție și încredere în colecti
vul pe care-1 conduc. Cei care 
creează in acest sens intre ei și 
oamenii din subordinea lor, vi
dul artificial al „distanței", care 
nu șe știu apropiat de colectiv 
și nu reușesc să-i descopere 
ideile, energiile potențiale, n-au, 
fără discuție, vocația de con
ducători. Iar dacă așa cum spu
neați, unele probleme se ridică 
de repetate ori, însemnează că 
ele n-au fost receptate la timp 
și n-au fost soluționate de co
mitetele de direcție, ceea ce de 
asemenea frînează adincirea de
mocratismului economic, afir
marea dreptului colectivului de 
salariați de a participa la fun
damentarea hotărîrilor și deci
ziilor, de a participa la perfec
ționarea și dezvoltarea produc
ției.

— Cum apreciați prezența ti
nerilor la discuții, ce trebuie în
treprins în rîndul acestora, pen
tru a-i atrage în dezbaterea 
problemelor care se pun în fața 
colectivelor lor ?

— O caracteristică a indus
triei noastre socialiste este și 
faptul că tineretul predomină 
numeric majoritatea covîrșitoa- 
re a colectivelor de salariați. 
Ei vin în general de la sate, a- 
ducind cu ei și acea sfială da
torată vîrstei și mediului. De
pinde de noi cum știm să-i pri
mim din prima zi în care intră 
în uzină, cum știm să le insu- 
flăm încrederea și sentimentul 
că vin în mijlocul unei familii, 
că pe umerii lor apasă aceleași 
răspunderi, aceleași obligații, că 
au locul lor de drept și distinct 
în viața colectivului, în produc-

Sub semnul prîe 
tineretul român

Joi, delegația Uniunii Tinere
tului Muncitoresc Socialist din 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, condusă de tovarășa 
Kim Zang Suk, vicepreședintă 
a Comitetului Central al 
U.T.M.S., care a luat parte la 
lucrările celui de al IX-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist, și-a continuat vizita 
în județele Dolj și Mehedinți. 
Dimineața, membrii delegației 
au vizitat Combinatul de con
fecții din Craiova, unul dintre 
cele mai puternice obiective ale 
industriei noastre ușoare, pre
cum și unitățile industriale din 
zona de vest a orașului : Com
binatul chimic și Centrala e- 
lectrică de termoficare. La a- 
miază, oaspeții au sosit la 
Turnu Severin. Aici au vizitat 
obiectivele Sistemului hidroe
nergetic și de navigație Porțile 
de Fier, Muzeul din localitate, 
precum și noul cartier al orașu
lui și au luat parte la o întîl- 
nire cu membrii Biroului Comi
tetului județean Mehedinți al 
U.T.C.

După-amiază, delegația a par
ticipat la un miting de priete
nie și solidaritate cu poporul și 
tineretul coreean, desfășurat la 
Casa de cultură a municipiului, 
unde au fost prezenți peste 700 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni.

Dumitru Mărescu. prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
Tr. Severin al U.T.C., Dumitru 
Mateuță. muncitor artificier la 
Sistemul hidroenergetic și de 
navigație, Vilia Stanciu, laboran
tă la Combinatul pentru ex-

La invitația Comisiei pentru 
politică externă a Marii Adunări 
Naționale, joi dimineața a so
sit în Capitală o delegație a 
Comitetelor pentru politică ex
ternă a Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, în frunte cu 
Bogdan Osolnik, președintele Co
mitetului pentru politică externă 
al Vecei social-politice, care va 
face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Mi
hailo Apostolski, Sandor Mesza- 
ros și Bogdan Pekotici, membri 
ai Comitetului pentru politică 
externă a Vecei social-politice, 
Djurica Jojkici și Mara Rădici, 
membri ai Comitetului pentru 
politică externă a Vecei Popoa
relor, Vladeta Zunici, secretarul 
Comitetului pentru politică ex
ternă al Vecei social-politice.

La sosire, în Gara de Nord, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Mihai Dalea, președintele Comi
siei pentru politică externă a 
M.A.N., Ilie Rădulescu, vicepre
ședinte al Comisiei, Alexandru 
lonescu, secretarul Comisiei, 
Iuliu Fejes, secretar al M.A.N., 
Lina Ciobanu, membru în Comi
sie, funcționari superiori ai 
M.A.N.

Au fost prezenți Iso Njego
van, ambasadorul R.S.F, Iugo
slavia la București, și membri ai 
ambasadei.

Joi după-amiază a părăsit Ca
pitala secretarul de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Fedeiale a Germaniei, 
Paul Frank, care, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost condus de 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de func
ționari superiori din M.A.E.

Au fost prezenți Erich Strat
ling, ambasadorul R. F. a Ger
maniei la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

ție. Din păcate sînt încă prea 
mulți maiștri care nu știu să 
lucreze cu tinerii, pun intre toți 
semnul egalității fără discernă- 
niint, nu știu să le pătrundă în 
suflet și să și-i apropie, îi tra
tează de-a valma, cu răceală și 
indiferență. Dar trebuie știut că 
pe lingă unele probleme de 
producție care sint ale între
gului colectiv, tineretul are 
multe probleme proprii, multe 
probleme sociale pe care dacă 
nu le ascultăm, nu ne străduim 
să-i ajutăm să și le rezolve, îi 
îndepărtăm de noi, îi pierdem 
sufletește, îi sensibilizăm pină 
la dezarmare. în astfel de si
tuații, cel mai adesea tinerii pă
răsesc uzina, în căutarea altui 
loc de muncă. De aici fluctua
ția exagerată. Iar dacă totuși 
nu pleacă, lucrează de mîntu- 
ială, fără tragere de inimă, fără 
atenție, nu-i interesează pro
ducția pe care o dau.

— La dumneavoastră care 
este situația ?

— în ce ne privește, sîntem 
în general satisfăcuți de parti
ciparea tinerilor noștri la discu
ții, de propunerile lor, de spi
ritul militant și combativ în 
care i-a educat organizația 
U.T.C. Dar pe tineri trebuie 
să-i privim mai atenți, mai a- 
dînc. Am discutat de mai mul
te ori în comitetul de direcție, 
în consiliul de administrație, în 
comitetul de partid despre ei și 
problemele lor și accentul pe 
care l-am pus a fost pe solici
tudinea noastră față de nevoile 
lor, pe atenția cu care trebuie 
să-i pregătim profesional, pe 
grija cu care trebuie să-i în
conjurăm nu numai în între
prinderi ci și în afara lor, după 
orele de program. Pe această 
linie am reușit să le punem Ia 
dispoziție o bază sportivă, vrem 
să Ie facem un bazin de înot, 
încă un cămin, au o sală de 
dans, o cantină nouă, adică să 
le oferim toate condițiile de 
viață, odihnă, refacere și dis
tracție pentru ca Ia rîndul 
nostru să le putem pretinde 
maximum de randament în pro
ducție.

ploatarea și industrializarea 
lemnului, Mihai Bușoi, inginer 
la Șantierul naval și Dumitru 
Dincă, secretar al Comitetului 
județean U.T.C., au adresat calde 
cuvinte de bun venit solilor ti
neretului din țara prietenă, ex- 
primînd în numele lor, al mem
brilor organizației U.T.C. din 
municipiul Tr. Severin, din ce
lelalte localități ale județului 
Mehedinți, solidaritatea cu 
munpa și lupta dreaptă a po
porului coreean.

Pentru constructorii și mon- 
torii Sistemului hidroenergetic 
și de navigație de la Porțile de 
Fier, pentru întreg tineretul 
județului nostru constituie un 
prilej de mîndrie șl satisfacție 
faptul de a avea astăzi ca oas
peți ai șantierului, ai orașului 
Tr. Severin, pe membrii delega
ției Uniunii Tineretului Munci
toresc Socialist din Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
care au participat la lucrările 
celui de al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist 
— a spus în cuvîntul său mun
citorul artificier DUMITRU 
MATEUȚĂ. Aducîndu-și con
tribuția la construcția acestui 
principal obiectiv al energeticii 
românești, tinerii din cadrul 
șantierului nostru înfăptuiesc 
politica științifică și clarvăză
toare a Partidului Comunist Ro
mân. Ei urmăresc cu admirație 
eforturile și succesele ce le ob
ține poporul coreean în dezvol
tarea economiei, științei și 
culturii, dau o înaltă apreciere 
luptei sale împotriva regimului 
antipopular de Ia Seul și a ocu-

întâlnirea tineretului brașovean
cu delegații participante 

Congresul al IX-lea al U.
C

lubul uzinei de traotoare 
din Brașov a fost gazda 
unei întîlniri prietenești a 
tineretului din acest cen
tru industrial cu delegații 
ale organizațiilor de tine

ret din 40 de țări, care au luat 
parte la Congresul U.T.C.

Tinerii muncitori, elevi și stu- 
denți au avut prilejul să-și ma
nifeste încă o dată sentimentele 
de solidaritate cu tineretul de 
pretutindeni care luptă împotri
va imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. După 
ce a salutat pe oaspeții străini, 
tovarășul DUMITRU CALAN- 
CEA, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Brașov al U.T.C., a 
dat cuvîntul tovarășului COR
NEL ȘANDRU, prim-secretar al 
Comitetului județean al U.T.C.

Este o mare plăcere pentru 
mine — a spus vorbitorul — ca 
în numele tineretului brașo
vean, al organizației noastre să 
vă adresez dumneavoastră, soli 
ai tineretului progresist, demo
cratic, din diferite colțuri ale lu
mii, și prin dumneavoastră mi
lioanelor de tineri pe care îi re- 
prezentați, un fierbinte salut de 
luptă și mesajul nostru de solida
ritate internaționalistă. După ce 
a relevat activitatea și preocupă
rile actuale ale tineretului român 
pentru edificarea orînduirii so
cialiste, vorbitorul a subliniat: 
Nu ne îndoim de faptul că vizi
tarea unor obiective economice, 
sociale și culturale din orașul 
Brașov, ca și întîlnirile pe care 
le-ați avut cu tinerii brașoveni 
v-au făcut o imagine mai com
pletă a preocupărilor tineretului 
nostru, a modului concret în care 
generația tînără participă la tra
ducerea în viață a hotărîrilor ce
lui de al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. Recen
tul Congres al U.T.C. a dat un 
nou și puternic imbold muncii 
și eforturilor noastre pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid. Vorbitorul a relevat, apoi, 
preocuparea continuă a organi
zației noastre de tineret pentru 
dezvoltarea legăturilor de priete
nie și colaborare frățească cu tî- 
năra generație din țările socia
liste, cu toate organizațiile pro
gresiste revoluționare, și demo
cratice de tineret, din întreaga 
lume, evidențiind sentimentele 
profunde de simpatie, solidarita
tea cu lupta eroică a popoarelor 
și tineretului din Vietnam, Laos 
și Cambodgia, împotriva agre
siunii imperialiste, reafirmînd, 
totodată, solidaritatea față de 
lupta țărilor arabe pentru apă
rarea independentei și suverani- 

teniei dintre
și coreean

pației imperialiste din Coreea 
de Sud, aprobă propuneri
le constructive ’ ale R.P.D. 
Coreene privind restabilirea 
unității țării pe o bază democra
tică și pașnică.

Partidul Comunist Român, 
guvernul României socialiste, 
tineretul, întregul popor român 
a fost alături de poporul co
reean în cele mai grele clipe ale 
războiului împotriva agresiunii 
imperialiste, în perioada reface
rii și reconstrucției de după 
război, a susținut și susține pe 
arena mondială cauza dreaptă a 
poporului coreean pentru înfăp
tuirea aspirației sale naționale, 
legitime, de unificate a patriei 
— a spus în cuvîntul său ing. 
MIHAI BUȘOI, de la Șantierul 
naval din Tr. Severin. Tineretul 
român, întregul nostru popor 
se pronunță pentru retragerea 
trupelor americane din Coreea 
de Sud, sprijinind năzuințele 
poporului coreean de a trăi în- 
tr-o patrie unită. Sîntem pentru 
respectarea dreptului inaliena
bil al poporului coreean de a-și 
hotărî singur soarta, în confor
mitate cu interesele sale na
ționale.

Sîntem siguri de victoria fi
nală a luptei poporului dv„ pen
tru unificarea pașnică a Coreei 
și susținem întrutotul activitatea 
și lupta pe care o desfășoară 
guvernul R.P.D. Coreene. Parti
dul Muncii, sub conducerea ne
înfricatului luptător Kim Ir 
Sen pentru înfăptuirea acestui 
deziderat — a spus în cuvîntul 
său DUMITRU DINCĂ, secre- 

tății naționale, pentru dezvolta
rea de sine stătătoare, solidarita
tea fermă cu toți acei ce luptă 
împotriva regimurilor dictatoriale, 
a represiunii, discriminărilor ra
siale, pentru o viață demnă, pen
tru pace, democrație și progres 
social.

în încheiere, tovarășul Cornel 
Șandru a asigurat pe tinerii oas
peți că tineretul brașovean ca și 
întregul tineret al României va 
sprijini neobosit lupta curajoasă 
a tinerei generații progresiste re
voluționare și democratice de 
pretutindeni, pentru realizarea 
aspirațiilor sale legitime.

Întîmpinat cu vii aplauze, a 
luat cuvîntul reprezentantul Tine
retului Frontului de Unitate Na
țională din Cambodgia (FUNK) 
YIM NOLLIS. După ce a rele
vat faptul că succesele poporu
lui român, sub conducerea 
P.C.R., constituie un ajutor pre
țios în lupta popoarelor indochi- 
neze — vorbitorul a exprimat 
sincere mulțumiri partidului, po
porului, guvernului și tineretului 
român pentru susținerea neobo
sită a cauzei drepte a poporului 
Cambodgiei ca și a popoarelor 
din Indochina. După ce a înfă
țișat succesele remarcabile obți
nute de forțele populare din 
Cambodgia, Yim Nollis a ex
pus pe larg actuala situa
ție din Indochina, deveni
tă și mai încordată după ul
timele acțiuni agresive ale S.U.A. 
și sateliților lor în Laos și Cam
bodgia. Sîntem ferm convinși că 
avînd sprijinul multilateral al ță
rilor socialiste, al tuturor popoa
relor dornice de pace și de drep
tate din întreaga lume — a spus 
în încheiere vorbitorul — lupta 
noastră va triumfa !

Reprezentantul Tineretului 
Democrat din Siria, MOURAD 
JERIOUS, a adresat un cald sa
lut tineretului brașovean și și-a 
subliniat admirația sa pentru cele 
văzute în acest oraș. în conti
nuare, vorbitorul s-a referit la si
tuația din Orientul Apropiat : 
„Israelul și-a intensificat agresiu
nea, respingînd rezoluțiile O.N.U., 
nesocotind opinia publica mon
dială. Israelul nu putea acționa 
altfel fără sprijinul imperialismu
lui, în primul find al S.U.Ă.". 
Reprezentantul sirian a amintit 
necesitatea soluționării revendi
cărilor populației palestiniene.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Tineretului Frontului Național 
de Eliberare din Algeria, SMAIL 
BERCHICHE, a exprimat stima 
și prețuirea pentru succesele po
porului și tineretului român și 
a evidențiat bunele relații dintre 

tar al Comitetului județean Me
hedinți al U.T.C.

în încheiere a luat cuvîntul 
tovarășa KIM ZANG SUK, vi
cepreședintă a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist, condu
cătoarea delegației coreene, 
care a mulțumit pentru sen
timentele de prietenie și 
solidaritate manifestate față 
de munca și lupta tinere
tului coreean și a adresat parti- 
cipanților la adunare salutul de 
luptă al tineretului din țara sa. 
Noi, membrii delegației U.T.M.S , 
care am participat la Congresul 
al IX-lea al Uniunii Tineretu
lui Comunist, am avut ocazia să 
luăm contact direct cu succese
le obținute de poporul și tine
retul român atît la recentul fo
rum al tineretului, cît și în vi
zita ce am întreprins-o în mai 
multe localități din țara dv. 
Am constatat cu acest prilej că 
sînteți avintați într-o vastă ope
ră constructivă, menită să con
tribuie la dezvoltarea continuă 
a țării dv., la făurirea României 
socialiste multilateral dezvolta
te. Ne bucurăm mult de succe
sele dv. și sîntem convinși că 
înfăptuirea rodnică a noului 
plan cincinal, în care a pășit 
poporul român va asigura o 
creștere și mai puternică a ca
pacității economice a României 
socialiste și va duce la ridicarea 
substanțială a nivelului de trai 
al poporului român. Vorbitoarea 
a înfățișat apoi pe larg tablou) 
realizărilor obținute în munca 
de construire a socialismului 
ds către poporul și tineretul

în timpul vizitei la Uzina „Tractorul"

organizațiile de tineret din Ro
mânia și Algeria. Vorbitorul a 
trecut în revistă preocupările or
ganizației sale angajată în efor
tul întregului popor algerian 
pentru dezvoltarea țării. Repre
zentantul J.F.L.N. a subliniat, 
apoi, importanța pe care o are 
sprijinirea luptei poporului pa
lestinian pentru drepturile sale 
legitime, denunțînd manevrele 
imperialiste în Orientul Apro
piat. Vorbitorul a exprimat senti
mente de mulțumire pentru spri
jinul pe care poporul și tineretul 
român îl acordă luptei popoare
lor arabe împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco
lonialismului, pentru pace și pro
gres, ca și satisfacția pentru po
sibilitatea ce i-a fost oferită de 

din R.P.D. Coreeană. în condi
țiile grele în care se desfășoa
ră activitatea poporului și tine
retului din țara noastră, sub 
conducerea clarvăzătoare a 
Partidului Muncii în frunte cu 
Kim Ir Sen, conducătorul emi
nent al revoluției, s-au obținut 
transformări de importanță isto
rică — a arătat în continuare 
Kim Zang Suk. în prezent, în
tregul nostru popor desfășoară 
o muncă însuflețită pentru 
construcția completă a socia
lismului în patria noastră 
și victoria revoluției coreene 
pe scară națională, înfăp
tuind astfel sarcinile tra
sate de Congresul al V-lea al 
Partidului Muncii din Coreea, 
desfășurat anul trecut. Cunoaș
teți, tovarăși, că imperialiștii a- 
mericani intensifică tot mai mult 
provocările pentru a declanșa 
un nou război în Coreea, în- 
trucît nu privesc cu ochi buni 
realizările noastre, libertatea de 
care ne bucurăm. în această 
situație, poporul se preocupă în 
aceeași măsură de construcția 
socialismului și întărirea capa
cității de apărare a patriei. Așa 
cum și dv. ați spus, sîntem 
convinși că nu peste multă 
vreme se va realiza unificarea 
patriei.

La întoarcerea în patrie — a 
spus în încheiere vorbitoarea — 
delegația noastră va informa ti
neretul coreean despre ospitali
tatea călduroasă și sentimentele 
de sprijin și de solidaritate 
fermă cu care am fost înconju
rați In România. 

a se întîlni cu tinerii din Brașov, 
un nou prilej de afirmare a soli
darității dintre tineretul român 
și tînăra generație din țările a- 
rabe, de intensificare a relațiilor 
prietenești, statornicite între or
ganizațiile noastre de tineret.

Tovarășul JUAN GREGORICH 
SANCHEZ, reprezentant al U- 
niunii Tinerilor Comuniști din 
Cuba, a mulțumit pentru primi
rea călduroasă cu care membrii 
delegației, cubaneze au fost în
tîmpinați de tineretul din Bra
șov, de toți tinerii români. El a 
înfățișat apoi situația existentă 
pe continentul latino-american, 
creșterea continuă a forțelor pro
gresiste, antiimperialiste, influen
ța pe care revoluția cub ană a 
exercitat-o asupra mersului eve
nimentelor din această regiune. 
Condamnînd acțiunile cercurilor 
imperialiste în Asia, Africa și 
America Latină, reprezentantul 
cubanez și-a manifestat încrede
rea deplină în lupta revoluționa
ră și progresistă a tineretului și 
popoarelor de pretutindeni. „U- 
rez succes deplin înfăptuirii nu
meroaselor sarcini care vă revin 
în construirea socialismului. Vă 
oferim un dar simbolic — stin
dardul organizației noastre revo
luționare" — a spus în final 
Juan Gregorich Sanohez. Ur
mează un moment emoțio
nant. Tînărul GHEORGHE 
CONDREA, membru al brigăzii 
de tineret „23 August — Româ
nia" care a participat la cea mai 
mare campanie de recoltare a 
trestiei de zahăr din istoria Cu
bei, mulțumește — în cîteva pro
poziții simple, rostite în limba 
spaniolă — pentru caldele apre
cieri la adresa tineretului și po
porului român.

Prezența la înalta tribună a 
Congresului nostru a unui număr 
important de delegații străine — 
a spus ALEXANDRU CON- 
STANTINESCU, secretarul co
mitetului U.T.C. de la uzina de 
tractoare •— a constituit pentru 
noi un motiv de satisfacție și 
mîndrie, un prilej de reafirmare 
a simpatiei, sprijinului și soli
darității internaționaliste a tine-

Vizite ale oaspeților străini
TG. MUREȘ (prin telefon de 

la trimisul nostru IOAN TI- 
MOFTE):

în cursul zilei de joi, o parte 
a delegațiilor străine care au 
participat la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al U.T.C. au fost 
oaspeții municipiului Tg. Mureș. 
Oaspeții au fost întîmpinați la 
sosire de Eugen Trîmbițaș, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mureș al U.T.C., de membri ai 
biroului județean, de activiști ai 
U.T.C. Tovarășul Eugen Trîmbi- 
țaș a adresat tinerilor străini re- 
prezentînd 20 de organizații de 
tineret din numeroase țări, salu
tul tineretului din județ, expri- 
mîndu-și sentimentele de solida
ritate cu lupta tineretului de pre
tutindeni împotriva imperialismu
lui, pentru pace și progres so
cial, bucuria de a-i avea ca oas
peți.

In cursul după-amiezii, oaspe
ții au vizitat în cadrul turului 
orașului, Palatul culturii, Institu
tul medico-farmaceutic, comple
xul studențesc și biblioteca 
„Bolyai-Teleki".

la
T. C.
retului român cu lupta dreaptă 
a popoarelor. în aceste momente, 
cînd popoarele Indochinei duc o 
grea luptă împotriva agresorilor, 
noi, tinerii brașoveni, făuritori ai 
tractoarelor și autocamioanelor 
românești, cerem — alături de 
întregul popor român — să se 
pună capăt amestecului american 
în treburile interne ale popoare
lor indochineze, să înceteze agre
siunea imperialistă și să fie re
trase de îndată trupele interven- 
ționiste. Popoarele vietnamez, 
laoțian și khmer să fi lăsate să-și 
hotărască singure soarta fără nici 
o imixtiune străină I

AFONSO VAN DUNEN, re
prezentanții! Tineretului Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea 
Angolei, a relevat succesele po
poarelor din Angola, Guineea*  
Bissau și Mozambic, care s-au ri
dicat la luptă pentru cucerirea 
independenței naționale, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de pro
gres, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis
mului. Tineretul angolez — a 
spus vorbitorul — se află în pri
mele rînduri ale luptei, dînd lo
vituri tot mai puternice colonia
lismului. Sîntem convinși — a 
arătat în încheiere —• că primind 
pe mai departe ajutorul interna
ționalist al țărilor socialiste, în 
cadrul cărora România ocupă un 
loc important, împreună cu toa
te forțele progresiste din lume, 
vom lichida ultimele rezistențe 
ale colonialismului.

MARKUS AALTONEN, re
prezentantul Uniunii Centrale a 
Tineretului Social-Democrat din 
Finlanda, s-a adresat celor pre- 
zenți și în numele celorlalte or
ganizații de tineret finlandez. 
„Putem spune fără nici un fel 
de reținere că ați înfăptuit lu
cruri minunate — a declarat el. 
Sîntem profund impresionați de 
lucrările Congresului organiza
ției dv." După ce a expus pe 
scurt obiectivele politice ale or
ganizației pe care o reprezintă, 
vorbitorul și-a manifestat convin
gerea că relațiile fructuoase sta
bilite între organizațiile de tine
ret din Finlanda și Uniunea Ti
neretului Comunist din România 
se vor dezvolta în continuare.

Tînăra cercetătoare IOANA 
CLONȚEA, de la Institutul de 
cercetări pentru proiectări de au
tomobile și tractoare, după ce a 
relevat faptul că tânăra genera
ție a lumii, confruntată cu mari
le probleme ale contemporanei
tății, a devenit o puternică forță 
a progresului, o prezență activă, 
dinamică, în viața politică și so
cială, s-a referit la contribuția pa 
oare tineretul progresist și de
mocratic o aduce la însănătoși
rea atmosferei pe oontinentul e» 
ropean, la stabilirea unor reia*  
ții de bună vecinătate, a unui 
climat de pace și aeouritate. „De 
la această tribună — a spus tână
ra brașoveană — fi asigurăm pe 
tinerii progresiști și democrat! 
din lumea întreagă că au în ti» 
neretul român un prieten de nă
dejde, hotărît să le acorde între
gul său sprijin în lupta lot 
dreaptă".

în încheierea întâlnirii, tova
rășul DUMITRU CALANCEA 
a rugat pe oaspeți — care an 
avut prilejul să cunoască as
pecte ale muncii desfășurate de 
tineretul din Brașov — să trans
mită tineretului țărilor lor senti
mentele de caldă prietenie și so
lidaritate ale tineretului român 
cu lupta tineretului progresist 
din lume, împotriva oprimării, a 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru de
mocrație, pace, progres social și 
o viață mai bună.

în repetate rînduri sutele de 
tineri prezenți la această întîlni- 
re au ovaționat îndelung pentru 
prietenia și solidaritatea cu tine
retul progresist din lumea în
treagă.

IOAN TIMOFTE

RÎMNICU VÎLCEA (prin te
lefon de la corespondenta noas
tră ADINA VELEA):

Ieri la amiază, membrii unora 
dintre delegațiile străine care au 
participat la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al U.T.C. au fost 
oaspeții orașului Sibiu. După ce 
au făcut turul străvechiului oraș, 
au vizitat pinacoteca și secția de 
artă populară a Muzeului Bru- 
kenthal. Pornind pe frumoasa 
Vale a Oltului, au poposit în re
numitele stațiuni Cozia, Călimă- 
nești, Căciulata. Seara s-au oprit 
în orașul Rîmnicu Vîlcea.

Sosirea reprezentantei 
Ligii Tinerilor Muncitori 

pentru Eliberare 
din S.U.A.

La invitația C.C. al U.T.C a 
sosit în Capitală Cheryl Wa
shington reprezentanta Ligii 
Tinerilor Muncitori pentru E- 
liberare din S.U.A.

La sosire au fost de față ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.



Lucrările Comitetului

care au luat parte pentru dezarmare

la Congresul U.T.C.
DELEGAȚIA MIȘCĂRII TINERETULUI

SOCIALIST DIN FRANȚA

A părăsit Capitala Sans 
bert, prim secretar 
Tineretului Socialist 
care a luat parte 
Congresului U.T.C.

GU- 
al Mișcării 
din Franța, 

la lucrările 
Pe aeropor-

tul Otopeni, oaspetele francez a 
fost salutat de Nicolae Ungurea- 
nu, președintele Comisiei Cen
trale de Cenzori a U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

DELEGAȚIA S.S.M. DIN R. S. CEHOSLOVACĂ

Joi a părăsit Bucureștiul dele
gația Uniunii Tineretului Socia
list (S.S.M) din R. S. Cehoslova
că condusă de Jindrich Polednik, 
membru al președinției C.C. al

S.S.M., care a participat la cel de 
al IX-lea Congres al U.T.C.

La plecare a fost de față Sil
via Ilie, secretar al C. C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.

Palatul Națiunilor de la Ge
neva a găzduit ieri cea de-a 
doua ședință a actualei runde 
de negocieri din cadrul Comi
tetului O.N.U, pentru dezar
mare.

în expunerea sa, șeful dele
gației engleze, marchizul Lot
hian, subsecretar parlamentar 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne, a apreciat că acordurile de 
dezarmare încheiate pină acum 
și îndeosebi Tratatul de nepro- 
liferare și Tratatul privind te
ritoriile submarine sînt pași pe 
calea prevenirii cursei înarmă
rilor, care trebuie urmați de 
noi progrese în domeniul con
trolului armamentelor și dezar
mării.

Abordînd problema consecin
țelor economice și sociale ale 
cursei înarmărilor, reprezentan
tul Angliei a declarat : „în a- 
cest ari, ca urmare a unei ini
țiative a României, experți nu
miți de secretarul general al 
O.N.U. s-au angajat la elabora
rea unui studiu privind conse
cințele economice și sociale

cursei înarmărilor. Este necesar 
ca noi să fim in măsură să 
examinăm aici, la momentul o- 
portun, raportul experților. Spe
răm că atit raportul în sine, 

. cit și publicitatea de care, fără 
îndoială, va beneficia vor faci
lita sarcina noastră de a deter
mina ca popoarele tuturor ță
rilor să fie pe deplin conștien
te de consecințele pe care le 
are asupra noastră, a tuturor, 
escaladarea cheltuielilor mili
tare".

Șeful delegației canadiene, 
George Ignatieff, a opinat că 
„dacă decalajul între controlul 
asupra înarmărilor și prolifera
rea armamentelor continuă să 
se adîncească. soarta eforturilor 
noastre va fi încă mult 
primejduită".

Ambasadorul Ignatieff 
zentat apoi punctul de
al guvernului canadian potrivit 
căruia problema de perspectivă 
imediată aflată în fața Comite
tului este interzicerea experien
țelor nucleare subterane.

timp

a pre
vedere

ale Unitate a forțelor populare din Guineea (Bissau)

In sprijinul pregătirii
Conferinței pentru

securitatea europeană

DELEGAȚIA TINERETULUI DEMOCRATIC 
„LAMBRAKIS" DIN GRECIA

Reprezentantul Tineretului 
Democratic „Lambrakis" din 
Grecia la lucrările Congresului 
U.T.C. a părăsit Capitala. Oas-

petele a fost condus pe aeropor
tul Otopeni de Nicolae Caco- 
veanu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C.
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Demonstrație a tinerilor la Frankfurt pe Main (R. F. a Germaniei) care au cerut luarea unor 
măsuri eficace împotriva poluării

CAIRO 25. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : în continuarea vizi
tei pe care o întreprinde în Re
publica Arabă Unită, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului aface
rilor externe al României, a avut 
joi convorbiri cu ministrul egip
tean al cercetări; științifice, Ah
med Mustafa Ahmed, și cu mi
stral economiei și comerțului ex
terior, Mohamed Merzeban Ab
dullah. La convorbiri a participat 
Titus Sinu, ambasadorul Româ
niei la Cairo. Au fost discutate 
probleme referitoare la dezvol
tarea relațiilor bilaterale de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică, precum și în dome
niul cercetării științifice.

atacuri ale patriofilor 
sud-vietnamezi și cambodgieni 

• Declarație a guvernului sovietic 
privind situația din Laos

In comunicatul dat publicită
ții la încheierea vizitei oficiale 
în R. P. Ungară a președintelui 
Guvernului federal al R. S. Ce
hoslovace, Lubomir Strougal, 
se relevă că, în cursul convor
birilor pe care oaspetele lc-a 
avut cu premierul ungar Jeno 
Fock, părțile s-au informat re
ciproc despre situația din țările 
respective și au constatat cu sa
tisfacție dezvoltarea favorabilă 
a relațiilor reciproce.

In cursul schimbului de pă
reri referitor la situația interna
țională, cei doi prim-miniștri 
au acordat o atenție deosebită 
problemelor păcii și securității 
în Europa, se spune în comu
nicat. In spiritul ultimei consfă
tuiri de la București a miniș
trilor afacerilor externe ai ță
rilor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia, guvernele R. P.

t

că

Ungare și R. S. Cehoslovace 
declară că sint gata să lărgeas
că contactele cu guvernele altor 
țări europene în vederea creării 
unui climat politic favorabil în 
Europa și pregătirii practice a 
conferinței pentru problemele 
securității.

Vorbind la o 
presă ținută 
L. Strougal a 
altele : „Sîntem 
tratative cu R.
într-o serie de probleme rămase 
încă deschise din timpul celui 
de-al doilea război mondial, ca 
de pildă cele referitoare la acor
dul de la Miinchen".

conferință de 
la Budapesta, 
declarat, între 
gata să ducem 

F. a Germaniei

în cadrul unei conferințe de 
presă, care a avut loc la Copen
haga, cu prilejul vizitei oficiale 
pe care o întreprinde în Dane
marca, ministrul de externe al 
Ungariei, Janos Peter, s-a refe
rit pe larg la necesitatea luării 
unor măsuri practice în vederea , 
convocării conferinței general- 
europene pentru securitate. La 
întrebarea dacă Ungaria dorește 
să poarte convorbiri cu R. F. a 
Germaniei în privința stabilirii 
relațiilor diplomatice, Janos 
Peter a relevat că „dacă lărgi
rea relațiilor dintre Ungaria 
și R. F. a Germaniei va con
tribui la slăbirea încordării, tot 
astfel ca și convorbirile sovie- 
to—vest-germane. polono—vest- 
germane și convorbirile dintre 
cele două state germane, atunci 
și noi sîntem gata să începem 
tratative cu R. F. a Germa
niei".

Cu cîteva zile înainte de întrunirea, la 
3 martie, a Adunării Constituante, scena po
litică din Pakistan cunoaște o vizibilă ten
siune. Dizolvarea guvernului de către pre
ședintele Yahia Khan constituie un semnifi
cativ indiciu al acestei tensiuni care, de fapt, 
se perpetuează de la alegerile din decembrie 
trecut.

Obiectivul Adunării Constituante, formată 
în urma alegerilor din decembrie 1970, este 
elaborarea uiiei constituții naționale, care 
ar trebui să permită trecerea puterii politice 
în mîinile unui guvern civil. Principalele 
două partide învingătoare în scrutinul din 
decembrie trecut, Partidul Popular Pakista
nez al lui Zulfikar Aii Bhuto și Liga 
„Awami" a șeicului Mujibur Ramman sînt, 
însă, în dezacord complet asupra liniilor fun
damentale ale constituției care urmează să 
fie elaborată de Adunarea Constituantă.

Liga „Awami" pledează pentru o autono
mie completă a Pakistanului Oriental (se 
știe că Pakistanul e format din două părți 
despărțite una de alta de aproximativ 
2 000 km). Ea preconizează un program în 
șase puncte care nu ar lăsa guvernului fe
deral decît controlul asupra problemelor de 
politică externă și apărare națională.

Partidul Popular Pakistanez se opune con
cepțiilor „autonomiste" ale Ligii „Awami" și 
a amenințat că va boicota Adunarea Consti
tuantă dacă „autonomiștii se mențin pe pozi
țiile lor dizolvante". Cu toate acestea, la 
23 februarie, liderul P.P.P., Bhutto, a reve-

Tensiune politică

nit, parțial, asupra atitudinii intransigente 
de pînă atunci. EI s-a declarat dispus să 
participe la lucrările Adunării cu condiția 
ca „noua Constituție să fie elaborată prin- 
tr-un consens național". Bhutto a făcut cinci 
propuneri care, după părerea lui, ar putea 
servi ca o bază pentru un compromis. A-

ceste propuneri vizează modificarea proiec
tului de constituție „autonomist" al Ligii 
„Awami" în sensul de a prezerva unitatea Pa
kistanului. Partidul Popular Pakistanez cere 
„un veritabil guvern federal, un parlament 
compus din două adunări legislative care să 
facă din provincii entități egale politicește, 
un aranjament monetar și fiscal pentru a 
evita exploatarea inter-regională și defavo
rizarea provinciei Orientale, dreptul pentru 
guvernul federal de a percepe impozite, con
trolarea comerțului exterior de către guver
nul federal". Trei din aceste propuneri sînt, 
evident, greu acceptabile pentru Liga „Awa
mi" (cel puțin în lumina pozițiilor exprimate 
pînă acum de această formațiune politică). 
Or, Liga rămîne o forță politică considera
bilă.

Președintele Yahia Khan — care s-a de
clarat în principiu pentru o cît mai largă 
autonomie posibilă a provinciilor, cu prezer
varea integrității țării — se vede acum con- 
strîns să arbitreze un conflict politic în con- 
dițiuni dificile.

EM. RUCĂR

La Sediul UNESCO din Pa
ris s-au deschis lucrările ce
lei de-a 16-a conferințe de 
colaborare între organizațiile 
internaționale ; participă re
prezentanți a peste 60 de or
ganizații guvernamentale și 
neguvernamentale. La prima 
ședință, prezidată de prof, 
ing. V. Harnaj (România), 
președintele Apimondiei, s-au 
adoptat o serie de rezoluții 
privind lupta împotriva po
luării aerului și a apei, 
cooperarea în vederea folo
sirii judicioase a potențialu
lui științific, cooperarea bi și 
multilaterală pentru realiza
rea unor planuri economice 
în țările în curs de dezvol
tare.

S-a stabilit un program al 
conferințelor și manifestări
lor internaționale în urmă
torii ani. Reprezentantul 
României a propus ca în 
1972 să se organizeze, sub e- 
gida F.A.O., un simpozion de 
hidraulică subterană Ia Bucu
rești. Conferința a relevat a- 
portul României în realizarea 
cu succes a 
rioare, în 
UNESCO, la 
trol, gaze și 
București.

cursurilor supe- 
colaborare cu 

Institutul de pe- 
geologie de la

Maratonul parlamentar 
din Camera Comunelor

• MARATONUL PARLA
MENTAR asupra proiectului de 
reformă a legislației sindicale 
s-a încheiat noaptea trecută in 
Camera Comunelor. Deputății 
nu au reușit să examineze de- 
cit 50 din cele 150 de articole 
ale proiectului. Pentru a obține 
trecerea cît mai grabnică prin 
parlament a proiectului de lege, 
viu criticat de sindicate care 
l-au caracterizat drept anti- 
muncitoresc. guvernul a apelat 
la așa-numita procedură a „ghi
lotinării", limitînd durata dez
baterilor Ia 100 de ore. Adop
tarea definitivă — în a treia 
lectură — a proiectului de lege 
ar urma să aibă loc pînă la. va
canța parlamentară de primă
vară.

„0 sfidare la adresa
■

țărilor africane“
Asprâ condamnare a hotăririi Londrei 
de a incepe furnizarea de arme R.S.A.

Secretarul general al O.N.U., U Thant, a dat publicității 
o declarație în care este condamnată hotărîrea Marii Bri
tanii de a livra elicoptere și piese de schimb pentru echipa
ment militar regimului rasist din Republica Sud-Africană.

Se atrage atenția guvernului 
britanic că rezoluția Consiliului 
de Securitate din 1963 cheamă 
statele să respecte embargoul 
împotriva R.S.A. „fără condiții și 
fără nici un fel de rezerve".

Un purtător de cuvînt al Orga
nizației Unității Africane a de
clarat că „hotărîrea luată de Ma
rea Britanie de a începe furni
zarea de material de război ra
siștilor sud-africani constituie o 
sfidare la adresa tuturor țărilor 
africane". „Marea Britanie, a a- 
rătat el, încalcă embargoul insti
tuit de Organizația Națiunilor 
Unite asupra vînzării de arme 
Republicii Sud-Africane livrînd
guvernului rasist de la Pretoria 
elicoptere militare. Aceste eli
coptere vor fi folosite, fără în- 

luptătorilor 
din R.S.A., 
de sud", 
a anunțat,

alte mijloace de luptă Republi
cii Sud-Africane. In comunicat 
se arată că hotărîrea guvernului 
britanic constituie un act de sfi
dare la adresa țărilor africane și 
o violare a rezoluției Consiliului 
de Securitate privind embargoul 
asupra vînzărilor de arme re
gimului rasist de la Pretoria. Gu
vernul ghanez a cerat reprezen
tantului său la Londra să se re
întoarcă la Accra pentru con
sultări.

Continuînd aplicarea refor
mei agrare anunțate cu apro
ximativ un an și jumătate în 
urmă, guvernul peruan a 
procedat pînă în prezent la 
preluarea a peste 2,5 milioa
ne hectare din pămînturile 
deținute de latifundiari. Nu
mai în departamentul Caja- 
marca au fost expropriate’ 
25 de moșii, cu o suprafață 
totală de peste 10 000 de hec
tare. Pămînturile expropria
te sînt fie distribuite țărani
lor, fie folosite pentru crea
rea unor cooperative agri
cole.

în cursul nopții de miercuri 
spre joi, forțele de rezistență 
populară din Cambodgia au a- 
tacat pozițiile deținute de trupe
le administrației Lon Nol-Sirik 
Matak în localitatea Prek Phnau, 
la numai 12 kilometri nord de 
Pnom Penh, precum și o tabără 
a efectivelor militare inamice, 
amplasată la Kambaul, la 16 ki
lometri sud-vest de capitala 
khmeră.

Ciocniri violente între forțele 
patriotice și trupele regimului de 
la Pnom Penh, sprijinite de uni
tăți militare saigoneze, au avut 
loc, de asemenea, în 
Pursat și în regiunea din apro
pierea fluviului Mekong.

Un comunicat al comanda
mentului forțelor armatei popu
lare de eliberare din Vietnamul 
de sud anunță că, în primele trei 
săptămîni ale lunii februarie, în 
sectorul Khe Sanh, unde se află 
statul major al trupelor saigone
ze care au invadat sudul Laosu- 
lui, peste 1500 soldați și ofițeri 
inamici au fost scoși din luptă 
de către unitățile patrioților.

In aceeași perioadă, mențio
nează comunicatul transmis de 
agenția Eliberarea, forțele patrio
tice au doborit 47 avioane și 
elicoptere americane, au distrus 
peste 150 de vehicule militare, 

"inclusiv 50 de tancuri și trans
portoare blindate, au scufundat 
12 vase militare ale inamicului 
și au aruncat în aer 14 depozite 
de muniții și armament.

Intr-o declarație difuzată de 
agenția TASS, guvernul sovietic 
condamnă cu hotărîre intervenția 
armată în Laos ca pe un nou act 
criminal al S.U.A., care încalcă 
flagrant normele unanim accep
tate și principiile dreptului in
ternațional. Poporul sovietic — 
se spune în declarație —■ este 
gata să acorde și pe viitor 
tot ajutorul necesar Republicii 
Democrate Vietnam frățești, pa
trioților din Indochina care își 
apără drepturile legitime, care 
luptă pentru realizarea interese
lor și aspirațiilor lor vitale.

în declarație se subliniază că 
Statele Unite ale Americii își 
asumă o grea răspundere pentru 
noile complicații create în situa
ția internațională. Asemenea ac
țiuni nu pot să nu aibă urmări 
și asupra relațiilor sovieto-ame- 
ricane.

Guvernul sovietic subliniază 
din nou că pentru soluționarea 
problemelor privind Indochina 
este necesar, în primul rînd, să

provincia
di)

Șiînceteze agresiunea americană 
să se recunoască de facto drep
turile naționale inalienabile ale 
popoarelor din această regiune a 
lumii de a-și decide singure
soarta, fără amestec din afară.

După cum informează agenția 
Khaosan Pathet Lao, în provin
cia Sam Neua a avut loc o șe
dință comună extraordinară a 
Comitetului Permanent al C.C. 
al Frontului Patriotic din Laos 
și a Comitetului unificat al for
țelor patriotice neutraliste lao- 
țiene, în cursul căreia a fost exa
minată situația creată în țară ca 
urmare a intervenției militare 
americano-saigoneze. Relevînd 
faptul că agresorii au întîmpinat 
o rezistență dîrză din partea de
tașamentelor militare ale Pathet 
Lao, a poporului laoțian, comu
nicatul menționează că primele 
victorii obținute de patrioți do
vedesc că aceștia dispun de forțe 
suficiente pentru a pune capăt 
aventurii militare a S.U.A. și a 
regimului saigonez.

Ministerul Afacerilor Externe 
al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud a dat publicității o 
declarație, în care denunță ex
ploatarea de către S.U.A. a re
surselor petrolifere sud-vietname- 
ze și condamnă administrația 
marionetă de la Saigon pentru 
înstrăinarea bogățiilor naturale 
ale țării.

ALGERIA

NAȚIONALIZAREA PARȚIALĂ A

Agenția A.D.N. anunță 
președintele Consiliului de Mi- 

R. D. Germane, Willi 
adresat primarului 
occidental, Klaus 

scrisoare în care se 
„guvernul Republicii

niștri al 
Stoph, a 
Berlinului 
Schutz, o 
arată că 
Democrate Germane acordă o 
mare importanță eforturilor ce 
se depun în prezent pentru 
destindere în centrul Europei și 
pentru normalizarea situației 
Berlinului occidental. El este 
ferm convins că aceste eforturi 
sînt necesare și vor duce la re
zultate pozitive dacă participan- 
ții vor da dovadă de bunăvoin
ță și vor respecta drepturile 
legitime și interesele fiecărei 
părți".

Relevînd că anumite aspecte 
ale unei reglementări posibile 
privesc nemijlocit relațiile Ber
linului occidental cu R.D. Ger
mană, scrisoarea afirmă că cele 
două părți „ar trebui să se în
grijească, înainte de toate ca 
aceste aspecte să fie rezolvate 
în modul cel mai favorabil".

Willi Stop propune inițierea 
unor tratative între guvernul 
R.D.G. și Senatul Berlinului oc
cidental cu privire la vizitele 
cetățenilor vest-berlinezi în R.D. 
Germană, inclusiv în capitala 
sa. „Se înțelege că un acord 
în această problemă — se spune 
în scrisoare — poate fi realizat 
în cazul în care intră în vigoare 
acorduri în alte probleme referi
toare la Berlinul occidental, ce 
vor fi exatninate în cadrul unor 
tratative corespunzătoare. Hotă- 
rîrile concrete ale unui 
ar putea fi dezbătute de 
zentanții noștri la masa 
tivelor".

în cadrul unei conferințe de 
presă, Ana Kovacevici, purtător 
de cuvînt al Secretariatului de 
stat pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, s-a referit la recen
ta Consfătuire de la București 
a miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante la Trata
tul de la Varșovia. Purtătorul 
de cuvînt a declarat că țara sa 
are o atitudine pozitivă față de 
toate pozițiile și inițiativele care 
pot contribui la o mai mare în
țelegere politică în Europa și, 
prin aceasta, și față de pregăti
rea conferinței pentru securita
tea europeană, la care să parti
cipe cu drepturi egale toate 
țările europene, precum și alte 
state interesate.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Bruxelles, 
Alexandru Lăzăreanu, a fost 
primit de ministrul afacerilor 
externe al Belgiei, Pierre Har- 
mel. Convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială. 
Au fost abordate unele aspecte 
ale cooperării și securității eu
ropene, precum și probleme ale 
relațiilor bilaterale.

acord 
repre- 
trata-

★
Un purtător de cuvînt 

natului vest-berlinez a declarat 
că scrisoarea premierului Willi 
Stoph „este examinată cu a- 
tenție".

al Se-

să încurajăm relațiile dintre
S. U. 4. si H P- Chineiă“

Rezoluție prezentată in Congresul S.U.A. prin care se cere 
încetarea folosirii forțelor armate americane in sprijinul 

regimului marionetă din Taivan
Agenția REUTER anunță că 

miercuri a fost prezentat Se
natului american un proiect de 
rezoluție bipartizană prin care 
se cere anularea declarației din 
1955 a Congresului ce permitea 
folosirea forțelor armate ale 
S.U.A. în sprijinul regimului ma
rionetă din Taivan. Luînd cuvîn- 
tul cu prilejul depunerii rezolu
ției, senatorul Franck Church a 
declarat că „a sosit timpul să sa
lutăm și să încurajăm relațiile 
dintre Statele Unite și Republica 
Populară Chineză".

Rezoluția, deși nu face caduc'

tratatul militar încheiat de 
S.U.A cu Cian Kai-și, constituie 
o expresie a evoluției ascen
dente a curentului de opinie 
din Statele Unite în favoarea 
reluării relațiilor cu R. P. Chi
neză și restabilirii drepturilor 
legitime ale acestei țări la 
O.N.U. După cum se știe, nu
meroși congresmeni au introdus 
recent un proiect de rezoluție 
prin care se cere guvernului a- 
merican să sprijine restabilirea 
drepturilor legitime ale R. 
Chineze la O.N.U.

doială, împotriva 
pentru libertate, atît 
cît și din Rhodesia 
Purtătorul de cuvînt 
totodată, că problema livrărilor 
de arme de către Marea Brita- 
nie regimului rasist din R.S.A. va 
fi examinată în cursul conferinței 
miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor membre ale O.U.A., care 
se va întruni la 
săptămîni.

Nigeria și Zambia au criticat 
cu severitate hotărîrea Marii Bri
tanii de a livra elicoptere re
gimului rasist din Republica 
Sud-Africană. La Lagos s-a a- 
nunțat că, în urma acțiunii bri
tanice, Nigeria nu va mai parti
cipa la lucrările grupului de stu
diu privind căile de navigație 
comercială din Atlanticul de sud 
și Oceanul Indian, creat de con
ferința Commonwealthului 
Singapore.

de la

sfîrșitul acestei

Din 
vernul 
ții un 
damna 
de a livra armament și diferite

Accra se 
Ghanei a 
comunicat 
hotărîrea Marii

anunță că gu- 
dat publicită- 
în care con- 

Britanii

• UN COMUNICAT 
MIȘCĂRII POPULARE 
TRU ELIBERAREA ANGOLEI, 
dat publicității la Brazzaville, 
informează că forțele patriotice 
angoleze au lansat un puternic 
atac asupra unei importante 
baze a trupelor colonialiste por
tugheze, amplasată, în regiu
nea Cuando. Baza a fost com
plet distrusă. A fost capturată 
o importantă cantitate de arma
ment.

AL 
PEN-

SOCIETĂȚILOR PETROLIERE FRANCEZE
După cum s-a anun

țat, guvernul algerian 
a hotărît miercuri na
ționalizarea parțială a 
societăților petroliere 
franceze care operează 
pe teritoriul Algeriei.

Conform noilor măsuri, sta
tul algerian va deține de a- 
cum înainte ol la sută din 
capitalul acestor societăți, 
ceea ce îi va permite să e- 
xercite întregul control asu
pra activității lor.

In cuvîntarea rostită la 
mitingul organizat în cinstea 
împlinirii a 15 ani de la în
ființarea Uniunii Generale a 
Muncitorilor Algerieni, pre
ședintele Houari Boumediene

declara :„Noi considerăm că 
acest proces consolidează su
veranitatea țării noastre și 
răspunde dorinței profunde a 
poporului nostru". în același 
timp,, președintele Boume- 
diene a anunțat că societă
țile afectate de aceste mă
suri vor primi indemnizații 
corespunzătoare și că Alge
ria va continua să apro
vizioneze Franța cu petrol 
pe baza prețului pieței. De 
asemenea, el a declarat că 
guvernul algerian este gata 
să reia tratativele cu partene
rul francez pentru a se sta
bili noile prețuri la petrolul 
brut, în conformitate cu re
centele hotărîri ale Conferin
ței de la Tripoli.

BRUXELLES — Miniștrii agriculturii din țările Pieței Comune 
au fost șocați cînd în timpul unei ședințe, pe ușă și-au făcut 
apariția trei vaci ai căror proprietari, fermieri belgieni, încer
cau în acest fel să protesteze împotriva prețurilor comunitare.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
GENȚIA CHINA NOUA, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat, și Go Mo-jo, vicepre
ședinte al Comitetului perma
nent al Adunării Reprezentanți
lor populari din întreaga Chină, 
președinte de onoare al Asocia
ției de prietenie China-Japonia, 
au primit pe reprezentanții 
cercurilor comerciale nipone 
care se află într-o vizită la Pe
kin. Cu acest prilej, menționea
ză agenția, a avut loc o con
vorbire prietenească.

în căutarea lui Fly 
și Jackson
• MII DE POLIȚIȘTI și sol- : 

dați uruguayeni continuă cerce- '' 
țările pentru depistarea locului 
unde sînt sechestrați consilierul 
american Claude Fly și ambasa
dorul britanic Geoffrey Jackson, 
răpiți de membri ai unei orga
nizații ilegale. Pînă în prezent, 
nu s-au descoperit nici un fel 
de indicii. Singurele date în le
gătură cu soarta celor doi osta
tici sînt cele cuprinse în comu
nicatul difuzat de organizație cu 
prilejul eliberării consulului 
brazilian Aloysio Dias Gomide, 
în care se preciza că starea a- 
cestora este bună.

• POPORUL CEHOSLOVAC 
a sărbătorit joi cea de-a 23-a 
aniversare a victoriei din fe
bruarie 1948 a clasei muncitoare 
cehoslovace. Cu acest prilej, la 
Praga și în alte localități din 
țara au avut loc mitinguri și a- 
dunări ale oamenilor muncii și 
unităților miliției populare.

• LA CAIRO A LUAT SFIR-
ȘIT congresul anual al Consiliu
lui Mondial al Păcii. Declarația 
publicată cu acest prilej subli
niază necesitatea aplicării 
zoluției Consiliului _ _
tate din noiembrie 1967 și evi
dențiază eforturile întreprinse 
de Republica Arabă Unită în ve
derea soluționării pașnice a 
conflictului din Orientul Apro
piat.

Ravagiile ciclonului 
din Mississippi
• POTRIVIT UNUI ULTIM 

BILANȚ dat publicității în 
Statele Unite, ca urmare a fur
tunilor care au făcut ravagii la 
Începutul acestei săptămîni în 
regiunea Deltei fluviului Missi
ssippi și-au găsit moartea 90 de 
persoane și au fost rănite peste 
600. De pe urma uraganelor și 
furtunilor, au avut de suferit în 
ultimele zile și statele Kansas, 
Oklahoma. Missouri. Texas, 
Ohio și Carolina de nord. Pa
gubele materiale nu au fost 
încă evaluate, dar se apreciază 
că ele sînt importante.

re
de Securi-
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