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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la Consfătuirea de lucru a activului de partid 
și a cadrelor de bază din industrie, construcții

și transporturi din municipiul București

BIHOR
PAG 4

tovarăși,să încep cuvîntul a vă adresa dum-StimațiDoresc meu prin neavoastră, participanților la adunarea activului de partid din municipiul București, și tuturor comuniștilor din Capitala patriei noastre un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român. (Aplauze 
puternice).Adunarea activului de partid din București a trecut în revistă realizările obținute de oamenii muncii din Capitală în cincinalul 1966—1970 și a dezbătut sarcinile de plan pe anul 1971. Raportul prezentat în cadrul adunării și discuțiile care au avut loc au evidențiat atît rezultatele bune obținute, cît și unele deficiențe care au existat în diferite domenii de activitate. Este drept, mă așteptam ca observațiile critice să fie ceva mai severe, ținînd seama de neajunsurile care s-au manifestat în trecut și care, din păcate, mai persistă încă în activitatea economică din Capitală ; mă așteptam, de asemenea, ca tovarășii care au luat cuvîntul în această adunare să se refere, într-o anumită măsură, și la lipsurile din propria lor activitate. Or, am ascultat aici pe foarte mulți tovarăși. cu care m-am întîlnit în ultimele luni în cursul vizitelor făcute în întreprinderile din București și cu care am examinat o serie de neajunsuri din activitatea unităților respective : după felul însă în care acești tovarăși au vorbit astăzi în adunare s-ar putea crede că lipsurile analizate atunci au dispărut peste noapte. Ar fi foarte bine să fie așa, dar mi se pare că realitatea este alta, că tovarășii au trecut totuși prea ușor peste aceste deficiențe. Este întotdeauna necesar să dezvăluim cu, tărie lipsurile din activitatea proprie, pen- că numai așa vom găsi s 'Ițiile cele mai corespunză- toâre pentru lichidarea lor ; sper că de această cerință se va ține seama în activitatea
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IRIGAȚIILE IN ACTUALITATE

se 
cei

nouă Șiretului
Îndeobște despre irigații 

vorbește vara, atunci cînd 
care dau „cale liberă" apei spre 
rădăcinile plantelor sînt prezenți 
la posturi, ziua și noaptea, pe 
un front care nu permite vreo 
absență — frontul recoltei. Dar, 
pentru ca în miezul verii puter
nicele stații de pompare să func
ționeze din plin, urcînd și trimi
țând apa pe sutele și miile de 
Kilometri de „drumuri ale re
coltei", acum, în aceste zile, con
structorii hidroamelioratori des
fășoară o activitate intensă, l-am 
întîlnit pe multe șantiere din în
treaga țară, i-am întîlnit și pe 
șantierul de irigații de la terasa Nicorești — Tecuci, județul Ga
lați, cea mai mare amenajare de 
acest fel de pe cursul inferior al 4 Șiretului — 13 800 de hectare — fi care urmează să funcționeze
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practică, luîndu-se măsuri concrete pentru înlăturarea neajunsurilor care mai există, pentru continua îmbunătățire a muncii colectivelor dumneavoastră.In cuvîntul a numeroși tovarăși au fost exprimate multe critici îndreptățite la adresa unor ministere și organe centrale de sinteză. S-au făcut, de asemenea, o serie de propuneri în vederea îmbună- - tățirii activității pe anul în curs și în anii următori. Desigur, nu a fost posibil ca miniștrii sau reprezentanți ministerelor și ai altor organe centrale să răspundă astăzi la aceste probleme, să . ia poziție față de propunerile care s-au formulat aici. Consider însă că este necesar ca, într-o perioadă scurtă, aceste critici și propuneri să primească răspunsurile corespunzătoare. De altfel, trebuie să lichidăm cu desăvîrșire practica — semnalată și aici — de a asculta diferite observații și sugestii, chiar de a le nota, uitînd însă apoi cu totul de ele. La orice propunere formulată de unitățile economice, ministerele, celelalte organe centrale trebuie să dea răspunsurile cuvenite. Este necesar ca, în cel mai scurt timp, să se arate dacă propunerea respectivă este acceptată sau dacă ea nu este corespunzătoare. Se impune ca ministerele să facă din aceasta o problemă de principiu în activitatea lor. De altfel, probabil va fi necesar să elaborăm și o hotărîre sau o lege prin care să se stabilească mai precis această u- bligație.Cît privește problemele ridicate în această adunare, trebuie ca ministerele, în termen de o lună, să răspundă întreprinderilor, fie direct, fie prin intermediul comitetului municipal, în legătură cu toate propunerile și observațiile care s-au făcut. De asemenea. Comitetul municipal va trebui să informeze Secretariatul Comitetului Central al partidului asupra felului în care 

la totalitatea parametrilor proiec
tați în. cursul acestui an. Alături 
de constructori, petrecem aici 
cîteva zile; sîntem printre ei în 
ceasurile dimineții, la locurile de 
muncă, la masă, la club și în 
dormitoare. Se lucrează cu tena
citate învingind greutățile iernii. 
Drumurile desfundate sînt stră
bătute de camioane, aproape tot 
atît de rapid ca vara. La maga
zia de materiale, în depozitele 
din jurul gării, e un permanent 
du-te-vino. Camioanele încărca
te cu fascine și conducte, mufe 
și flanșe, carbid și ciment plecau 
spre punctele de lucru. Tocmai 
sosiseră două vagoane cu ciment 
și echipele de manipulanți de

ELISEI TARȚA

(Continuare în pag. a Il-a)
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s-a dus la îndeplinire această sarcină.Adunarea activului de partid din Capitală, ca de altfel toate ședințele cu activul de partid care au avut loc sau sînt în curs de desfășurare în județele țării, constituie o expresie a largului democratism al activității partidului nostru comunist. Aceste adunări se încadrează în măsurile generale de îmbunătățire a conducerii de către partid, de perfecționare a planificării si organizării economiei, a întregii activități sociale. Caracteristica principală a adunărilor activului de partid — deci și a adunării dumneavoastră — o constituie înaltul spirit de răspundere cu care au fost abordate problemele, creșterea competenței cadrelor noastre de partid și de stat, preocuparea lor susținută pentru a asigura înfăptuirea în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al X-lea.Apreciez că dezbaterile de astăzi vor exercita o puternică influență pozitivă asupra tuturor domeniilor de activitate din orașul București, că ele se vor reflecta în îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce vă revin. (Aplauze puter
nice).

Stimați tovarăși.Cunoașteți cum planul cincinal acești ani s-au prin dezvoltarea tens a industriei cialiste, prin ridicarea la viață înfloritoare a noi zone ale țării, ca urmare a amplasării raționale a industriei pe întregul teritoriu. Am putea spune că nu există județ, oraș sau comună, în care, într-o formă sau alta, să nu se reflecte rezultatele dezvoltării economiei noastre în cincinalul trecut; aceste rezultate sînt ilustrate de noile unități de producție și social-cultu- rale create, de creșterea generală a nivelului de viață al cetățenilor patriei noastre.Venitul național a sporit în- tr-un ritm mediu anual de 7,7

s-a realizat 1966—1970 : caracterizat în ritm in- noastre so-

în cei 50 de ani ai existenței sale eroice PartidulRomân a Comunist mobilizat la luptă, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate socială și națională, masele asuprite din țara noastră, cele mai largi categorii sociale, democratice și progresiste și, în rîndul cărora tine- 
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la sută, depășindu-se prevederile planului pe întregul cincinal cu 13,6 miliarde lei. De a- semenea, se poate aprecia că agricultura noastră socialistă a cunoscut în această perioadă o dezvoltare însemnată, reali- zînd pe cincinal o producție cu 24 la sută mai mare decît în cincinalul precedent; a- ceasta constituie, fără îndoială, o creștere importantă, mai ales dacă ținem seama că am avut 3 ani la rînd condiții climatice nefavorabile, că în 1970 a trebuit să facem față unor mari calamități naturale.Datorită succeselor obținute în dezvoltarea economiei naționale s-au putut înfăptui și sarcinile privind ridicarea nivelului de trai, material și cultural, al oamenilor muncii. După cum știți, în cursul cincinalului trecut s-a realizat o creștere a salariului real de 20 la sută ; de asemenea, veniturile populației diri salarii s-au mărit cu peste 50 la sută, ca rezultat al ocupării în producția materială și în activitatea social-culturală a unui număr tot mai însemnat de oameni ai muncii.Toate aceste realizări demonstrează cu prisosință că Partidul Comunist Român, a- plicînd neabătut linia sa politică generală, asigură ca înfăptuirile societății noastre pe tărîmul dezvoltării economiei, științei, culturii, să se reflecte nemijlocit în creșterea bunăstării oamenilor muncii — țe- 

retul s-a firmat ca o prezență activă, dinamică. împreună cu luptătorii comuniști, tinerii au dat minunate pilde de devotament pentru cauza eliberării de sub robia exploatării. Dă- ruindu-se trup și suflet cauzei maselor muncitoare, ținînd sus steagul glorios al tradițiilor de
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Iul suprem, scopul fundamental al întregii opere de construire a socialismului și comunismului. (Aplauze puter
nice).în cadrul adunării s-a vorbit pe larg despre rezultatele pe care oamenii muncii din Capitală sub conducerea organizațiilor de partid, le-au obținut în îndeplinirea sarcinilor cincinalului. Intr-adevăr, industria municipiului București a realizat la sfîrșitul cincinalului trecut 17,6 la sută din volumul întregii producții industriale a țării. Iată de ce doresc să subliniez în mod deosebit marea contribuție a oamenilor muncii din Capitala patriei noastre la înfăptuirea planului cincinal.în perioada 1966—1970, industria din București a cunos- . cut o puternică înnoire : s-au construit mari uzine. dotate țcu tehnica cea mai înaintară, care dau posibilitate economiei noastre să abordeze cu succes domeniile cele mai moderne ale producției. Au fost, de asemenea, reutilate și modernizate numeroase întreprinderi vechi — și mulți dintre dumneavoastră cunoașteți ce a însemnat în mod practic a- ceasta : pe baza unor asemenea modernizări și reutilări, fabrici mici, de circa 500 de sa- lariati. s-au transformat în întreprinderi puternice de 5 000— 7 000 de oameni. Astfel de modernizări și reutilări sînt(Continuare în pag. a IlI-a)

Aspect de pe șantierul de irigații Pietroiu-Ștefan cel Mare

BRAILA

luptă revoluționară împotriva exploatării și asupririi, Partidul Comunist a găsit prin idea- ’ " ’ și vi-tinere-lurile sale un puternic brant ecou în rîndurile tulul.începind din 1922, de-a anilor, U.T.C., tineretul lungul comu-
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Decernarea Ordinului

„Steaua Republicii
Socialiste România" clasa I

tovarășului Alexa Augustin
La Consiliul de Stat a avut loc, joi la amiază, solemnitatea decernării Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, tovarășului Alexa Augustin, procurorul general al Republicii Socialiste România, pentru merite deosebite în construirea socialismului și activitate îndelungată în mișcarea muncitorească, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani.înalta distincție a fost înmuiată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.La solemnitate au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș și Manea Mănescu, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Gheorghe 

nist din România a adus nenumărate dovezi de adeziune și înțelegere profundă a țelurilor luptei partidului, a manifestat
Dr. FLOREA DRAGNE

(Continuare în pag. a Il-a)

Primiri la tovarășul

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarățul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit joi, 11 martie 1971, pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.TLS.S. la

Ambasadorul
Republicii Burundiîn ziua de 11 martie a.c., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Franțois Kisukurume, care i-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Burundi în țara noastră.După prezentarea scrisorilor de

Ziaristul elvețian Alex DecotteJoi, 11 martie, tovarășulNicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe ziaristul Alex Decotte, de la pos-

Stoica, membru al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Teodor Vasiliu, ministrul justiției, Emilian Nucescu, președintele Tribunalului Suprem.Mulțumind, tovarășul Alexa Augustin a exprimat profunda recunoștință pentru înalta-distincție acordată angajîndu-se să contribuie și mai activ, alături de lucrătorii organelor procuraturii, la respectarea legalității socialiste, spre binele tuturor celor ce muncesc în țara noastră.Felicitîndu-1 călduros pe cel decorat, în numele conducerii de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Dis- 

I

de GEORGE MACOVESCU

Cu ani în urmă — în vremea aceea lumea se pregătea 
să se arunce în focul celui de al doilea război mondial — 
am fost la Brăila și reîntors de acolo, începeam astfel un 
reportaj despre viata orașului de pe Dunăre :

>,— Sâ-I servim pe oaspetele nostru cu o dulceață, îmbie 
stăpînul casei pe consoarta sa.

— Cu mare plăcere, numai să avem apă.
Adăugirea gazdei m-a amuzat. La ora 12 ziua, în plin 

oraș cu tradiții de civilizație să te plîngi de apă ! La în
ceput, am crezut că este o simplă întîmplare, că s-o fi 
spart vreo țeavă, sau că instalația de pe strada aceea o 
fi defectă. De unde I...

— La noi, la Brăila, se grăbi șeful familiei să se scuze, 
apa nu curge decR zece, douăsprezece ore din douăzeci si 
patru. în restul timpului, sîntem în plină Sahara. Numai că
milele he lipsesc. Dacă nu-ți faci rezerve, pe la unsprezece 
noaptea n-ai apă nici să îneci un șoarece.

în adevăr la Brăila, pe lîngă care curge atîta apă, nu 
este apă potabilă. Chestiunea aceasta își are povestea ei 
și o.știe orice brăiledn de vreo două, trei decenii. Au au
zit și oamenii, că acolo unde apa îți vine din perete, că
lăuzită pe țevi, curge zi și noapte și nu trebuie să te uiți 
la ceas cînd vrei să . te speli pe mîini sau să bei un oahar 
de apă de la robinet. Au auzit numai, pentru că de vă
zut, n-au văzut în urbea lor niciodată".

Scriam acestea și încă multe altele despre orașul de la 
Dunăre cu ani în urmă, în vremea cînd lumea se pregătea 
să se arunce în focul celui de al doilea război mondial. 
Mai zilele trecute, am citit în ziare despre dezvoltarea jude
țului Brăila, deci și a orașului „cu salcîmi", cum îi spunea 
Mihail Sebastian. Am fost la Brăila de multe ori în ultima 
vreme. Apa știu că curge și de aceasta nu duc lipsă brăilenii. 
Le-a crescut orașul. Mai ales în sus. Au fost meșteri buni 
arhitecții și constructorii și au înălțat case frumoase. Car
tierul „Hipodrom* este mîndria lor și a celor ce locuiesc 
«colo. De altfel, brăilenilor le place să-ți arate ce au. Fac 
ei ce fac cînd te abați prin orașul lor și te trec pe la poar
ta uzinei „Progresul*, te duc prin piața centrală să-ți arate 
cum crește noul hotel, te scot spre marginea de apus să-fi 
atragă atenția asupra combinatului de celuloză și hîrtie și 
apoi te opresc să guști un vin negru de la însurăței.

Sînt harnici și buni gospodari brăilenii. l-am văzut și î-am 
simțit cum își iubesc orașul și cum ar voi să-l crească și 
să-l înfrumusețeze cît mai repede. Vor reuși, după cum vor 
fi în stare, nu peste multă vreme, să învie portul, acea 
poartă de Ia Dunăre a bogățiilor. Vor reuși pentru că sînt 
harnici și buni gospodari brăilenii.

■i '

Budurețtl, A. V. Basov, în le
gătură cu plecarea sa defini
tivă din țara noastră.

pu acest prilej, a avut loc 
o convorbire care s-a 
rat într-o atmosferă 
tovărășească.

desfășu- 
cordială,

Consiliu-acreditare, președintele lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cu ambasadorul F. Kisukurume, desfășurată într-o atmosferă plină de cordialitate.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat trul și Comeliu Mănescu, minis- afacerilor externe.
tul de radio elvețian „Suisse Romande" căruia i-a acordat un interviu.La primire au participat Andrei Vela, șef de secție la C.C. al P.C.R. și Constantin Mitea, consilier la C.C. al P.C.R.

tincția acordată constituie o a- preciere a partidului pentru activitatea îndelungată pe care ai depus-o îri ilegalitate și în anii de după 23 August, pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid. Aș dori, totodată, să exprim urarea sinceră de multe succese în activitatea pe care o desfășori în cadrul procuraturii, în realizarea directivelor partidului și guvernului, multă sănătate și fericire.După solemnitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut cordial cu sărbătoritul.
(Agerpres)
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Primire la tovarășul
Ion Gheorghe MaurerPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi la amiază în vizită protocolară de prezentare pe Victor Mario Pomes, noul ambasador extraordinar ți plenipotențiar al

Republicii Orientale a Uruguayu- lui la București.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, a participat George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.
(Agerpres)

Recepție la ambasada
Uniunii SovieticeJoi la amiază, ambasadorul U- niunii Sovietice la București, A. V. Basov, a oferit o recepție cu prilejul plecării sale definitive din țara noastră.Au luat parte tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte ni Consiliului de Miniștri, Eeonte Răutu. membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mia Groza, vicepreședin-

te al Marii Adunări Naționale, Corneliu Mănescu, ministrul a- facerilor externe, Vasile Vlad, șeful seSției relații externe a C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat șl ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, academicieni și alți oameni de știință, artă și cultură, ziariști.Au participat, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice a- creditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Sosirea unei delegații
a Guvernului

Revoluționar Provizoriu
al Republicii

Vietnamului de Sud
La invitația guvernului român, joi după-amiazâ, a sosit în Capitală o delegație a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de ministrul afacerilor externe, doamna Nguyen Thi Binh.La aeroportul Otopeni erau arborate drapelele de stat ale celor două țări. Pe mari pancarte se afla înscrisă, In limbile română și vietnameză, urarea : „Salut frățesc delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud!"Din delegație fac parte : Ngu-

ALBIE NOUĂ ȘIRETULUI
(Urmare din pag. 1)

materiale descărcau de zor. In bi
roul inginerului-șef al șantieru
lui, Mircea Mireț, țîrîiau în conti
nuu telefoanele, iar maiștrii, șefii 
de lot, intrau grăbiți și cereau 
care un screper, care un buldo
zer, care un atelier mobil de su
dură ori numai un sfat care să-i 
ajute în rezolvarea unei situații 
ivite. Operativ, consultîndu-și 
destul de des voluminoasa agen
dă, inginerul-șef rezolva pe loc 
cererile fiecăruia. Terminarea 
lucrărilor de finisare a stației de 
pompare-presiune Ionășești, unde 
probele tehnologice au fost efec
tuate încă anul trecut, consolida
rea malului și devierea albiei 
rîului Șiret pe o distanță de 800 
de metri, montări de conducte 
metalice și de azbociment pe 
tronsoanele secundare și, bineîn
țeles, transporturi zilnice de ma
teriale la punctele de lucru din 
fiecare lot, înseamnă tot atîtea 
obiective ce polarizează continuu 
eforturile diurne ale constructori
lor. De la sfîrșitul anului trecut 
au și fost terminate lucrările de 
montaj pe încă 2 400 de hectare, 
peste o lună urmind ca apa, care 
va circula pentru prima dată pe 
conducte și canale, să permită 
verificarea calității acestor lu
crări.

Ajungem în „inima" sistemu
lui, la stația de pompare-presiu
ne de bază Ionășești. Lucrările 
ce s-au executat aici și care au 
continuat și în lunile de iarnă sînt 
spectaculoase. Dimensiunile e- 
forturilor sînt redate și de faptul 
că numai excavarea manuală, 
sub cheson cu presiune de aer, 
a însumat 7 000 m.c.; a fost ne
cesară coborîrea fundației pînă 
la peste 13 m. sub nivelul solu
lui și turnarea a 5 000 m.c. beton 
planșeu peste care s-a ridicat 
clădirea stației. Pentru că lipseau 
aerotermele, constructorii au im
provizat sobe de încălzit din bu
toaie de motorină. Mortarul pu
tea, astfel, să facă priză la zid. 
De cîteva zile electricienii termi
naseră montarea instalației pen
tru iluminatul interior, creînd 
front de lucru pentru zidari. 
Printre aceștia, tinerii: Dumitru 
Ciobanu, Andrei Danceanu, Con
stantin Murjui, Toma Cazan, Ion

Hulea și alții tencuiseră deja o 
bună parte din încăperile de la 
etajul clădirii și acum lucrau pe 
coridoare. Despre ei am aflat că 
au parcurs toate fazele construc
ției stației — punct cheie pen
tru sistem — și erau de acum 
muncitori a căror hărnicie are 
state de vechime la Ionășești. 
„Profitînd de fiecare zi bună de 
lucru — preciza șeful lotului, tî- 
nărul inginer Vasile Goldan — 
intensificînd și mai mult ritmul 
spre începutul primăverii, în 
cursul lunii aprilie, beneficiarul 
va primi, cu cel puțin 40 de zile 
mai devreme, cheile construc
ției".

Pe cursul Șiretului în amonte, 
la cîțiva kilometri distanță de 
Ionășești, se executau lucrări de 
consolidarea malului și de con
strucție a unui dig prin așezarea 
de anrocamente din piatră bru
tă, masivi din beton armat și fas
cine pe o distanță considerabilă. 
Creșterea excesivă a nivelului 
rîului în primăvara anului trecut, 
a determinat în apropierea stați
ei o masivă depunere de alu
viuni. Constructorii au fost puși în fața a două alternative : cu
rățarea albiei rîului cu draglina 
sau construcția unui dig pentru 
devierea și îngustarea albiei. A 
fost aleasă a doua alternativă, 
care s-a dovedit mai economică 
si eficientă. Prin îngustarea al
biei și mărirea vitezei apei, de
punerile vor fi antrenate și trans
portate în mod natural. La ter
minarea lucrărilor, în dreptul sta
ției de pompare, albia Șiretului 
va fi redusă la o lățime de 35 
de metri față de 100 cît are a- 
cum, iar pericolul colmatării va 
fi definitiv înlăturat.

La lotul Munteni realizările ul
timelor zile sînt: 300 metri li
niari conducte instalate șt două 
racorduri terminate. In șanțurile 
executate conductele erau așeza
te pe trasee. Cele două echipe 
de sudori și instalatori conduse 
de tinerii Gheorghe Costin și Gheorghe Banu, se găseau cu 
stadiul lucrărilor executate la o 
depășire de aproape două luni a 
nivelului ce trebuia atins con
form planului. Pentru întregul 
sistem primele două luni și jumă
tate ale acestui an au însemnat 
săparea a încă 5 000 m liniari

canale secundare deschise, mon
tarea conductelor care fac legă
tura între bazinul de refulare de 
pe terasă și canalele principale și 
terminarea definitivă a lucrărilor 
de finisare la stația de înaltă ten
siune din apropierea Ionășeștilor.

Am găsit aici o atmosferă spe
cifică șantierelor, familiilor mari, 
în care toți oamenii se cunosc și 
știu măsura exactă a fiecăruia. 
De aici siguranța oricărui mem
bru al acestei mari familii: La 30 iunie 1971 apa din Șiret ajunsă pe ultima ramificație a sistemului va uda pentru prima dată dealurile din jur.
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(Urmare din pag. I)receptivitate șl dăruire pentru triumful dreptății și libertății pe pămîntul patriei. O asemenea dovadă este elocventă chiar dacă ne-am referi numai la o singură perioadă din istoria patriei. perioada luptei împotriva fascismului și războiului. Lupta P.C.R. Împotriva acestor mari pericole a mobilizat mase largi la o amplă acțiune de rezistență care să împiedice intrarea României în război, să apere independența și suveranitatea patriei. In această rezistență de proporții naționale organizată de Partidul Comunist a adus tineretul comunist măsura integrală a participării sale.Urmind chemarea partidului, tinerii uteciști au manifestat cu diferite prilejuri, încă înaintea atragerii României în război, ura lor față de agresori, față de obscurantismul fascist, solidaritatea cu toți cei ce li se împotriveau cu arma în mină, De pildă, editorialul primului număr al revistei de tineret „Cadran", condusă de U.T.C.. apărută după invazia Poloniei, exprima simpatia tineretului român față de rezistența opusă agresorilor de către poporul polonez. admirația față de faptele de arme ale ostașilor polonezi, cita .în coloanele șale. cazul unui erou aviator de vînătoare care, terminîndu-și munițiile, s-a năpustit asupra unui bombardier german și s-a prăbușit împreună cu el.Politica de înaltă trădare _a guvernului antonescian a îngăduit intrarea trupelor germane în România și atragerea ei, la 22 iunie 1941, în războiul hitle- rist. Aceasta a. însemnat pentru tineretul țării noastre mari suferințe și unele din cele mai grele jertfe : sute de mii de tineri concentrați în diviziile și unitățile aruncate in focul distrugător al războiului, dus departe de hotarele țării, pentru interese străine poporului român ; mii și zeci de mii de tineri morți, răniți, dispăruți în același război pe care niciodată nu l-au dorit și față de care ei și-au manifestat ura. în această situație P.C.R. și alături de el U.T.C.. majoritatea . tineretului țării noastre, s-au situat pe poziții ferme antihitleriste, și de respingere a războiului : tinere

tul comunist de la orașe și sate a fost mobilizat la luptă împotriva concentrărilor, împotriva teroare!, a mizeriei, a regimului de opresiune din fabrici, a re- chizițiilor la sate, împotriva fascismului și a legionarilor — unelte ale Germaniei hitleriste — din țara noastră.In acele vremuri întunecate în care ființa națională a poporului român era în mare primejdie, U.T.C. a trecut curajos la îndeplinirea sarcinilor trasate de partidul comunist — „Organizarea maselor tinerești la luptă pentru zdrobirea călăilor fasciști ai tineretului, pentru cucerirea dreptului la muncă, cultură, libertate națională și o viață îericită". In lupta împotriva fascismului și mai apoi, în războiul antihitlerist, ca și partizanii din țările ocupate, membrii de partid și uteciștii înfruntau aceleași riscuri și represi-

Miercuri au început

Conferințele uniunilor SPORT

yen Duc Van, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București, Phom Vam Ba, director la Biroul de informații al delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu Ia Paris, Truohg Tung, expert în cadrul acestui birou.în întîmpinarea oaspeților au venit Iile Verdeț, prim-vioepre- ședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Tudor Ionescu, președintele Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, Su- zana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor.Erau de față șefi de misiuni diplomatice, membrii ambasadei Republicii Vietnamului de Sud și alți membri ai corpului diplomatic.Pe neri țaraSeroși oameni ai muncii din Capitală, care au ținut să salute cu căldură pe solii eroicului popor vietnamez, să-și reafirme deplina solidaritate cu lupta sa dreaptă de apărare a patriei, libertății și ființei naționale împotriva agresiunii imperialiste, a dreptului sacru de a-șl hotărî singur destinele, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu interesele șl aspirațiile lui.

aeroport, erau prezenți ti- vietnamezi care studiază In noastră.aflau, de asemenea, nume-

(Agerpres)

sindicatelorIMiercuri au început conferințele uniunilor sindicatelor pe ramuri, care analizează activitatea depusă în ultimii cinci ani și sarcinile ce le revin în realizarea obiectivelor noului plan cincinal. Participanții discută, de asemenea, Tezele Consiliului Central al U.G.S.R. pentru Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor. Cu acest prilej, sînt alese noile comitete ale uniunilor sindicale pe ramuri, birourile executive, comisiile de cenzori și delegații la apropiatul Congres al Uniunii Generale a Sindicatelor din România și se desemnează candidați pentru noile organe ale U.G.S.R. ce vor fi alese de Congres.La conferințele care au avut loc pînă acum au participat și au luat cuvîntul tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R. — la ramura industriei metalurgice și construcțiilor de mașini, și secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R., tovarășii loan Cotoț — industria minieră și energiei electri
ce, Gheorghe Petrescu — comerțul de stat și cooperatist, Larisa Munteanu — instituțiile administrației de stat și consiliile populare, Constantin He- rescu — industria lemnului.Rapoartele ți discuțiile purtate, la care au luat parte numeroși delegați șl invitați, au făcut un bilanț al activității sindicatelor din perioada 1966— 1970, au definit rolul, obiectivele și sarcinile de viitor ale a- cestei organizații în înfăptuirea programului elaborat de cel de-al X-lea Congres al partidului. In numele oamenilor muncii din sectoarele respective, participanțil la discuții au aprobat cu deplină satisfacție analiza profundă, multilaterală făcută activității sindicatelor de recenta plenară a C.C. al P.C.R. și au exprimat hotărîrea de a transpune în fapt concluziile ce se desprind din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la activitatea sindicatelor și creșterea rolului lor

pe ramuriîn viața politică, economică ți socială a țării, pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Ei au făcut numeroase propuneri privind modalitățile de îmbunătățire generală a activității sindicatelor, în lumina Tezelor și a Proiectului de Statut elaborate de Consiliul Central al U.G.S.R.In noile organe de conducere alese de conferințe a sporit mult numărul salayiaților care lucrează nemijlocit în ție.într-o atmosferă de entuziasm, participant!! ferințe au adoptat me adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care își exprimă adeziunea deplină la politica internă și internațională a partidului, hotărirea lor fermă de a îndeplini în mod exemplar sarcinile ce le revin în actualul cincinal.

produc-puternic la con- telegra-

COMPETIȚII ÎN AVANPREMIERĂ

PENTRU „MINI
BALERINII" GHEȚII

începînd de azi, 
timp de trei zile, e- 
legantul patinoar ar
tificial „23 August" 
va găzdui cea de a 
V-a ediție a Con
cursului internațional 
de patinaj artistic 
pentru juniori pînă 
la 12 ani.

Reunind la startul 
său reprezentanții a 
14 țări, acest verita
bil campionat euro
pean de juniori, pro
mite un spectacol de
osebit de atractiv și 
interesant, sportivii

înscriși pe foile de 
concurs reprezentând 
speranțele sportului 
gheții din țările par
ticipante.

Lotul român, pre
gătit de antrenorul Gheorghe Roncea, a 
efectuat in ultimele 
zile antrenamente 
ușoare, patinatorii do- 
vedindu-se a fi în 
formă. Echipele noas
tre sînt compuse din: Silvana Suciu, Emilia Țibula, Roxana Stănișor, Dorinele Ularu, Simona Gri-

goa’escu, Mihaela Pa- raschiva și Goleanu, la Klaus Schell, Ginghină, Deac, Vasile și Leonardo Azzola la 
băieți. Programînd 
întreceri individuale 
(fete și băieți), com- 

debutează azi 
rile obligatotii, 

săriturile și piruetele 
la băieți, precum și 
concursul de figuri 
obligatorii la fete.

Mirela 
fete, Danfel Mihai Adrian

A. HORIA

în curînd pe ecrane

HAIDUCII
LUI ȘAPTECAI

producție a studioului

cinematografic București 
scenariul: EUGEN BARBU

regia: DII COCEA
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„Vizăm primele
6 locuri...
Interviul nostru

ANDREI ȘEPCIPe marginea terenului, bătînd din picioare și suflîndu-și în palme ca să se încălzească, l-am găsit pe antrenorul Andrei Șepci, „părintele" universitarilor clujeni. I-am solicitat un scurt interviu privind pregătirile, o- bieativele șl noutățile echipei, a- cum, cu puțin înainte de reluarea campionatului.
— Pentru început vă rugăm să 

ne spuneți cum s-a pregătit e- 
chipa dv. în vederea returului?— După ce, în luna ianuarie, am avut planificată o perioadă destinată in exclusivitate pregătirii fizice generale și speciale, susținînd antrenamente zilnice și, la două zile, chiar două pe zi, începînd de la 1 februarie jucătorii au urmat un ciclu de două săptămtni pentru dezvoltarea forței și rezistenței în regim de lucru. Acest ciclu, în care s-a lucrat mult cu haltere și extensoare, a fost prevăzut șl cu ore de înot în piscina acoperită, ore care s-au dovedit extrem de folositoare, dînd sportivilor posibilitatea să efectueze și o binevenită odihnă activă. De la jumătatea lunii februarie și pînă în prezent s-a trecut la pregătirea specifică etapei pre- competiționale, din care, pe lîngă antrenamentele obișnuite n-au lipsit orele de pregătire tehnico-tactîcă și meciurile ami- aale.

— Față de calitatea lotului pe 
care-1 aveți la .dispoziție, avind 

x în vedere și faptul că băieți-s 
foarte tineri, credem că locul o- 
cupat de echipa dv. la sfîrșitul 
turului nu vă prea mulțumește! 
Ce măsuri ați luat pentru reve
nirea în plutonul fruntaș "t— In urma ședinței de analiză 
a comportării echipei în prima parte a campionatului, împreună cu biroul clubului, al secției de fotbal șl evident cu jucătorii, am luat o serie de măsuri menite să ducă la îmbunătățirea rezultatelor. Fără discuție că poziția team-ului nostru nu ne satisface, de aceea am căutat, în primul rînd, să creăm o atmosferă optimă de muncă, disciplina aflîndu-se pe primul plan. A- poi, pentru că media de vîrstă a echipei crescuse vizibil (23 ani și jumătate !l — n.n.) șl pentru

ii

cu antrenorul

de la „U“ Clujcă se simțea pregnant nevoia u- nor „înnoiri", am promovat trei jucători din echipa noastră de juniori : Constantin Ștefan (portar), Viorel Mureșan și Tiberiu Porațchi. încă de la început ei au fost creditați cu multă încredere și, probabil, vor juca chiar între primii 11 1 O altă noutate este revenirea lui Grăjdeanu
— Ce loc sperați să obțineți 

la sfîrșitul campionatului ?— Returul va fi extrem de dificil 1 Toate echipele s-au pregătit bine și, normal toate vor să se claseze cît mai bine. Noi dispunem de o formație mult mai valoroasă decît locul pe care-1 ocupăm în clasament așa că sîntem îndreptățiți să sperăm u- nul mal bun. în orice caz la sfîrșitul campionatului ne vom găsi între primele șase echipe. în încheiere aș dori să vă prezint lotul nostru : Ștefan, Moldovan (portari), Crețu, Pexa, Solomon, Cîmpeanu. Porațchi, Mihăilă, Anca, Stăncel, Mureșan, Uifă- Ieanu, Munteanu I, Adam, Munteanu II și Dorin Mocanu.Am mulțumit antrenorului Șepci pentru amabilitatea Cu care ne răspunsese la întrebări șl am mai rămas cîteva minute să privim „miuța" universitarilor clujeni, aprigă șl palpitantă. Păcat că gerul ne-a izgonit înainte de a consemna rezultatul final dintre „însurați" și „neînsu- 
rați" I

H. ALEXANDRESCU

TRAGEREA LA SORTI A 
„OPTIMILOR" CUPEI ROMÂNIEIIeri a avut loo tragerea la sorți a meciurilor din oadrul „optimilor" de finală ale „Cupei României" la fotbal. Jocurile se vor disputa la 24 martie, pe terenuri neutre, după următorul program: Crișul Oradea — Farul Constanța ; Metalul București — Petrolul Ploiești; Chimia Făgăraș— Dinamo București; Progresul Brăila — Sport Club Bacău; Politehnica Timișoara — Progresul București; U. T. Arad — Universitatea Cluj ; F. C. Argeș Pitești — Steaua și Rapid București — C.F.R. Timișoara.

DE LA F.R.F.• Comisia de competiții și disciplină a judecat ieri seara a- baterile săvîrșite de unii fotbaliști, componenți ai teamurilor care au susținut meciuri peste hotare în cadrul turneelor de iarnă. S-au diotat următoarele sancțiuni : Graana și Raksi (Progresul București), precum șl Munteanu Ion (,,U"-Cluj) — avertisment Codrea (Rapid București) — mustrare.Dintre jucătorii care trebuiau să mai apară în fața comisiei de disciplină, Dumitraohe (Dinamo București) nu s-a prezentat, comisia hotărînd ca el să fie chemat în ședința de săptămîna viitoare.
PRONOSTICUL ZIARULUI 

NOSTRU PENTRU 
CONCURSUL Nr. 11

1. Steaua-Farul
2. Poli. lașl-Petrolul

3. S.C. Bacău-Dinamo Buc.
4. C.F.R. Cluj-Prtfgtesul
5. U.T. Arad-Jiul
6. St. Roșu-F.C. Argeș
7. U. Craiova-C.F.R.------
8. Bologna-Varese
9. Cagllarl-Jiiventua

10. Catanla-Foggla
11. Napoli-Lanerosat
12. Roma-Lazlo
13. Torlno-Intemazionale
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zincile : „Afară cu lăcustele nemțești din țară !“ „Jos fascismul" etc. în asemenea împrejurări numeroși uteciști au căzut în mîna Siguranței și au fost condamnați Ia moarte sau la ani mulți de muncă silnică și închisoare.Activitatea de sabotaj organizată de P.C.R. în care U.T.C. a fost mereu prezent a produs dificultăți la recrutarea, încorporarea și trimiterea tinerilor pe frontul antisovietic. Numeroasele jertfe date în acei ani de comuniști — vîrstnici și tineri — constituie dovada înaltului spirit de sacrificiu care călăuzea pe toți cei angajați în această luptă. Chiar în primele zile ale războiului, cade victimă, Fili- mon Sîrbu, secretarul județenei U.T.C.-Constanța. Este arestat împreună cu alți patru uteciști în timp ce pregătea o acțiune de sabotaj, supus unor torturi

dintre ei au fost condamnați la moarte. în fața plutonului - de execuție ei au afirmat cu demnitate comunistă, încă o dată, încrederea în dreptatea cauzei pentru care au luptat. Astfel, utecistul Simion Perl, de 19 ani, muncitor ajustor . la fabrica „Tehnometalica" în timpul execuției a strigat „Trăiască România !“, „Jos Hitler !“. în februarie 1942, uteciștii G. Meirovici, student la medicină și A. Mihai- lovici, elev de liceu, sînt condamnați la moarte și executați pentru activitate de propagandă în rîndurile țăranilor din comunele Fierbinți și Balmuci- Greci din județul Ilfov. Tot în 1942 a fost împușcat utecistul Cornel Elias de 19 ani, șeful grupului de tineri patrioți care au pus în circulație bancnote ștampilate cu lozinci antihitleriste și antirăzboinice. în torturi sălbatice a fost ucis secretarul

lui“ în care erau chemați toți acei ce, indiferent de convingerile lor politice, se declarau gata să lupte împotriva hitlerismului și fascismului, pentru doborîrea guvernului antonescian, ieșirea României din război, întoarcerea armelor împotriva cotropitorilor germani, pentru redobîn- direa nordului Ardealului, pentru independența țării și un guvern reprezentativ democratic. Despre amploarea mișcării de rezistență vorbesc și rapoartele organelor militare. In octombrie 1942 cercul de recrutare Sibiu anunța că peste 4 000 de tineri nu s-au prezentat la recrutare. în 1943, numai pe raza Corpului 5 teritorial s-au înregistrat aproape 25 000 de nesupuși la încorporare și concentrare. In vara anului 1944, peste 8 000 de dezertori erau internați într-un lagăr de lîngă Ploiești. O altă formă de rezistență a
TINERETUL - PREZENTA

uni. XJn decret-lege stauiiea pedeapsa cu moartea pentru acti- . vitatea comunistă, pentru constituirea în organizații care urmăresc răsturnarea regimului, pentru deținerea de arme, pentru elaborarea, posesiunea și difuzarea materialelor comuniste etc. Partidul Comunist a îndrumat U.T.C. în educarea tineretului în spiritul unui profund patriotism, al luptei pline de abnegație și neînfricare pentru eliberarea patriei și înfrîn- gerea Germaniei hitleriste. în ciuda celei mai sîngeroase terori, tinerii comuniști au participat la nenumărate misiuni, dintre cele mai diferite, încuviințate de partid U.T.C.-ului. Pe lîngă nenumărate acțiuni de difuzare a , manifestelor partidului, tinerii uteciști formînd principala masă a echipelor de răspîndire a materialului propagandistic, acțiunile de agitație ale U.T.C.-ului se succedeau necontenit : punerea unor inscripții, dintre care șablonări de lozinci cu vopsea — acțiune eficace, dar extrem de periculoasă —, răspîndirea.de fluturași în textul cărora revenea neîncetat, pe tot cuprinsul țării, io-

nu ncuescris, condamnai. .u moarte și, la 19 iulie 1941, executat. în fața plutonului de execuție, refuzînd să fie legat la ochi, a spus : „Privesc moartea cu ochii deschiși pentru că mor pentru o cauză națională. Voi fi răzbunat !“ Tovarășii săi au fost condamnați la 15—20 de ani închisoare.Pentru activitatea lor antifascistă, împotriva războiului hit- lerist, pentru eliberarea de sub ocupația hortystă a teritoriului rupt din trupul țării noastre prin odiosul Dictat de la Viena, peste o mie de comuniști vîrstnici și tineri din nordul Ardealului au fost condamnați de justiția hortystă la pedepse însu- mînd circa 10 000 de ani I în anul 1943, este ucis de poliția fascistă maghiară Joza Bela — unul din conducătorii cei mai curajoși ai tinerilor comuniști din această parte a țării noastre, aflată vremelnic sub tirania fascismului hortyst. Zeci și sute de alți uteciști din București, Iași, Ploiești, Brașov, Sibiu, Galați, Tr. Severin, Timișoara etc. au fost arestați, schingiuiți și condamnați de justiția fascistă la sute de ani temniță grea. Unii

celulei U.T.C. a studenților de la Facultatea de litere, Justin Georgescu, care a fost aruncat de agenții Siguranței de la etajul 5, înscenîndu-se o sinucidere. într-un moment întunecat, cînd nici măcar farsa justițiară nu mai era respectată, tinerii comuniști au fost împuțeați pe la spate, fără judecată. Printre ei s-au aflat : Avram Schenker, arhitectul comunist Emil Josef, membru în biroul studențesc al U.T.C., cunoscutul sportiv Dante Gherman și mulți, mulți alții.Cu toate loviturile, dintre cele mai grele, primite, organizațiile U.T.C. nu au încetat nici un moment activitatea lor antifascistă. Cadre noi, noi tineri comuniști veneau să completeze rîndurile, în locul celor căzuți. Se formau în focul unei lupte aspre noi luptători, făclieri ai idealurilor de luptă generoasă și profund umană ale partidului comunist, gata să le apere cu prețul vieții, al libertății și tinereții lor. Pentru a cuprinde în lupta de rezistență antifascistă un număr cît mai mare de tineri, U.T.C. a inițiat — sub conducerea partidului — crearea „Frontului Patriotic Antifascist al Tineretu-

EROICĂ
fost larga participare la acțiunea de sabotare a producției militare, acțiune care pînă la eliberare a crescut necontenit în intensitate. în manifestul intitulat „România", avînd în diagonală tricolorul românesc, precum și în alte manifeste răs- pîndite în iunie-iulie 1944, U.T.C., aflată permanent sub îndrumarea P.C.R., arăta că sarcinile pe care le au de îndeplinit tinerii antifasciști sînt : distrugerea mașinilor nemțești, a firelor de telegraf și telefon, refuzul de a pleca la război și organizarea grupelor de partizani. Uteciștii s-au constituit în grupe de șoc, au tăiat cabluri de transmisiune ale armatei germane, ceea ce a provocat numeroase note de protest ale comandamentelor hitleriste; au îndeplinit diverse sarcini legate de pregătirea insurecției armate, au stnns armament și muniții, îmbrăcați în uniforme germane, uteciștii unuia dintre grupuri au răspîndit manifeste chiar la comandamentul german de pe cheiul Dîmboviței. Un altul, folosind o mașină condusă. de un șofer comunist, a distrus vitrinele oficiului de propagandă

hitleristă „Germania" de pe Calea Victoriei, în care era expusă harta frontului.în aprilie 1944 începe organizarea în împrejurimile Reșiței a grupului de partizani „MăTă- șești", din care făcea parte și utecistul Jiva Ion. Armele se primesc din Timișoara prin secretarul organizației U.T.C. de la Bocșa Vasioaei, Carol Borsec. La 18 iunie 1944, o dată cu uciderea lui Ștefan Plavăț, este a- restat și utecistul Ion Jiva.în săptămînile premergătoare zilei de 23 August, tinerii patrioți în frunte cu uteciștii încep să se organizeze în „Formațiuni de luptă patriotice" și să se înarmeze pentru a fi gata să intervină la semnalul dat de partid. Astfel, în momentul declanșării insurecției, uteciștii s-au prezentat, încă din primele ore, la comandamentul Formațiunilor de luptă patriotice, pentru a primi arme, căști, bro- șarde. Cu un deosebit entuziasm tinerii comuniști au participat la înfăptuirea insurecției armate și la eliberarea țării, dis- tingîndu-se în acțiunile de ocupare a instituțiilor, de dezarmare a unor unități hitleriste, de stingere a incendiilor, de a- părare a avutului cetățenilor și arestarea criminalilor de război și apoi la alungarea armatelor hitlerisfe de pe teritoriul patriei.în lupta grea împotriva regimului burghezo-moșieresc în care Partidul Comunist Român a mobilizat toate forțele progresiste și democratice ale țării, tineretul s-a aflat întotdeauna în primele rînduri. Este un prilej de mîndrie patriotică pentru generația tînără de azi, continuatoarea acestor tradiții militante, de a descoperi în istoria eroică a partidului pagini grăitoare despre contribuția tineretului comunist la bătăliile revoluționare ale clasei muncitoare. „Uniunea Tineretului Comunist și-a îndeplinit cu cinste rolul de organizator și conducător al luptelor tineretului pentru eliberarea socială și națională, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Va trece timpul, dar figurile luminoase ale tinerilor comuniști și ale altor militanți progresiști, pildele lor de eroism și spirit de sacrificiu, de fierbinte patriotism vor. continua să însuflețească în luptă și muncă generațiile viitoare".

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Patria (orele 10; 16; 20).

LOKIS : rulează la Capitol (o- 
rele 19; 21).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

TRANDAFIRI ROȘU PENTRU 
ANGELICA : rulează la Luceafă
rul (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit
(orele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Festival (orele 8; 10,45; 13,30; 16,15; 
19; 21,30).

LEGEA-I LEGE (Retrospectiva 
filmului cu Fernandel) : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30).

ULTIMUL SAMURAI : ruleazâ 
la Central (orele 8,30: 11: 13.30: 16; 
13,30; 21).

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

FABLIO MAGICIANUL : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9.30—16,30 în 
continuare) ; Filme documentare 
(orele 18,45; 20,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Excelsior (orele 10; 13; 16,30;
19.30) , Modern (orele 9; 12; 15; 18; 
21), Melodia (orele 9; 12: 15: 18: 
21).

INCINERATORUL : rulează la 
Buzeșt! (orele 15,30: 18; 20,15).

CINTECELE MĂRII : rulează 
la Dacia (orele 8.45—20,30 în con
tinuare). Glulești (orele 15,30: 18; 
20.15).

ÎNCEPUTUL : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18: 20,15).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Laromet (orele 15,30: 
17.30: 19.30).

ÎNGERII NEGRI : rulează 
Flacăra (orele 15,30; 19).

KING KONG EVA DE AZ A : 
lează la Lumina (orele 8,45: 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Vitan (orele
15,30; 18: 20,15).

CLANUL SICILIENILOR • ru
lează la Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21). Aurora (orele 
9: 11,45; 15,15; 17 45; 20,15), Tomls 
(orele 8,30; 11; 13.30; 16;

SENTINȚA : rulează 1* Crîn- 
«așl (ora 20).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA l 
rulează la Cringașl (orele 16; 18).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ÎN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE : 
rulează la Munca (orele 18; 
18: 20).

AI GRIJA DE SUZI : rulează la 
Drumul Sării (ora 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45), Viitorul (orele 15,45; 1’" 
20,15).

la

ru-
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Opera Română : FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITA — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I.L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : RE
GELE LEAR — ora 20 ; (Sala 
Studio) : SĂ NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARĂ — ora 20; 
Teatrul de Comedie : OPINIA
PUBLICA — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : PLAY STRIND
BERG — ora 20 ; (Sala Studio) : 
ACEȘTI NEBUNI FĂȚARNICI — 
ora 20 : Teatrul Mic. FATA CARE 
A FĂCUT O MINUNE — ora 20 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : LA GRADINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : 
SONATUL LUNII — ora 19,30 ; 
Teatrul „C.I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30 : (Sala Studio) : CÎND LUNA 
E ALBASTRĂ ora 20 : Studioul 
I.A.T.C. : CARAGIALE ...DAR 
NU TEATRU — ora 20 ; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) ■ GU- 
LIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 
ora 17 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FETELE DIDINEI — ora 19,30 ; 
Teatrul Glulești : ACEȘTI ÎN
GERI TRIȘTI — ora 19.30 ; Cir
cul Globus : CIRCUS EXPRES — 
ora 19,30.

... . ... ____ ... 18,30;
21), Flamura (orele 9: 11.15: 13.30: 
16; 18,15: 20.30).

VAGABONDUL t rulează la 
Grivița (orele 9: 12.30; 16; 19,30).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Buceci (orele 16: 18,15; 
20,30), Volga (orele " " " "
18,15; 20,30). Miorița 
13,30; 16; 18,15: 20,30).

MEDICUL DE LA 
rulează la Unirea 
18: 20,15).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18: 20,15).

GENQVEVA DE ----------------
rulează la Floreasca (oieie xu.ov, 
18; 20,30) Ferentari (orele 15,30:
17,45: 20).

UN ITALIAN ÎN ___ ______
rulează Ia Gloria (orele 9; 11,15: 
13.30: 16; 18.15: 20.30).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Moșilor (orele 15; 17; 19; 
21) Arta (orele 9.30: 11.30: 13,30: 
15.30; 18; 20.15).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Pacea (orele 15,45: 18; 20).

RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).
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10: 12; 14: 16; 
(orele 9; 11.15;

ASIGURĂRI : 
(orele 15,30:

BRABANT : 
(orele 15,30;

AMERICA :

« 10,00—11,30 Emisluni-lecții pen
tru lucrătorii din agricultură. 
Culturi furajere pentru însilozare 
• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoala e 18,00 căminul e 18,40 
Lumea copiilor. Călătorie spațială 
cu Iurie Darie șl Mihaela Istrate 
® 19,10 Tragerea Loto <* 19,20 1001 
de seri « 19.30 Telejurnalul de 
seară n 20,00 CINCINALUL 1966— 
1970 IN CIFRE ȘI IMAGINI. 
Dezvoltarea principalelor ramuri 
ale economiei naționale a 30.20 
Mal aveți o întrebare ? „Cercetări 
noi în boala ulceroasă" • 21,20 
Film artistic : „Lunga vară fier
binte". Prima ecranizare a poves
tirii lui William Faulkner. In rolu
rile principale : Paul Newman, 
Orson Welles : Jeanne Woodward, 
Antony Franclosa. Regia — Mar
tin Ritt. Premieră pe țară • 23,15 
Telejurnalul de noapte o 23,25 în
chiderea emisiunii.
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru a activului de partid
si a cadrelor de bază din industrie, construcții 

și transporturi din municipiul București
(Urmare din pag. 1) numeroase atît în Capitală, cît și în întreaga noastră țară.în ultimele luni am vizitat un mare număr de întreprinderi din municipiul București, îndeosebi din ramura construcțiilor de mașini. Doresc să declar și la această adunare că am fost plăcut impresionat de activitatea pe care o desfășoară colectivele de oameni ai muncii din aceste unități, de nivelul tehnic înalt care au ajuns întreprinderile bucureștene constructoare de mașini.Față de anul 1965, industria Capitalei a făcut progrese remarcabile. Se poate aprecia că în prezent avem o industrie care, din punct de vedere calitativ, se deosebește mult de cea de acum 5 ani ; dispunem de unități industriale de înaltă tehnicitate, în stare să rezolve cu succes sarcinile tot mai complexe ce le revin astăzi. De altfel, în discuțiile pe care le-am avut cu colectivele de conducere ale acestor unități au fost evidențiate marile posibilități tehnice pe care le au întreprinderile din Capitală de a realiza multe din produsele prevăzute inițial, să fie asigurate prin import. Fără îndoială, ceea ce am stabilit în cadrul acelor discuții și ceea ce s-a menționat astăzi în adunare nu reprezintă nici pe departe toate posibilitățile industriei constructoare de mașini și ale celorlalte ramuri din București ; aceste posibilități sînt mult mai mari — și va trebui să facem totul pentru a le pune în valoare, pentru a folosi la întreaga capacitate potențialul industrial de care dispunem.Vorbind despre activitatea rodnică desfășurată de oamenii muncii din Capitală, aș dori să informez activul de partid că, în cadrul întrecerii dintre județe desfășurate în anul 1970, Capitala va ocupa unul din locurile fruntașe, se va situa pe locul întîi. (Aplau

ze puternice, prelungite). Pentru toate aceste rezultate bune obținute -în realizarea cincinalului 1966—1970, doresc să adresez, în numele conducerii de partid și de stat, cele mai calde felicitări muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, tuturor oamenilor muncii din Capitala patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice). De asemenea, felicit din toată inima activul de partid, Comitetul municipal, pe toți mem- b1 ți de partid pentru munca pe care au desfășurat-o în organizarea și conducerea întregii activități din municipiul București. (Aplauze puternice).Evidențiind rezultatele remarcabile obținute în cei 5 ani care au trecut, nu putem să nu menționăm că ele ar fi putut fi cu mult superioare dacă nu s-ar fi manifestat o serie de neajunsuri în munca întreprinderilor și organizațiilor noastre de partid. Nu doresc să mă opresc în mod amănunțit asupra lor, am mai vorbit despre aceasta în ultimul timp, inclusiv la întîlnirile pe care le-am avut în Capitală. Vă sînt cunoscute aceste lipsuri — și cred că vor fi luate toate măsurile pentru ca ele să fie lichidate cu desăvîrșire.
Stimați tovarăși,Sîntem la începutul noului cincinal 1971—1975 care, după cum cunoașteți, prevede dezvoltarea în continuare în ritm intens a industriei și agriculturii patriei noastre. Ne propunem ca în acești ani să ne a- propiem în mod simțitor de țările dezvoltate din punct de vedere industrial ; aceasta pune în fața noastră, a tuturor, sarcini deosebit de mari.Este clar că fără crearea unei puternice baze economice, fără o industrie de înaltă tehnicitate și o agricultură avansată nu se poate vorbi de construcția societății socialiste multilateral dezvoltate, de crearea condițiilor pentru făurirea societății comuniste. De aceea, trebuie să înțelegem că fiecare cincinal constituie o etapă ho- tărîtoare în înfăptuirea acestor țeluri finale. Am obținut realizări importante în anii construcției socialiste ; am repurtat, de asemenea, succese 'deosebit de mari în cincinalul care a trecut. Pentru viitor avem de .înfăptuit un program care — așa cum spun unii tovarăși — este, într-adevăr, mobilizator, 

dar care cuprinde sarcini pe deplin realizabile, pe măsura forței și capacității creatoare a clasei noastre muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului nostru popor. De a- ceea, sîntem convinși că prevederile actualului cincinal vor fi nu numai îndeplinite, dar chiar depășite. (Vii aplauze). De altfel, rezultatele din primele două luni demonstrează că a- vem aceste posibilități, planul de producție în industrie pe întreaga țară, inclusiv Capitala, fiind realizat în proporție de 102,9 la sută. Eu urez activului de partid și oamenilor muncii din Capitală să mențină, în continuare, pe întregul cincinal acest procent de depășire. (Aplauze puternice). Desigur, există o serie de probleme a- supra cărora va trebui să insistăm în mod deosebit, pentru că nu este totul să sporim producția globală, să creăm anumite produse, ci să ne preocupăm și de felul cum creăm a- ceste produse, dacă ele corespund necesităților economiei noastre, dacă pftt fi competitive pe piața internațională; trebuie să vedem cu ce preț, cît ne costă producția pe care o obținem. în ce măsură asigură ea creșterea produsului net, a părții care contribuie la sporirea venitului național. Iată de ce actualul plan cincinal pune un accent deosebit pe laturile calitative ale întregii activități economice.Și în acest cincinal Capitala va continua să ocupe primul loc în ce privește ponderea în producția industrială, deși, probabil, această pondere va mai scade, ca rezultat al faptului că și alte județe, — de fapt toate județele țării — vor cunoaște în această perioadă o dezvoltare foarte puternică. Continuînd să ocupe primul loc în producția industrială, Capitala va a- vea de rezolvat sarcini deosebit de mari. Aceasta cu atît mai mult cu cît în București este concentrată industria principală din cîteva sectoare de vîrf, cum este, de exemplu, electronica ; de asemenea, producția de mașini-unelte, îndeosebi cea de înaltă tehnicitate, se va dezvolta în bună parte în Capitală. Se produc, de asemenea, în București o serie de utilaje deosebit de importante ; cunoașteți, de altfel, că s-au construit sau se construiesc în acest scop capacități moderne, unice în țară, chemate să asigure rezolvarea unor probleme de bază ale înzestrării economiei românești cu tehnică avansată și chiar să creeze posibilități pentru a spori exportul de astfel de utilaje. De aceea, oamenilor muncii din București, organizațiilor de partid, comitetului municipal le revin, în acest cincinal, sarcini deosebit de mari.în primul rînd, este necesar să se acorde o atenție deosebită folosirii în întregime a capacităților de producție existente, a utilajelor și mașinilor. Aș da în această privință cîteva exemple semnificative pentru modul în care este folosit fondul de timp al mașini- lor-unelte din întreprinderile bucureștene. Sînt, desigur, u- zine care au rezultate relativ bune: astfel, la Fabrica de mașini-unelte și agregate fondul de timp este folosit în proporție de 66,6 la sută, deși nici acest procent nu reprezintă limita maximă care se poate realiza. Dar, tot în București, sînt întreprinderi care utilizează într-un procent foarte mic fondul de timp al mașinilor : întreprinderea „Acumulatorul'1 utilizează doar 43,5 la sută din fondul de timp al mașinilor, întreprinderea de piese radio și semiconductor! — 52,4 la sută, Uzina de mașini grele — 46,3 la sută, deși această întreprindere are o anumită scuză fiind la începutul activității sale. Nu este însă cu nimic justificat ca întreprinderi mai vechi cum este Uzina „Timpuri Noi“, să asigure o folosire în proporție de 54,3 la sută ; chiar și Uzinele „23 August" realizează numai 60,9 la sută. Mă refer, în această privință, numai la secțiile de bază, nu și la cele auxiliare, unde acest indice coboară pînă la 27 la sută. Unele mașini de înaltă tehnicitate, cum sînt mașinile de frezat prin copiere, sînt folosite doar în proporție de 28,9 la sută.în cursul discuțiilor pe care le-am avut cu conducerile întreprinderilor din București am ajuns la concluzia că avem 

încă spații folosite nerațional. Printr-o bună organizare a muncii și o așezare judicioasă a mașinilor putem obține o producție substanțial sporită cu capacitățile existente. Prin folosirea întregii capacități a mașinilor din dotare putem să creștem cu 15—20 la sută producția, fără nici o investiție suplimentară ; în Capitală sînt întreprinderi care pot să facă și mai mult în această direcție, să obțină cu aceleași capacități, cu mașinile de care dispun astăzi, o producție dublă. De aceea, insist în mod deosebit asupra necesității de a lua măsurile ce se impun pentru folosirea tuturor capacităților, pentru generalizarea schimbului II și trecerea la introducerea schimbului III de lucru.Este necesar să acordăm în continuare întreaga atenție organizării științifice a producției și a muncii, de care depinde într-o măsură hotă- rîtoare folosirea rațională a capacităților existente astăzi în economia țării. în legătură cu aceasta, doresc să menționez că — deși în primii ani am obținut o serie de rezultate bune datorită faptului că problema organizării științifice a stat mai mult în atenția colectivelor de întreprinderi — în prezent preocupările în a- ceastă direcție au slăbit. Nu se poate spune că am rezolvat problema prin faptul că am construit o secție sau o uzină care, din punct de vedere al organizării muncii, poate fi luată drept model ; dimpotrivă, organizarea unor secții sau a unor uzine model trebuie să determine organizațiile de partid din București, comitetele de sectoare, comitetul municipal, ministerele să acționeze cu fermitate pentru ca, în cel mai scurt timp, toate întreprinderile noastre să a- jungă la nivelul acestora.Este necesar să acordăm mai multă atenție problemei creșterii productivității muncii. Trebuie să recunoaștem că, față de țările dezvoltate din punct de vedere industrial, noi realizăm o productivitate de cîteva ori mai mică. Chiar la unele uzine organizate pe baza licențelor și tehnologiilor străine, realizăm o productivitate sub prevederile din licențe. De altfel, în cadrul acestei adunări s-a arătat ce se poate realiza în domeniul productivității dacă se creează premisele necesare. Exemplul care s-a dat aici privind creșterea productivității muncii în unele secții de țesătorie nu este unicul ; sînt multe cazuri cînd grupuri de muncitori realizează astăzi o productivitate de două-trei ori mai mare decît nivelul mediu. Se pare însă că nu peste tot există o suficientă înțelegere a importanței creșterii productivității muncii și folosirii raționale a forței de muncă calificate. Este adevărat, în țara noastră avem un disponibil de forță de muncă; dar în ce privește forța de muncă calificată simțim peste tot o lipsă acută. De aceea, trebuie să luăm măsuri hotărîte pentru a asigura creșterea productivității muncii — pe baza introducerii mecanizării și automatizării, a conducerii și organizării moderne a producției, a creării condițiilor materiale necesare. Desigur, cheltuielile pentru modernizarea utilajelor trebuie să se reflecte în creșterea productivității, a venitului întreprinderilor ; dar, totodată, să creăm condiții ca — concomitent cu creșterea productivității muncii — să sporească și veniturile oamenilor muncii. Iată de ce apreciez că experiența despre care s-a vorbit aici este deosebit de e- dificatoare ; pe baza cointeresării materiale și a luării de măsuri pentru organizarea rațională a muncii, pentru modernizarea producției, putem să obținem o dublare și în unele locuri chiar o triplare a productivității muncii.S-a vorbit aici de problema calității producției. Discutăm despre ea permanent, am luat multe măsuri, avem și rezultate bune în această direcție. Numeroase produse ale întreprinderilor noastre fac astăzi față cu succes oricărei concurențe pe piața internațională. Dar, în acest domeniu avem încă lipsuri, sînt multe de făcut. Acționăm încă cu timiditate în domeniul perfecționării și înnoirii utilajelor, al a

plicării procedeelor moderne. Chiar și în ce privește introducerea în producție a licențelor ne mișcăm destul de încet. Am importat asemenea licențe și le-am ținut nefolosite cîte 6—7 ani, în loc să le introducem imediat în producție. Or. este clar că, cei care ne-au vîndut licențele au introdus între timp în producție altele perfecționate, deci, ceea ce ne-au vîndut nouă atunci este acum perimat. De altfel, noi am mai discutat această problemă ; știți bine că, de regulă, cel care vinde o licență are pregătită alta pe care vrea s-o introducă în fabricație. Iată de ce este necesar să a- cordăm o atenție deosebită ridicării generale a calității producției, a nivelului tehnic, a parametrilor tehnici ai produselor — pentru că de aceasta depinde dezvoltarea economiei noastre, asigurarea competitivității produselor românești pe piața internațională.în expunerea prezentată de tovarășul Dumitru Popa, precum și în cuvîntul mai multor tovarăși, s-au făcut referiri Ia preocuparea unor colective de întreprinderi pentru producerea de utilaje și mașini cu mijloace proprii, pentru auto- dotare, precum și pentru perfecționarea mașinilor și utilajelor existente. Sarcinile pe care și le propun în această privință unele întreprinderi mi se par însă mici ; de altfel, m-am referit concret la Uzinele „Grivița Roșie", dar am discutat asemenea probleme și cu conducerile altor întreprinderi din Capitală și din provincie pe care le-am vizitat în ultimele luni. Se apelează cu ușurință la importul-unor mașini și utilaje pe care le putem produce în țară. Sînt chiar cazuri cînd se procură din străinătate aceleași utilaje care se realizează într-o u- zină sau alta din țara noastră. Trebuie să înțelegem că producerea utilajelor și mași- nilor-unelte necesare înzestrării economiei românești reprezintă o problemă centrală a activității noastre.Se impune să folosim cît mai larg în această privință capacitatea de creație științifică, spiritul novator al inginerilor și tehnicienilor, al oamenilor muncii din țara noastră. Nu este pentru nimeni un secret — dar vreau să mai menționez și cu acest prilej — că în multe domenii de vîrf specialiștii din România au a- dus contribuții care i-au situat pe primele locuri ; se cunoaște, de pildă, că primul a- vion cu reacție a fost realizarea unui român.Țara noastră dispune astăzi de un mare număr de specialiști și muncitori iscusiți. A- vem oameni talentați, inventivi, dornici să facă totul pentru a contribui la dezvoltarea economiei românești, la progresul științei în general. Trebuie însă să folosim mai bine această uriașă forță creatoare a poporului nostru.în această ordine de idei aș dori să mă refer pe scurt și la problema cercetării științifice, a aplicării rezultatelor ei în producție. Am organizat și dezvoltat în cincinalul trecut multe institute de cercetare, în construcția de mașini, de exemplu, de la 3 institute am ajuns la 17 ; aceeași situație există și în alte sectoare de activitate. Am creat în întreprinderile noastre sectoare puternice de concepție, care au rezolvat multe sarcini importante. Consider însă că este necesar să acordăm mai multă atenție organizării activității dd cercetare, concentrării eforturilor în direcțiile principale, evitînd risipirea forțelor pe o tematică excesiv de largă. Ministerele trebuie să se preocupe de utilizarea mai bună a potențialului științific, de aplicarea rapidă în producție a realizărilor activității de cercetare; în această privință, și Consiliul Național al Cercetării Științifice are un cuvînt greu de spus — și sperăm că el își va face mai mult simțită prezența deoît pînă a- cum. Trebuie să ne fie clar că îndeplinirea sarcinilor puse de Congresul al X-lea privind ridicarea nivelului general al activității economico-sociale nu se poate asigura fără a a- șeza la baza întregii noastre munci cele mai înalte cuceriri ale științei și culturii universale, fără a dezvolta larg cercetarea științifică. Avem toa

te condițiile pentru aceasta — și consider că Bucureștiul, unde sînt concentrate principalele institute și forțe de cercetare, poate să facă mult mai mult pe această linie. Mă refer, firește, la Comitetul municipal București, la întreprinderile din Capitală, care trebuie să folosească mai mult avantajele ce le au prin faptul că își desfășoară activitatea într-o localitate unde sînt reunite asemenea forțe importante ale științei noastre naționale.O problemă asupra căreia aș dori să atrag încă o dată atenția este aceea a pregătirii muncitorilor calificați, a formării cadrelor necesare activității noastre economice și sociale. Desigur, avem o serie de rezultate bune în a- ceastă. privință ; a crescut, este adevărat, numărul de muncitori proveniți din școlile profesionale, dar există încă îiț întreprinderile noastre mulți muncitori cu o slabă calificare. Consider că trebuie să trecem la aplicarea cu toată fermitatea a hotărîrilor Comitetului Central al partidului, a legilor țării în această privință ; să facem ca fiecare colectiv de întreprindere să înțeleagă că nu va putea să rezolve problemele ce îi revin în acest cincinal și în viitor, fără a se preocupa zilnic de pregătirea cadrelor necesare de muncitori calificați, de maiștri. Totodată, în confor-, mitate cu hotărîrea recentei plenare a Comitetului Central și cu legea care urmează să fie adoptată în curînd de Marea Adunare Națională. va trebui să trecem la organizarea activității de reciclare a cadrelor, de împrospătare a cunoștințelor tuturor oamenilor muncii din țara noastră — de la muncitor pînă la director, director general și ministru. Toți trebuie să studiem, să învățăm, să ne însușim atît problemele de specialitate, cît și cele economice și de conducere, care sînt hotărîțoare pentru desfășurarea activității la nivelul exigențelor de astăzi. Avem și în această privință toate condițiile ! Organizația municipiului București, întreprinderile din Capitală vor trebui să acționeze în așa fel încît să constituie un adevărat exemplu pentru celelalte organizații și întreprinderi din țară.S-a vorbit în cadrul acestei adunări de problema aprovizionării tehnico-materiale. S-a arătat că în această privință există încă multe deficiențe. Am mai vorbit despre problema aceasta și cu alte prilejuri. Se pare că, pînă la urmă, soluționarea ei este legată de o mai bună planificare și organizare a activității de aprovizionare tehnico-materială, deoarece, pe total, nu numai că am realizat producția planificată, dar în 1970 au rămas și stocuri supranormative de sute de milioane de lei. A- ceasta arată că, într-adevăr, există materii prime și materiale, dar că ele sînt prost'repartizate și dirijate, că a- cestea nu ajung la vreme și în condiții optime la unitățile care au nevoie de ele. De ce trebuia să ne întîlnim acum, în martie, ca să discutăm, în adunarea activului de partid, că unele întreprinderi din București nu-și realizează contractele și obligațiile care le au de a livra altor unități — tot din București — o serie de materiale ? Nu se impunea oare ca miniștrii, directorii centralelor să se pună încă din toamnă de acord și să știe precis de unde vor lua materiile prime și materialele, cu cine vor trebui să încheie, în conformitate cu legea, contractele respective ? Desigur, nu ne închipuim că toate vor merge automat, că nu se mai pot întîmpla defecțiuni într-o întreprindere sau alta ; dar pentru aceasta avem o serie de stocuri care ne permit să regularizăm producția, să e- vităm stagnările ce le-ar putea provoca o întîrziere de cîteva ore sau de o zi-două, în aprovizionarea cu unele materiale. Dar să constatăm că, deși ne aflăm în martie, încă nu s-a ajuns la încheierea contractelor pentru livrarea diferitelor produse necesare producției pe acest an, — a- ceasta este de neadmis ! Consider că trebuie să punem capăt cu hotărîre acestei atitudini bi

rocratice, să luăm toate măsurile încît, în cel mai scurt timp, să clarificăm pe deplin problemele aprovizionării tehnico- materiale : fiecare întreprindere să știe precis de unde și cînd trebuie să primească materialele, produsele, sub- ansamblele, tot ce îi este necesar pentru a asigura o producție ritmică !Cred că va trebui să ne propunem ca, acolo unde sînt ră- mîneri în urmă, să apelăm la colectivele de oameni ai muncii să facă un efort o perioadă de timp — o lună-două, dacă este nevoie — pentru a crea, pe baza sporirii producției, decalajul necesar de aprovizionare și a asigura astfel, în continuare, desfășurarea ritmică a fabricației. De pe acum se impune să luăm măsuri pentru a realiza contractele și a lămuri bine toate problemele privind aprovizionarea tehnico- materială pentru anul 1972 ; a- colo unde există condiții se pot încheia contracte pe termen lung, pînă în 1975. Avem planul cincinal, știm producțiile de bază pe care trebuie să le realizăm și deci putem trece la încheierea de contracte de lungă durată care să ne dea siguranță și să pună ordine în ce privește aprovizionarea tehnico-materială, deci și în desfășurarea normală a procesului'de producție.Nu doresc să mă opresc prea mult asupra problemelor de export și import, mai cu seamă că de curînd am avut o consfătuire în legătură cu activitatea din acest domeniu. Țin numai să atrag atenția că municipiul București are sarcini deosebit de mari ; față de prevederile planului pe acest an va trebui să asigure în plus peste 100 milioane Iei valută, iar pe întregul cincinal să dea suplimentar circa un miliard lei valută. în acest sens, pentru a veni în sprijinul colectivelor din Capitală, ne-am gîndit ca această sarcină să se realizeze atît pe calea sporirii exportului, cît și prin diminuarea importurilor, deci să obținem din cele două procese un sold activ de circa un miliard lei valută pe cincinal. Față de ponderea Capitalei în producția industrială, de potențialul și resursele mari pe care le are, acest lucru se poate asigura. Producția pe cincinal a Capitalei va trece de 300 miliarde lei și, deci, a realiza un plus de producție de 6 miliarde sau a reduce o parte a importurilor este pe deplin posibil. Și eu sînt convins că aceasta se va realiza ! (Vii 
aplauze).Este necesar să acordăm o atenție mai mare problemelor eficienței activității economice, începînd cu reducerea cheltuielilor materiale de producție, 
a consumurilor. Nu vreau să dau aici cifre pentru a arăta cîte întreprinderi au depășit normele de consum pe 1970, cîte sute și sute de tone de metal, de combustibil și alte materiale s-au consumat în plus. Avem în acest domeniu rezerve foarte mari — și este necesar ca toate colectivele de oameni ai muncii să se preocupe în mai mare măsură de a- ceste probleme, de eficiența e- conomică. Realizînd producții sporite cu cheltuieli cît mal mici, vom contribui în mod substanțial la creșterea venitului național și, deci, la sporirea posibilităților de a asigura dezvoltarea susținută a economiei și ridicarea bunăstării oamenilor muncii.Aveți de realizat un volum mare de investiții. Deși ne-am propus să nu mai construim multe întreprinderi în București, ci să mergem mai mult pe dezvoltări, totuși — întru- cît aceste dezvoltări sînt de nivelul celor despre care am vorbit mai înainte — în Capitală se vor investi zeci de miliarde de lei. în activitatea de investiții s-au obținut multe lucruri bune, dar — așa cum ați auzit aici și cum cunoașteți fiecare, s-au comis și greșeli. Eu salut angajamentele luate aici de către proiectanții din construcția de mașini — cred că și ceilalți gîndesc la fel — și de către constructori, de a nu mai repeta greșelile din trecut. în orice caz, a face clădiri mai înalte cu 2—3 metri decît este necesar pentru procesul de producție, a realiza construcții supradimensionate care dau impresia unor veritabile adăposturi antiatomice, 

este cu totul neeconomic, reprezintă o mare risipă.Problema ‘costului prefabricatelor este legată în mare măsură și de faptul că înseși a- ceste prefabricate sînt supradimensionate. O reducere a dimensiunilor lor din toate punctele de vedere va conduce nemijlocit la o micșorare a prețurilor. Este necesar ca a- tît proiectanții, cît și Ministerul Materialelor de Construcții să acționeze cu mai multă fermitate pentru a realiza în practică măsuri concrete care să ducă la micșorarea acestor costuri exagerate în construcții. De asemenea, trebuie să luăm măsuri pentru a produce noi materiale. Cred că în a- ceastă privință se impune ca și Ministerul Industriei Chimice să fie mai activ ; împreună cu Ministerul Industriei Materialelor de Construcții, el trebuie să contribuie la producerea materialelor de care avem nevoie.O altă problemă importantă este aceea a scurtării duratei de construcție și de punere în funcțiune a capacităților de producție, de realizare a parametrilor proiectați. Cunoașteți că avem încă neajunsuri serioase în această privință, că durata unor lucrări de construcții este încă mare. Avem multe exemple care arată că acolo unde s-a acționat bine, s-au putut realiza într-un an și jumătate construcții pentru care se avea în vedere o durată de trei ani. Chiar în București avem construcții care s-au realizat în mai puțin de un an. Este deci necesar ca directorii de întreprinderi și centrale, .ministerele, să ia toate măsurile pentru a scurta durata construcțiilor. într-un anumit sens, constructorul este — poate — mai puțin interesat în reducerea duratei lucrărilor, dar beneficiarul este cel care face comanda construcției, cel care plătește și, ca atare, el trebuie să se lupte pentru a o realiza în cel mai scurt timp și a putea obține pe această bază producții și venituri suplimentare. Avem și aici rezerve mari — și dacă vom ține seama de ele, vom putea ca în cursul actualului cincinal să realizăm lucruri deosebit de însemnate pe calea construirii și a dării la timp în funcțiune a capacităților productive.Apreciez că în Capitală există toate condițiile pentru a asigura ridicarea la un nivel superior a întregii activități economice. Dispunem de o clasă muncitoare cu o bogată experiență, de tehnicieni și ingineri bine pregătiți, de o organizație puternică, experimentată, cu un număr mare de membri de partid. De aceea, avem încredere că se vor înfăptui cu succes hotărîrile Congresului al X-lea care revin organizație! din București! 
(Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși,Planul cincinal prevede, o dată cu îmbunătățirea activității generale economice și creșterea venitului național, sporirea veniturilor oamenilor muncii cu 20 la sută pînă în 1975. Se are în vedere ca din cele peste 500 000 de apartamente ce se vor construi în țară, circa 120 000 să fie construite în Capitală, față de peste 80 000 cîte s-au realizat în cincinalul care a trecut. Se prevede de asemenea, construcția unui număr însemnat de locuri în creșe și cămine de copii. De exemplu, față de 27 000 de locuri în creșe cît există astăzi pe țară, ne propunem să ajungem la 80—100 000 în 1975, ceea ce înseamnă o creștere de circa trei ori; o dezvoltare similară se va realiza și în ce privește căminele de copii. Este necesar să facem acest efort, deoarece într-o măsură tot mai însemnată intră în procesul de producție femeile și, deci, trebuie să creăm condiții pentru o îngrijire corespunzătoare a copiilor. De asemenea, se va mări spațiul de spitalizare, vor fi realizate și alte construcții social-culturale.Toate acestea vor face să crească în mod simțitor nivelul de trai al oamenilor muncii din România. Este necesar ca organizațiile noastre de partid, organizațiile sindicale și de tineret, conducerile întreprinderilor să acorde mai multă atenție soluționării pro

blemelor sociale, să urmărească permanent îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale oamenilor muncii. Noi cheltuim, de exemplu, peste 1,6 miliarde lei a- nual pentru activitatea de protecție și securitate a muncii, dar nu aș putea spune că rezultatele sînt pe măsura a- cestor eforturi. Este necesar ca Ministerul Muncii, care conduce departamentul protecției și securității muncii, Ministerul Sănătății, care are, de asemenea, atribuții destul de largi în această privință, și sindicatele, pentru care problema securității trebuie să constituie o sarcină principală și permanentă, șă acorde mai multă atenție și să urmărească cum se realizează prevederile în acest domeniu.Este știut — și doresc să subliniez încă o dată — că tot ceea ce facem, tot ceea ce vom realiza în viitor este consacrat omului, bunăstării, fericirii lui — și de aceea întreaga noastră activitate trebuie să asigure înfăptuirea consecventă în viață a acestei linii generale a partidului. (Vii a- 
plauze).împlinirea marilor sarcini ce revin colectivelor de oameni ai muncii din București impune totodată o preocupare susținută pentru îmbunătățirea conducerii unităților economico-sociale. Am luat un șir de măsuri în această privință care se arată a fi foarte utile. Atît comitetele de direcție și consiliile de administrație, cît și adunările generale ale salariaților dau de acum rezultate . bune în activitatea lor. Ele asigură realmente conducerea colectivă a unităților economice, devenind forme concrete de participare organizată a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră la conducerea întregii activități de construcție a societății socialiste. De altfel, trebuie să menționăm și aici că tocmai aceasta constituie una din laturile importante ale dezvoltării socialiste a patriei noastre — și anume participarea tot mai largă a întregului popor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului. Pe a- ceastă cale se realizează în fapt democrația socialistă, care este infinit superioară oricărei forme de democrație burgheză, pentru că asigură ca poporul să ia parte nemijlocit la conducerea societății. A- cest lucru nu-I poate asigura nici cea mai democratică țară capitalistă din lume ! (Vil a- 
plauze).Este necesar să acționăm cu toată fermitatea pentru. întărirea și creșterea rolului organismelor colective de conducere, pentru a atrage larg clasa muncitoare, oamenii muncii la conducerea vieții economico-sociale. Să facem să crească rolul organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate ! Pentru aceasta este necesar ca organizațiile de partid, comitetele de sectoare, comitetul municipal să aducă anumite îmbunătățiri în felul de a conduce și de a rezolva problemele, în lumina recentelor hotărîri ale plenarei Comitetului Central al Partidului nostru.în încheiere, aș dori să subliniez încă o dată că înfăptuirea cu succes a sarcinilor ce ne stau în față, a planului pe 1971 prezintă o importanță hotărîtoare, întrucît acest plan pune o bază trainică pentru înfăptuirea cu succes a întregului cincinal actual.Am deplina convingere că oamenii muncii din ’Capitală, în frunte cu comuniștii, nu vor precupeți nici un efort pentru a realiza în cele mai bune condiții sarcinile ce le revin, pentru a-și aduce contribuția la transpunerea în viață a programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului, la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, Ia creșterea bunăstării și fericirii întregului popor. (A- 

plauze puternice, prelungite). Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Capitala patriei noastre, noi și noi succese în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire ! (Aplauze 
furtunoase, ovații. Se scandează 
îndelung - „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu-P.C.R.").
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1970

HOR
• în ultimii cinci ani valoarea 
lucrărilor de investiții s-a ridicat la 7 506 £00 000 lei

fiind cu 3 481 milioane lei mai mare decît cea 
realizată în cei cinci ani precedenți

• Nivelul producției -i inn nnn nnn
în 1970 a fost de

• Au apărut ramuri economice noi: 
extracția și prelucrarea țițeiului; 
industria metalurgiei neferoase

Uzina de alumina din Oradea.
Au luat flintă S-au construit

iSI i

întreprinderea „Electrocentrale" 105 MW. 
Rafinăria „Crișana" la Supiacul de Bar- 
cău
Fabrica de mobilă Oradea (24 000 garni
turi convenționale pe an)
Fabrica de zahăr (capacitate de prelucra
re, 3 000 tone de sfeclă pe zi) 
Exploatarea mecanizată a balastierei O- 
radea.

*

*

*

*

...Plaiurile Cașurilor. Un minunat colț de 
S țară despre care, cu ani în urmă, cineva 

ți-ar fi relatat, poate, ca unic aspect _ mai
< ► demn de reținut, că posedă niște miracu-

loose izvoare de apă termală la Felix, în o- 
propierea Oradiei. Astăzi, acest ținut — în- 

S cadrat dinamic și solid în economia națio- 
» nală — ni se recomandă ca un județ cu o 
S puternică industrie proprie, multilateral, dez- 

voltată : Bihorul numără 43 de întreprinderi
< industriale, din care 21 de subordonare re- 

publicând și 9 de subordonare locală, pre-
Z cum și 14 întreprinderi cooperatiste. Iar 

pentru a putea înțelege mai exact transfor- 
» mările produse în anii noștri, metamorfozele 
«ț spectaculoase ale județului, să reținem a- 

mănuntul că în mai puțin de o săptămînă, 
în 1970, Bihorul a realizat întreaga produc- 
ție a anului 1938 ! Kilometrul 1 al șoselelor 

<> țării, cu punctul de plecare la Borș, a căpătat 
valoare de simbol. Alți și alți „kilometri 1", 
situați pe raza județului, deschid altfel de

< drumuri : pe cel al aluminiului, începînd la
< Dobrești și Chiștag ; pe cel al petrolului, cu 
> punct de plecare schelele și rafinăria din

Supiacul de Barcău ; pe cel al cărbunelui de 
Voievozi, Suncuiuși, Bratca ; pe cel al mași- < ‘ 
nilor unelte, fabricate la uzina „înfrățirea"; 
pe cel al sticlăriei de Pădurea Neagră... , ’ 
Sînt doar cîteva din reperele județului căra < ‘ 
edifică de la prima vedere și care vorbesc J 
mai bine decît ar face-o cuvintele meșteșu- 
gite, despre oamenii minunați ai acestor - 
locuri, români, maghiari, înfrățiți deopotri- \ 
vă în efortul de edificare a noii societăți.

„De la minerit la chimie, de la extracția j 
petrolului la industria materialelor de con- 
struefii, de la industria constructoare de <' 
mașini și unelte la producerea în sere a le- 
gumelor, de la . industria confecțiilor sau a 
încălțămintei la centrale electrice genera- <’ 
toare de lumină — iată deschiderile de azi S 
ale economiei bihorene, spunea tovarășul <> 
TEODOR BOLOJAN, prim-secretar al Corni- 
tetului județean Bihor al P.C.R. în județul < 
nostru trăiesc, muncesc și se bucură îm- 
preună oameni ei muncii români și maghiari.
Și istoria care va consemna faptele timpului S 
nostru va înscrie cu litere de nesters măr- 
turia armoniei pe acest străvecni pămînt 
românesc". >

I

ILaborator modern utilat, ca multe altele, al Școlii medii din 
Marghita.

• PRODUCȚIA 
GLOBALĂ A CRES
CUT TN 1970 CU 

84,8 % FAȚĂ DE 
1965, ADICĂ CU 3,4 

MILIARDE LEI.
• RITMUL ANUAL 

DE CREȘTERE A PRO
DUCTIVITĂȚII MUN

CII PE UN SALARIAT 
TN INDUSTRIE, A 

FOST DE 6,8 %.

• IN CINCINAL, BIHO- 
RENII AU PRODUS PENTRU 
PRIMA OARA : PETROL, 
MOTORINA, ZAHAR, A- 
GREGATE DE IRIGAT PRIN 
ASPERSIUNE, PRODUSE OR- 
GANO-FOSFORICE, ELEC
TROCARE, PIESE DE SCHIMB 
AUTO.

• CEA MAI TÎNĂRĂ UNI
TATE INDUSTRIALA A JU
DEȚULUI : COMBINATUL
DE MATERIALE DE CON
STRUCȚII DE LA CHISTAG. 
AFLAT 'ÎN FAZA PROBELOR 
DE RODAJ TEHNIC.

• LA DOBREȘTI Șl CHIS
TAG AU FOST CONSTRUI
TE ADEVĂRATE BIJUTERII 
TEHNICE PENTRU A PUNE 
ÎN VALOARE BAUXITA. DIN 
1966 PÎNÂ TA ÎNCEPUTUL 
ACESTUI AN, CANTITATEA 
DE BAUXITĂ SPĂLATĂ " A 
ÎNREGISTRAT O CREȘTERE 
DE LA 200 LA 800 TONE.

In cele 560 de școli *7 A *5

generale și licee învață z «5 /4x 6
a www ESTE NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE 

/ / / CARE SE OCUPĂ DE EDUCAREA LOR

• 7 LICEE DE SPE
CIALITATE CU 
3 640 DE ELEVI SI 
244 DE CADRE DI
DACTICE CU CA
LIFICARE SUPERI
OARĂ.

• 7 SCOLI TEHNI
CE DE SPECIALI
ZARE POSTLICEA- 
LĂ Șl DE MAIȘTRI, 
CU 1 360 DE ELEVI 
Șl 84 DE CADRE 
DIDACTICE.

• O SCOALĂ 
ARTĂ CU 361 
ELEVI SI 60 
PROFESORI.

DE 
DE 
DE

• GRUPUL SOCIAL 
STUDENȚESC MO
DERN, CU 328 
LOCURI, LA ORA
DEA.

• 70 ȘCOLI NOI, 
CU 398 SĂLI DE 
CLASA, 27 LABO
RATOARE ȘCO
LARE ;

• 8 GRĂDINIȚE 
PENTRU COPII;

• GRUPUL ȘCOLAR 
PROFESIONAL 
„ÎNFRĂȚIREA", 
CU 8 CLASE A 320 
LOCURI.

• CELE 14 ȘCOLI PROFESIONALE CUPRIND 4 262 DE ELEVI SI 268 
CADRE DIDACTICE
• INSTITUTUL PEDAGOGIC DIN ORADEA CUPRINDE 4 FACUL

TĂȚI : MATEMATICA, ISTORIE-GEOGRAFIE, EDUCAȚIE FIZICA, FILO
LOGIE.

i

I
I

I

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

• Tn sectorul de ocrotire a sănătății lucrea
ză 752 de medici, 3 416 cadre medii sani
tare, 2 175 personal elementar sanitar. 
Paturi de asistență medicală — 6062 (față 
de 4787 în 1965).

• O unitate medicală de renume european, 
dată în folosință în anii cincinalului : Spi
talul de pediatrie din Oradea, cu o capa
citate de 600 de paturi. Alte 3 dispensare 
medicale noi, Complexul terapeutic mo
dernizat al Băilor Felix și Policlinica I O- 
radea alcătuiesc noutățile de ultimă oră 
ale rețelei bihorene de ocrotire a să
nătății.

r

La sfârșitul cincina-" 
lului în județ existau: “ 

BIBLIOTECI

260 publice, cu | 
1 644 000 de vo-I 
lume n
356 școlare, cu | 
951 000 de volume _ 
94 de documenta-1 
re tehnică, cu ■ 
221 000 de volu- g 
me
Una universitară, g 
cu 41 000 de vo-1 
lume
8 CASE DE CUL-I 
TURĂ • 439 DE 
CĂMINE CULTU-| 
RALE. I

221 CINEMATO”! 
GRAFE. i

TEATRUL DE STAI 1 
• TEATRUL DEB 

PĂPUȘI • 2 OR-1 
CHESTRE (simfoni-" 
că și de muzică b 
populară) ® 1 |
ANSAMBLU 
CLORIC.

lume

o

I.
I
1.
I.
I
I
I
I 
I
I

FOL- I
ȚARII ra 

a- i
MUZEUL 
CRIȘURILOR, 
menajat în istori- 
cui Palat baroc — | 
o podoabă de cui- " 
tură națională. g

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE
• T159 familii

s-au mutat în
apartamente 

noi, în orașele 
Județului

• în mediul rural
s-au construit
peste 8 000
de locuințe

. Xjc- ;

XO» -3

V • • ~

■

Noi cvartale de locuințe, ca cel din zona de vest a municipiu 
lui Oradea (in fotografie) au îmbogățit harta edilitară urba 

nistică a județului.
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Frumoasa clădire a Uzinei „Independența"

In cincinalul încheiat valoarea producției 
globale industriale a crescut în 1970 față de 
1965 cu peste 71 la sută, obținîndu-se un 
spor absolut al producției industriale de 
4 494 milioane lei.

Tn economia județului au fost investite 
4 898 milioane lei, cu 1 700 milioane lei mai 
mult decît în perioada 1961—1965. Ca ur
mare au intrat în funcțiune nu mai puțin de 
105 noi capacități de producție. Printre aces
tea se numără Fabrica de amortizoare și 
cadrane (Uzina de piese auto Sibiu), Hala 
de montaj-vopsitorie de la Uzina „Indepen
dența" Sioiu, întreprinderea poligrafică Si
biu, secțiile finisaj și țesâtorie de la Uzina 
textilă „Tîrnava" din Mediaș, secțiile covor 
plușat și vopsitorie de la Uzina textilă 
Cisnădie, Complexul de morărit și pani
ficație din Sibiu etc.

Sibiul fiind recunoscut ca județ cu o veche 
tradiție industrială, nu întîmplător tocmai 
aici în acești ani învățămîntul, în special 
școlile care pregătesc cadre de muncitori și 
tehnicieni necesari industriei județului, s-a 
amplificat considerabil. O caracteristică e- 
sențială a județului a devenit diversitatea 
mare a școlilor profesionale, tehnice și de 
specialitate și calitatea deosebită a munci
torilor pregătiți prin învățămîntul profesio
nal și tehnic. în final, liniile de forță ale 
cincinalului deschid largi perspective de afir
mare a tineretului în toate sectoarele de ac
tivitate. Cifrele, nu fac decît să întărească 
această afirmație : 35 la sută din numărul 
total al salariaților sînt tineri. Numai în în
treprinderile industriale lucrează în prezent 
peste 30.000 de tineri.

Pentru învățământ 
au fost cheltuiți

S-AU CONSTRUIT:

• 16 ȘCOLI CU
196 SĂLI DE CLASĂ

®3 INTERNATE
ȘCOLARE

ÎN ANUL 1970 ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL 

DE CULTURĂ GENERALĂ AU PRIMIT GRATUIT 

MANUALE ÎN VALOARE DE 

2188 800 LEI
în cincinal numărul salariaților din județ a crescut cu
16802 din care 14285 muncitori

Prin invațămlntul profesional și (clinic
din județul Sibiu 
au fost pregătiți:

•15842 muncitori 
calificați;

•2162 maiștri;

•2370 tehnicieni
• Din numărul total al salariaților 19 500 sint

cadre cu pregătire superioară și medie

• 86 la sută din numărul total al salariafilor 
sînt calificați

8781000 lei

• 9 licee de speciali
tate (8 dintre ele 

creație a cincina
lului) care dau po
sibilitatea celor 
4 784 elevi sâ se 

pregătească în 14 
profesii.

• 6 școli postliceale 

cu 814 elevi.

• 16 școli profesio

nale cuprinzînd 

8 318 elevi pregă

tesc muncitori în 

66 meserii.

• 7 școli tehnice de 

maiștri cu 347 

elevi.

• Sibiul a devenit 
centru universitar 
prin înființarea în 
1969 a Facultății 
de filologie și isto
rie cu o secție ro
mână și una ger
mană. în al doilea 
an de la înființare 
cursurile facultății 
din Sibiu sînt ur
mate de 101 stu
dent!.

Noul Liceu „Octovian Goga" din Sibiu

PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNT, CULTURĂ, ARTĂ

SI OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

INVESTIȚIILE AU FOST DE 314000000 LEI
1 INATATIE SI Ih H Ă 11 1
1 ASISTE.NȚA SC)CIALA:|

• Numai In anul 1970 
tinerii din județ 
au efectuat peste------------- — —------

5874 APARTAMENTE |
DIN FONDURILE STATULUI j

849 APARTAMENTE DIN FONDURILE POPULAȚIEI CU SPRIJINUL |

STATULUI.

S-AU ,
CONSTRUIT

• 4 575 CASE (INCLUSIV EXTINDERI) DIN FONDURILE POPULAȚIEI.

'•

î
Jî •J î 
i

TRIEI ALIMENTARE; ț
INSTITUTUL DE PROIECTĂRI JUDEȚEAN ț 
SIBIU ; î
O FILIALĂ A INSTITUTULUI DE CERCE- ț 
ȚĂRI Șl PROIECTĂRI MAȘINI UTILAJE Șl 
AGREGATE BUCUREȘTI — CU SEDIUL LA 
SIBIU ; }
O SECȚIE DE ȘTIINȚE SOCIALE PATRO- } 
NATĂ DE FILIALA DIN CLUJ A ACADE- 
MIEI R.S.R.

' IN ANUL 1970 AU FOST CHELTUIȚI '

I 143 909 000 lei i
! • OBIECTIVE NOI SI DEZVOLTĂRI: j

_ CENTRUL STOMÂTOLOGIC SIBIU ; ț 
_ CASĂ DE COPII LA MEDIAȘ ; ț
— 6 CRESE LA SIBIU, MEDIAȘ Șl CISNĂDIE; ț 

ț _ UN DISPENSAR LA MEDIAS. )

ore de

14 cămine cultu

rale ;

• 5 muzee sătești cu 

peste 3 500 expo-

nate ;

• Casa de cultură

Agnita ;

• Casa de cultură a 

sindicatelor Me-

diaș ;

• 6 cămine muncito

rești cu 600 de

locuri.
Cartierul de locuințe „Hipodrom" din Sibiu Fotografii : PAVEL TINJALA

muncă patriotică
• TOTAL TINERI 

ANTRENAT! PESTE

50000
• DIN LUCRĂRILE 

EXECUTATE: A- 
MENAJAREA U- 
NUI STRAND AL 
TINERETULUI LA 
AGNITA, SI A PIS
TEI DE 2 000 M. DE 
LA AEROPORTUL 
SIBIU ;

• 30 ȘANTIERE LO
CALE ALE TINERE
TULUI ÎN CON
STRUCȚII, SILVI
CULTURĂ, PRE
CUM SI 54 PUNC
TE DE LUCRU ÎN 
AGRICULTURA ;

• ACTIVITĂȚILE DE 
MUNCĂ PATRIO
TICĂ DIN 1970 
AU ÎMPREUNĂ O 
VALOARE DE PES
TE 34 500 000 LEI.



IVAN PANEV,
prim secretar al C. C. al 
imunii Tineretului Comunist 

Dîmitrovist din R. P. Bulgaria

La hotelul „Triumf", 
înainte de a pleca spre 
Sofia (cînd rămăseseră 
puține minute pentru un 
neprevăzut dialog cu re
porterul) Ivan Panev, 
Brim secretar al C.C. al 

niunii Tineretului Comu
nist Dimitrovist din R. ? 
Bulgaria, ne-a acordat 
un scurt interviu.

— Ați asistat la Con
gresul U.T.C. Ce impresii 
v-au produs lucrările 
sale ?

— Pentru noi a fost foarte 
interesant să participăm la cel 
de-al IX-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist — e- 
veniment important în viața ti

neretului român. Sîntem con
vinși că acest Congres va avea 
o însemnătate deosebită pentru 
munca în rîndurile tineretului, 
pentru participarea activă a ti
nerei generații la construcția 
socialismului în România. Urez 
tovarășilor noștri români să ob
țină noi succese în munca lor 
de înaltă răspundere, în înde
plinirea sarcinilor stabilite de 
Congres...

— Core sînt cele mai 
importante preocupări 
actuale ale U.T.C.D. ?

— Acțiunile noastre sînt în 
prezent consacrate marelui e- 
veniment : congresul partidului.

eveniment 
important

Sub deviza „Raport comsomo- 
list în fața partidului" se des
fășoară o activitate multilate
rală pentru traducerea în viață 
a sarcinilor trasate în tezele 
tovarășului Todor Jivkov. Ne 
preocupă educarea partinică a 
tineretului, participarea lui ac
tivă la construirea socialismu
lui în țara noastră, ridicarea 
rolului U.I.C.D. în toate dome
niile vieții politice, sociale și 
economice.

în încheiere, tovarășul Ivan 
Panev a subliniat bunele rela
ții între U.T.C. și U.T.C.D., do
rința de a consolida și pe viitor 
aceste relații, adresînd un salut 
călduros cititorilor noștri, între
gului tineret român.

Membri ai unei unitâji a forțelor patriotice în fața unui car de lupta inamic 
distrus.

Alegerile 
din india

„PACTUL 
ANDIN"

Victorie ciara

Conferința asupra Vietnamului
PARIS 11 (Agerpres). — La Paris s-au desfășurat joi lucrările celei de-a 106-a ședințe plenare a Conferinței cvadripartite asupra Vietnamului.Luînd cuvintul. Nguyen Van Tien, adjunctul delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a declarat că,,„ignorind protestele energice ale popoarelor din Indochina, ale poporului american și ale opiniei publice internaționale, guvernul președintelui Nixon pășește în continuare pe calea escaladării și extinderii războiului". Vorbitorul s-a referit la crimele săvîr- șite de militarii americani și cel ai regimului de la Saigon pe fronturile din Indochina. Au existat cazuri — a relevat Ngu-

Radio „Europa liberă"

ISABEL GUTIERREZ, 
reprezentanta Uniunii 
Tineretului Comunist 

din Spania

Minunatul 
tineret 
român

a C. N. I.Trimisul spe-Finanțu,cetățeni,

Tîrziu, cînd ocele cea
sornicului indicau zeci de 
minute după miezul nop
ții, după o zi bogată în 
activități, zi în care se în- 
cheiaseră lucrările Con
gresului U.T.C.. am reușit 
să obțin un interviu al 
reprezentantei Uniunii Ti
neretului Comunist din 
Spania, Isabel Gutierrez 
(care, puține ore după 
aceea, urma să părăseas
că Bucureștiul).

Prima întrebare s-a re
ferit la actuala situație 
din Spania.

— în ultimele luni, lupta 
noastră, a tuturor forțelor pro
gresiste și democratice — în 
cadrul cărora tineretul muncitor 
și studios ocupă un loc de frun
te — împotriva dictaturii, a 
regimului franchist, a atins un 
punct culmina'nt. Lupta s-a ge
neralizat, cuprinzînd toate pă
turile de muncitori, țărani, stu- 
denți, intelectuali. în perioada 
odiosului „proces de la Burgos' 
mișcarea de masă a atins un 
nivel de conștiință politică și 
combativitate nemaiînțîlnite din 
perioada războiului civil. Regi
mul dictatorial este acum mai 
slăbit ca oricînd. Nemulțumiri 
profunde au erodat monolitiș- 
«pul puterii. în prezent, o serie 
de forțe, care în mod tradițio
nal îl sprijineau pe Franco, îl 
părăsesc. Armata, ultimul spri
jinitor, și-a redus substanțial 
creditul pe care-l acorda ne
condiționat, pînă nu de mult, 
lui Franco. Asistăm la o creș
tere a conștiinței politice și în 
itfndul militarilor. Apreciem a-

cest fapt ca avînd o impor
tanță deosebită. Pentru tinere
tul comunist din țara mea, des
fășurarea unei munci politice 
printre soldați și ofițeri, pe du
rata exercitării serviciului mili
tar — cu tot riscul pe. care-l 
prezintă pentru noi această 
propagandă — constituie în e- 
tapa actuală o sarcină funda
mentală. Ea nu este nouă. Ase
menea preocupări au mai exis
tat. însă, abia acum culegem 
primele rezultate, la capătul 
atîtor jertfe si represiuni sînge- 
roase.

Noi sîntem convinși că dru
mul ales de Partidul Comunist
— greva generală națională și 
intensificarea acțiunilor forțelor 
incluse în „Pactul de libertate"
— începînd cu clasa muncitoare 
și terminînd cu diversele pături 
ale burgheziei anti-monopoliste, 
ale tinerei generații clericale 
contestatare — va duce la în
lăturarea regimului^ franchist, 
la crearea unei ample baze 
pentru instalarea ulterioară a 
unui guvern de largă coaliție 
care să se angajeze a acorda 
libertățile pe care poporul nos
tru le revendică de trei dece
nii. Ne bucurăm din inimă că 
în timpul ultimelor evenimente 
clasa muncitoare din toată lu
me^ forțele democratice și 
progresiste, de pretutindeni au 
demonstrat solidaritatea lor cu 
cauza poporului spaniol, de- 
clanșînd numeroase acțiuni 
pentru a obține eliberarea pa- 
trioților întemnițați. Am simțit 
în acest sprijin și pe cel al po
porului și tineretului din Ro
mânia socialistă.

— Vă rugăm să ne re
latați impresiile dv. de la 
Congresul U.T.C. la care 
ați participat, ca și des
pre tineretul român, așa 
cum ați reușit să-l cu
noașteți îq scurta ședere 
în țara noastră.

— Este prima mea participa
re la un asemenea congres al 
unei organizații de tineret din- 
tr-o țară socialistă. Vă declar 
în modul cel moi sincer : am 
fost impresionată. în primul 
rînd pentru caracterul deschis, 
democratic în care au decurs 
lucrările. în al doilea rînd am 
remarcat cu deosebit interes 
eforturile pe care Uniunea Ti
neretului Comunist din România 
le depune pentru găsirea unor 
soluții cît mai corespunzătoare 
integrării tineretului în viața și 
preocupările constructive ale 
poporului. Apoi, aș dori să re
marc caracterul larg, reprezen
tativ al participanților la Con
gres. A fost o plăcere pentru 
mine să ascult cuvîntul delega- 
ților provenind din cele mai 
diverse sectoare de activitate. 
Pe scurt, prin fața noastră s-au 
perindat reprezentanți ■— cred 
eu — din toate domeniile în 
care activează minunatul tine
ret român. Aceasta mi-a permis 
să-mi fac o idee cuprinzătoare, 
de ansamblu, asupra modului 
în care se construiește noua 
orînduire. Părăsesc această țară 
mulțumind pentru ospitalitate, 
cu dorința sinceră a unor noi 
revederi cu tinerii români, des
pre care am impresii foarte 
bune.

DELHI 11. cial Agerpres, Paul transmite ; Numeroși observatori politici și ziariști, se află permanent în fața, panourilor uncie. se așteaptă rezultatele alegerilor generale pentru desemnarea deputaților in Camera Populară a parlamentului indian. Pentru toți, rezultatele constituie o mare surpriză Nu este vorba, bineînțeles, numai de succesul Partidului Congresul Național Indian, condus de Indira Gandhi, care era așteptat, ci, îndeosebi, de proporțiile a- cestei victorii.în circumscripția electorală Rae Bareli, din statul Uttar Pradesh. unde a candidat, premierul Indira Gandhi, și-a învins principalul adversar, Raj Nara- ian, cu o diferență de aproximativ 112 000 de voturi. Ministrul de finanțe Y. B. Chavan, a obținut, de asemenea, victoria în circumscripția sa cu o mare majoritate de voturi. Printre învinși se numără Sanjiva Reddy, candidat din partea partidului dizident — Partidul Congresului — care suferă a doua înfrîngere (după cea de la alegerile prezidențiale din 1969), S. K. Patil, un alt lider al acestui partid dizident, M. Masani, conducător al partidului Swatantra, Charan Singh, președintele Partidului Țărănesc Indian, și alții.în aceste condiții, unele spe- culațij privind « eventuală reorganizare a conducerii unionale a (partidului de guvernâmînt par mai puțin fondate decît o- ricînd. Pentru a risipi aceste zvonuri, președintele Partidului Congresul Național Indian, Jag- jivan Ram, el însuși reales ieri ca deputat, declara că este convins că Indira Gandhi va rămî- ne în continuare licler.în Bengalul de vest, unde au fost luate măsuri excepționale de securitate, desfășurarea alegerilor a avut loc într-o atmosferă relativ calmă.
Potrivit rezultatelor parțiale co

municate joi de Comisia centrală 
electorală, Congresul Național In
dian a obținut deja 284 de manda
te în Camera Populară a Parla
mentului, ceea ce reprezintă 
joritatea absolută. Aproape 
membrii actualului cabinet au 
realeși.

ma
loti 
fost

DE

____ de 
presă anunțau 
ieri că guvernul 
Venezuelei a ce
rut admiterea ță
rii în „pactul 
Andin". A deve
nit, totodată cu
noscut, că mem
brii 
Andin"

Agențiile 
presă

„pactului 
vor lua 

_ în discuție, încă
în cursul acestei săptamini, la 
Lima, cererea venezuelană.

„Pactul Andin" este o orga
nizație economică regiona- 

latino-americană, din 
fac parte actualmen- 

Chile, Bolivia, Peru,

sucursală a C.I.A
Conferință de presă /a Varșovia

ALEX SUSZKIEWICZ, 
membru al Secretariatului 

C.C. al Tineretului Comunist 
din Danemarca

Prezență 
activă 

în toate 
domeniile

Pe Alex Susxkiewicx, 
membru al Secretariatu
lui C.C. al Tineretului 
Comunist din Danemarca 

S (D.K.U.) îl întîlnisem cu 
citeva luni înainte, la se
diul organizației sale de 

£ pe strada Dr. Tvargade
din Copenhaga. Ne-am 

£ reîntîlnit în timpul Con-
jj' greșului U.T.C., am discu-
3’ tat împreună în mai mul-

te rînduri în timpul călă- 
$ toriei sale prin țară. Am

abordat probleme diver- 
se: de la preocupările

w actuale ale Tineretului 
Comunist din Danemarca 
ți legăturile dintre_ orga
nizațiile noastre pînă la 
impresiile despre Congre
sul U.T.C. ți întîlnirile cu 
tinerii români.

— Congresul Uniunii Tinere
tului Comunist la care am parti
cipat — îmi declara reprezen-' 
tontul D.K.U. — a confirmat 
ampla participare a tinerei ge
nerații din România la efortul 
întregului popor de edificare a 
noii orînduiri, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Am 
urmărit cu viu interes discuțiile, 
problemele ridicate de țineri, 
îmi permit să subliniez nivelul 
înalt al dezbaterilor care au 
cuprins toate domeniile în care 
activează U.T.C. Și, ceea ce mi 
s-a părut deosebit de semnifica
tiv, a fost faptul că, după cite 
am remarcat — atît la Congres, 
cit și în timpul vizitei prin în
treprinderi și școli — nu există

domeniu de activitate în care 
să nu-și aducă o remarcabilă 
contribuție tinerii.

Abia vizitasem o parte 
a șantierului hidrocentra
lei de pe Lotru și anume 
viitoarea hală subterană 
în care a început monta
rea turbinelor. Oaspetele 
danez a ținut să re
marce :

— Nu poți călători prin țara 
dvs., poposind în uzine și școli 
sau pe asemenea șantiere ca 
cel de la Lotru, fără a înregis
tra dezvoltarea ascendentă a 
României. Preocuparea perma
nentă pentru viitorul țării, pen
tru creșterea unui tineret sănă
tos, bine instruit, este impresio
nantă. Educația prin muncă o- 
cupă — după cîte mi-am dat 
seama — un loc preponderent.

Am luat parte la cîteva ma
nifestări prilejuite de prezența 
delegațiilor străine la Congresul 
U.T.C. La Brașov, ca și în alte 
prilejuri, cm auzit cuvinte cal
de, prietenești, de solidaritate 
la adresa organizațiilor de ti
neret comuniste, progresiste și 
democratice din țările capitalis
te.

Apreciem raporturile priete
nești existente între, organiza
țiile noastre — sublinia Alex 
Suszkiewicz. Vedem în legătu
rile noastre de cooperare, care 
cunosc o dezvoltare continuă, 
o expresie concretă a spiritului 
internaționalist.

nunniuii

Impărtășindu-ne o par
te a preocupărilor actu
ale ale D.K.U., Alex Susz
kiewicz evidenția, prin
tre altele, pregătirile 
privind organizarea Con
gresului, ale căror lucrări 
vor avea loc în luna a- 
prilie.

— Ne-am propus intensifica
rea acțiunilor pentru cîștigarea 
unor noi drepturi pentru ucenici 
si tinerii muncitori. Ducem o 
luptă continuă împotriva poli
ticii oficiale, ce lezează intere
sele maselor muncitoare, în pro
blemele securității sociale, eco
nomiei, accesului ța învățămînt. 
încercăm să cuprindem în sfera 
acțiunilor noastre pături cît mai 
largi ale tineretului danez. în 
același timp ne manifestăm soli
daritatea cu lupta eroicului po
por vietnamez împotriva agre
siunii imperialiste; am lansat o 
amplă acțiune intitulată : „Da
nemarca afară din N.A.T.O., 
N.A.T.O. afară din Danemar
ca". La această acțiune am 
reușit să obținem sprijinul a 
încă 20 organizații de tineret. 
Depunem eforturi să plasăm ac
tivitatea D.K.U. cît mai aproa
pe de frămîntările populare ori 
societatea daneză. Sîntem con
vinși că în măsura în care reu
șim acest lucru, cîștigăm noi 
simpatii în rîndul tineretului.

Interviuri realizate de
M. RAMURA și 
IOAN TIMOFTE

• ÎNTR-O CONFERINȚA 
PRESA organizată joi la Viena, 
unde se află într-o vizită ofi
cială, ministrul de externe fin
landez, Vaino Leskinen, a rele
vat că, în discuțiile avute cu 
omologul său austriac, a fost a- 
cordată o atenție deosebită pro
blemei securității în Europa. 
Ministrul finlandez a exprimat, 
intre altele, opinia că pregăti
rea conferinței general-europe- 
ne pentru securitate trebuie 
continuată, precizînd, totodată, 
că aceeași dorință a găsit-o și 
tn Austria. Finlanda, a adăugat 
el, crede că negocierile multila
terale intre toate țările intere
sate vor servi cel mal bine 
scopului pregătirii conferinței 
pentru securitate. De aceea, ea 
este hotărită să continue efortu
rile tn acest sens, a spus tn 
încheiere Leskinen.

lă 
care 
te -------, ------ ------------- ,
Columbia și Ecuador. înființată 
în 1965, această organizație și-a 
propus „dezvoltarea cooperării 
bilaterale și multilaterale" în
tre țările participante. De-a 
lungul ceior șase ani de exis
tență s-au făcut eforturi pen
tru punerea în aplicare a unor 
programe de coordonare și coo
perare în domeniul vamal, al 
turismului etc. Un element 
demn de relevat este evoluția 
„pactului Andin" spre o acțiu
ne coordonată de apărare a 
bogățiilor naționale, împotriva 
dominației monopolurilor stră
ine, pentru întărirea indepen
denței economice. Semnificati
ve, în acest sens, sînt docu
mentele adoptate la ultima se
siune extraordinară a Comisiei 
Pactului (Lima, ianuarie 1971). 
Printre cele mai importante 
hotărîri figurează acordul pri
vind modul de tratare a capi
talului străin în țările membre 
ale organizației ; potrivit pre
vederilor acordului, activitatea 
capitalului străin, îndeosebi 
nord-american, urmează a fi 
îngrădită. Se preconizează in
terzicerea achiziționării de 
către monopoluri străine a în
treprinderilor din ramurile in
dustriale de bază și asigura
rea, în următorii zece ani, a 
participării capitalului autoh
ton în proporție de 51 la sută 
la filialele companiilor străine. 
Sc prevede, totodată, ca prin 
acțiuni comune, statele să ia 
măsuri ca în sectoarele econo
mice de bază, firmele străine 
să fie transformate în între
prinderi mixte cu capital 
de stat și particular. Do
cumentele adoptate la Li
ma stipulează că înființarea 
unor noi societăți străine nu 
va fi admisă în serviciile pu
blice, instituții financiare, 
transporturi, presă, radio-tele- 
viziune și că statele au dreptul 
de a expropria posesiunile și 
întreprinderile capitalului stră
in. de a controla și limita be
neficiile străine.

Se poate observa că hotărî
rea Venezuelei de a adera Ia 
„pactul Andin" survine într-un 
moment în care guvernul de 
la Caracas a pus în aplicare o 
serie de măsuri în direcția li
mitării profiturilor monopolu
rilor petroliere străine care 
acționează pe teritoriul Vene
zuelan. Aceste măsuri, ca și 
evoluțiile ce se remarcă în 
„pactul Andin", vădesc creș
terea tendinței țărilor latino- 
americane de a-și întări inde
pendența.

încordare în Irlanda 
de nord

VARȘOVIA II (Agerpres) După cum anunță agenția P.A.P., la Varșovia a avut loc o conferință de presă a lui Andrzej Cze- ehowicz, ofițer , al serviciului de informații al Ministerului Afacerilor Interne al R.P. Polone, care s-a înapoiat recent în țară, după ce a lucrat timp de șase ani la postul de radio „Europa liberă", fără a i se descoperi adevărata calitate. Andrzej Czechowicz, care a ținut conferința de presă a treia zi după înapoierea în patrie, este în vîrstă de 33 de ani, absolvent al Facultății de istorie a Universității din Varșovia, și a primit gradul de căpitan după îndeplinirea acestei misiuni.Misiunea lui Czechowicz a început printr-o călătorie în Marea Britanie, după care a urmat întoarcerea spre patrie prin R.F. a Germaniei, unde a solicitat „azil politic". Curînd a fost „recrutat" de filiala poloneză a postului de

„Europa liberă" din Mun-— fapt în concordanță di-radio chen rectă cu scopul misiunii primite în patrie : obținerea de informații privind activitatea centrelor de diversiune ideologică din Vest și, în special, a postului de radio „Europa liberă".Activitatea în cadrul acestui post de radio, a arătat căpitanul Czechowicz, implică atragerea automată la colaborarea cu reprezentanții serviciilor de informații ale S.U.A. Această „colaborare", a relevat el în continuare, i-a deschis porțile celei mai secrete secții a postului de radio — așa-numitul „Departament do studii și analize pentru ~~ ropa răsăriteană", putut

yen Van Tien — cînd comandamentul american a utilizat zilnic pină la 1000 de avioane de luptă, bombardînd localități pașnice, semănînd moartea în rîndurile femeilor, bătrînilor și copiilor. Adjunctul șelului delegației G.R.P., a declarat, in context, că. prin acțiunile sale, „guvernul S.U.A. a canalizat in mod conștient convorbirile de la Paris spre impas". în loc să examineze problemele unei soluționări pașnice — a spus vorbitorul — S.U.A. „sprijină clica Thyeu-Ky-Khyem, drept instrument al zării" războiului și împotriva popoarelor bodgia și Laos. Este a declarat Nguyen Van Tien, ca guvernul Statelor Unite să renunțe la politica de agresiune și să treacă la negocieri serioase.Reprezentantul delegației Re- Sublicii Democrate Vietnam,fguyen Minh Vy, a denunțat la rîndul său, manevrele guvernului S.U.A., care, a spus el, urmăresc să inducă în eroare poporul american și o- pinia publică internațională în privința situației din Indochina și a pericolului pe care ÎI comportă extinderea războiului în această regiune.Sprijinirea trupelor saigoneza în acțiunile lor agresive din Cambodgia șl Laos, bombardamentele asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam, a arătat Nguyen Minh Vy, sînt însoțite de amenințări directa cu invazia In Republica Democrată Vietnam. Escaladarea a- gresiunii nu poate asigura o victorie militară, care să permită purtarea de convorbiri de pe poziții de forță, obligind poporul sud-vietnamez să accepte neocolonialismul american. Ieșirea rezonabilă din această situație poate avea loc numai pe calea unor tratative serioase, răspunzîndu-se pozitiv la propunerile juste, logice și raționale ale Guvernului Revoluționari Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a declarat reprezentantul R. D. Vietnam.

folosind-o „vietnami- agresiunii din Cam- momentul,

• CĂPITANUL ERNEST 
MEDINA a fost audiat miercuri de Curtea Marțială din Fort Benning ca martor în procesul intentat locotenentului William Calley acuzat pentru uciderea a 102 civili sud-vietnamezi în timpul masacrului comis la 16 martie 1968 la Song My. Medina a respins afirmațiile lui Calley potrivit cărora deschiderea focului a fost ordonată de el, declarînd că inițiativa masacrului a aparținut acestuia din urmă. Nu am ordonat lui Calley să distrugă tot ceea ce este viu la Song My și deci nici să ucidă femeile și copiii de aici, a afirmat Medina.Se știe că locotenentul ‘Calley a invocat „ordinele superiorilor" pentru a justifica actul inuman comis la Song My și a scăpat, în acest mod , de răspunerea penală a faptelor sale.Procesul continuă.

Eu- loc unde a cunoaște faptele, cele mai tainice legate de activitatea de spionaj și diversionist- propagandistică a centrului din Miinchen, unde a aflat planurile „Europei libere" privind Polonia și alte țări socialiste, relațiile financiare, organizatorice și personale ale postului cu organizațiile de spionaj, metodele de lucru.Referindu-se la mijloacele de subzistență ale postului „Europa liberă", căpitanul Czechowicz a arătat că, în urma celor 6 ani petrecuți acolo, poate afirma că acesta este practic în întregime finanțat și controlat de C.I.A., donațiile particulare reprezentînd o cotă infimă.
GENEVA 11. — Trimisul special Agerpres, Corneliu Vlad, transmite : Cea de-a 500-a ședință a Conferinței Comitetului de dezarmare, desfășurată joi dimineața, la Palatul Națiunilor, a fost prezidată de Alva Mvrdal, ministru însărcinat cu problemele dezarmării în guvernul suedez.In cuvîntarea sa, ambasadorul cehoslovac Milos Vejvoda s-a referit, între altele, la efectele Tratatului de denuclearizare a teritoriilor submarine, la necesitatea prohibirii experiențelor nucleare subterane și la problema interzicerii armelor chimice și bacteriologice. El a apreciat că orice înțelegere în sfera dezarmării constituie o contribuție la întărirea securității mondiale.In intervenția sa, ambasadorul Caracciolo, șeful delegației Italiei, a subliniat că, adoptînd un mare număr, de măsuri preventive, organismul de negocieri de la Geneva trebuie să abordeze în continuare, cu rigoare și bunăvoință, problema adoptării unor măsuri de dezarmare efectivă.Următorul vorbitor, M. Tara- banov, șeful delegației bulgare la negocieri, a arătat că dezbaterile asupra dezarmării sînt reluate într-un moment de considerare tot mai neliniștitoare a ultimelor evoluții ale cursei înarmărilor. Apreciind că și în opinia delegației bulgare problema cea mai importantă o constituie dezarmarea generală și oompletă, vorbitorul a citat, printre punctele propuse examinării Comitetului, problemele armelor chimice și biologice și ale experiențelor nucleare subterane.

ANGLIA

Protest muncitoresc
Acordul încheiat de liderii 

sindicali cu direcția P.T.X. în 
vederea înapoierii la lucru a 
celor 220 000 de membri ai 
sindicatului lucrătorilor brita
nici din serviciile de poștă și 
telecomuncații nu satisface de- 
cît într-o mică măsură reven
dicările formulate, de creștere 
cu 13 la sută a salariilor. După 
47 de zile de grevă oferta 
patronatului și compromisul 
studiat de sindicate provoacă 
un nou val de proteste printre 
muncitori. La compania con
structoare de automobile 
„Ford“, cel 50 000 de muncitori 
resping propunerile conducerii 
firmei. Atmosfera socială bri
tanică, deja încărcată de cîteva 
luni (de la masiva grevă a 
electricienilor) e amenințată

manifestate de guvern în tre
cerea prin parlament a pro
iectului de lege antimuncito- 
resc, Consiliul general al Con
gresului sindicatelor britanice 
a lansat un apel la organi
zarea în ziua de 27 martie a 
unor mitinguri și demonstrații 
în întreaga țară, precum și 
susținerea prezentării în Ca
mera Comunelor a unei petiții 
în vederea anulării acestui 
proiect de lege.

Sentimentul de insatisfacție 
al opiniei publice britanice 
față de politica economică șl 
socială a guvernului conserva
tor se oglindește tot mai des 
în sondaje. Astfel, un sondaj 
publicat vineri de ziarul 
„Evening Standard" înregistra 
numai 29 de răspunsuri dintr-o

țara, în
34 la sută în

s-au înșelat 
au mizat pe

• SITUAȚIA DIN IRLANDA 
DE NORD cunoaște din nou momente de încordare. Miercuri seara, autoritățile din Belfast au anunțat că trei militari britanici au fost uciși în împrejurimile capitalei nord-îrlandeze. Se crede că autorii sînt membri ai organizației extremiste „Armata republicană irlandeză" (I.R.A.). Armata și poliția instalat imediat bariere toate șoselele care duc Belfast.

• PREȘEDINTELE FEDE- 
RAL AL AUSTRIEI, Franz Jo
nas, a vizitat joi standul turis
tic al României din cadrul Tîr- 
gului internațional de la Viena.

Intr-o reușită prezentare gra
fică, expoziția înmănunchează 
imagini caracteristice peisajului 
românesc, ale unor monumente 
de artă și ale unor stațiuni de 
odihnă și agrement, construite 
in ultimii ani.

Președintele Jonas, însoțit de 
ambasadorul român, Dumitru 
Aninoiu, s-a oprit îndelung în 
fața exponatelor. recunoscînd 
cu plăcere localități prin care 
a trecut, cu prilejul vizitei sale 
oficiale în Republica Socialistă 
România. Sînt fericit — a spus 
președintele Jonas — că austrie
cii au posibilitatea să cunoască 
și prin intermediul acestor ex
poziții alte țări și popoare.

• LA VARȘOVIA a fost sem
nat un protocol privind schim
burile de mărfuri de larg con
sum și colaborarea tehnico-ști- 
ințifică între ministerele comer
țului interior din Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă pe anul 1971. 
Protocolul a fost semnat de Ni- 
colae Bozdog, ministrul comer
țului interior al României, și de 
E. Sznajder, ministrul comerțu
lui interior al Poloniei. Protoco
lul prevede, printre altele, o 
creștere importantă a livrărilor 
reciproce și îmbogățirea sorti
mentului de produse care fac o- 
biectul schimburilor în acest do
meniu. Totodată, în sfera cola-

borării tehnico-ștnnțifice se pre
vede continuarea cercetărilor co
mune asupra posibilităților de 
cooperare în producție.

Ministrul român a fost primit, 
împreună cu omologul său po
lonez, de E. Szyr. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone.

Infracțiune de drept 
comun

• CURTEA SUPREMA DE 
CASAȚIE A TURCIEI a emis o hotărire prin care cei doi pirați ai aerului care, în octombrie 1970, au săvir.sit un atac armat asupra avionului sovietic de pasageri .,An-24“ sînt declarați infractori de drept comun. Astfel, Curtea a anulat hotărîrea autorităților judiciare din orașul Trabzon care califica acțiunea celor doi pirați drept o infracțiune politică.

Pentru prietenia 
japono-chinezâ

• DELEGAȚIA DE PRIETE
NIE JAPONIA-CHINA pentru schimburile în domeniul agriculturii, condusă de Tadashi Yaosi- ta, care a făcut o vizită în R.P. Chineză, s-a înapoiat la Tokio.La înapoiere — relatează a- genția China Nouă — membrii delegației au declarat că vor milita pentru dezvoltarea schimburilor japono—chineze în domeniul agriculturii și al schimbului de vizite ale agricultorilor din cele două țări și își vor a- duce contribuția la promovarea prieteniei nipono-chineze și la restabilirea relațiilor diplomatice dintre Japonia și R.P. Chineză.

James Fletcher, 
noul director general 

al N.A.S.A.
• COMISIA SENATORIALA pentru probleme spațiale a a- probat în unanimitate numirea lui James ■ Fletcher, președintele Consiliului Universității din succesor al general al Paine. Cunoscut ca unul dintre cei mai renumiți oameni de știință americani in domeniul cercetărilor spațiale, Fletcher va răspunde de realizarea viitorului program șpațial al N.A.S.A

de conducere alUtah, drept actualului director N.A.S.A., Thomas

de noi conflicte de muncă. 
Feroviarii, conducătorii de me
trouri și cadrele didactice, au 
anunțat iminenta încetare a 
lucrului dacă nu li se vor sa
tisface revendicările privind 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai.

In fața acțiunilor muncito
rești desfășurate în scopul stă
vilirii manifestărilor negative 
din economia britanică, gu
vernul conservator etalează o 
concepție care exclude, de 
fapt, posibilitatea practică a 
colaborării cu sindicatele. Re
ducerea investițiilor din partea 
patronatului, restrîngerea ac
tivității productive s-au reper
cutat nefavorabil asupra cli
matului social prin amplifica
rea numărului șomerilor la 
721 MX). Acțiunile de protest 
ale sindicatelor britanice vi
zează nu numai măsurile cu 
caracter economic luate de 
guvern, ci și preconizata re
formă a „relațiilor industriale". 
Legislația antisindicală care 
urmărește îngrădirea dreptului 
la grevă și întărirea poziției 
patronilor a fost și rămîne țin
ta atacurilor celor mai înver
șunate ale muncitorilor brita
nici care își văd amenințat, 
pentru a doua oară în răstimp 
de doi ani, dreptul la grevă 
și, implicit, la revendicări so
ciale. Adoptarea definitivă a 
proiectului de lege urmează să 
aibă loc pînă la vacanța 
parlamentară de primăvară. 
Pentru contracararea grabei

sută, favorabile felului In care 
guvernul conduce 
comparație cu 
luna februarie.

Conservatorii 
atunci cînd __ _____
„nepopularitatea" grevei poșta
șilor, în rîndul opiniei publice. 
Greviștii s-au bucurat chiar de 
sprijinul financiar al celorlalte 
sindicate, actualele greve de
pășind cadrul unor simple miș
cări revendicative și transfor- 
mîndu-se tot mal mult într-o 
acțiune largă de protest îm
potriva proiectului de lege 
antisindical.

Cîteva elemente foarte recen
te descurajează speranțele con
servatoare : ritmul îngrijoră
tor al inflației ; crahul total 
care amenință compania 
„Rolls-Royce" și pentru evi
tarea căruia guvernul a fost 
nevoit să cumpere o parte din 
acțiuni, revenind astfel și asu
pra unei hotărîri mai vechi, 
de îngustare a etatizărilor; 
hotărîrea americană de a nu 
mal instala noi uzine „Ford" 
în Marea Britanie, implicit 
stagnarea cifrelor de afaceri și, 
deci, amenințarea cu conce
dierea a cîtorva mii de mun
citori dintr-o serie de între
prinderi ale firmei. Devine tot 
mai evident că politica econo
mică conservatoare necesită 
ajustări esențiale pentru redre
sarea climatului social în țară.
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