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CONSFĂTUIRII
Sîmbălâ ia amiază s-au în

cheiat lucrările Consfătuirii pe 
țară a Uniunii Tineretului Co
munist.

La ședința de închidere au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Roman, pre
ședintele Consiliului de Stal, 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu și Virgil Tro- 
fin, membri supleanți ai Co
mitetului Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R.

Delegații și invitații le-au 
făcut o primire entuziastă, deo
sebit de călduroasă.

In prima parte a 
dimineață au fost 
concluziile privind 
care au avut loc

ședinței de 
prezentate 
dezbaterile 

în cursul
dupâ-amiezii de vineri în co
misiile pe probleme, precum 
și propunerile de îmbunătățire 
a activității U.T.C., făcute cu 
acest prilej.

Au continuat apoi discuțiile 
generale asupra raportului pri
vind măsurile de îmbunătățire 
a activității U.T.C. în lumina 
hotărîriior Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 29 noiembrie — 1 
decembrie 7967.

Consfătuirea a adoptat o re
zoluție cu privire la măsurile 
ce trebuie luate in vederea 
îmbunătățirii activității orga
nizațiilor de tinerei.

Primit cu aplauze uuternice 
și vii ovații, a luat apoi cu- 
vîntul tovarășul Nicolae Ceau- 

. șescu, care a adus salutul Co- 
z mitetului Central al

Comunist Român.
întreaga asistență 

niat cuvîntarea, 
rînduri, cu vii și 
plauze.

Consfătuirea a
adreseze o scrisoare 
tului Central ai Partidului Co
munist Român, tovarășului Ni
colae Ceaușescu. Textul scri
sorii a fost aprobat cu puter
nice aplauze și ovații.

Cuv intui de închidere a con
sfătuirii a lost rostit 
rășul Ion Iliescu.

Consfătuirea s-a 
într-o atmosferă de 
entuziasm tineresc,
hotărî r ii tinerei generații 
a-și spori contribuția Io opera 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră, de 
a perfecționa și îmbunătăți ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. 
în nobila misiune de formare 
și educare a tineretului patriei 
noastre.

Delegații și invitații au ova
ționat îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, condu
cătorul încercat al poporului 
nostru, pentru patj-ia noastră 
socialistă.

Partidului

a subli- 
repetateîn

îndelungi u-

hotă rit să
Comite-

de tova-

înch^iat'- 
puternic 

expresie a 
de
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tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Coaslâtulrca pe Iară 

a Uniunii îlncrelulnl Corni.
Dragi tovarăși,

Consfătuirea pe tară a activului 
Uniunii Tineretului Comunist a 
dezbătut probleme de mare însem
nătate pentru activitatea viitoare 
a tineretului din patria noastră. In 
centrul discuțiilor a stat hotărîrea 
Comitetului Central al partidului 
cu privire la îmbunătățirea activi
tății Uniunii Tineretului Comunist 
și a muncii de educare a tinerei ge
nerații.

Consider necesar să subliniez in 
fața activului U.T.C. din întreaga 
țară înalta apreciere pe care Co
mitetul Central al partidului o dă 
activității desfășurate de organiza
ția tineretului, contribuției prețioa
se pe care a adus-o la educarea și 
formarea tinerei generații, la în
treaga activitate de • edificare a o- 
rînduirii socialiste în România. 
(Aplauze puternice).

De la înființare, Uniunea Tinere
tului Comunist s-a aflat în primele 
rînduri ale luptei tineretului pen
tru progres social. Membrii U.T.C., 
înfruntînd prigoana, teroarea și în
chisorile regimului burghezo-mo- 
șieresc, au fost organizatorii luptei 
maselor largi ale tineretului împo
triva asupririi, pentru cucerirea 
drepturilor economice și politice, 
pentru apărarea libertăților demo
cratice, împotriva fascismului și a 
războiului.

Tineretul și-a adus aportul de 
seamă la înfăptuirea, actului istoric 
de la 23 August 1944 care a dus la 
răsturnarea dictaturii fasciste și a 
deschis drumul înfăptuirii revolu
ției populare în România. Răspun- 
zînd chemării partidului comunist, 
mii și mii de tineri uteciști s-au în
rolat voluntar 
eliberarea 
fini ti vă a 
veșnic în 
întregului
și abnegația 
care și-au dat viața pentru liber
tatea și independenta patriei, pen
tru bunăstarea și fericirea poporu
lui român. (Vii și puternice aplau
ze).

In anii construcției socialiste, ti
neretul a participat cu entuziasm 
la lupta și munca întregului nostru 
popor pentru făurirea noii orîn- 
duiri sociale. In tot ce s-a înfăptuit 
în acești ani în România, sub con
ducerea partidului comunist, este 
încorporată și munca generațiilor 
tinere. Merită subliniat, în mod 
deosebit, faptul că, în decursul ani
lor, zeci și sute de mii din cei mai 
buni uteciști au intrat in rîndurih- 
partidului comunist, multi din ei 
devenind activiști de bază ai parti
dului și statului. Cu un elan deo
sebit participă tineretul la înfăp-

tuirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al partidului.

Apreciind rolul important pe care 
îl joacă tineretul în societate, înțe- 
legînd că viitorul patriei noastre 
socialiste este legat de educarea și 
pregătirea tinerei generații, parti
dul și guvernul au acordat și acor
dă o atenție deosebită 
multilaterale a viitorilor 
tori ai socialismului și 
mului în patria noastră.

M-am referit, pe scurt,
tatea de pînă acum a U.T.C.-ului, 
a întregului tineret, pentru a subli
nia și cu această ocazie prețuirea 
pe care partidul și guvernul o dau 
aportului adus de tineretul țarii la 
toate realizările de însemnătate is
torică obținute de poporul nostru 
pe drumul construcției socialiste. 
(Aplauze puternice).

formării 
construc- 
comunis-

la activl-

a tineretului
se bazeze pe tot ceea 
mai bun omenirea pină 
cunoașterea trecutului 
lupta și muncă al tării 
minunatele creații știin-

Dragi tovarăși,

în războiul pentru 
patriei și zdrobirea de- 
fascismului. Vor rămîne 
memoria tineretului, a 
nostru popor, eroismul 

tinerilor comuniști

întregul popor înfăptuiește cu en
tuziasm programul elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului de 
dezvoltare și înflorire multilatera
lă a patriei noastre socialiste.

In primii doi ani ai cincinalului, 
planul producției industriale a fost 
nu numai realizat, dar și depășit 
— ceea ce ne dă garanția că pre
vederile întregului cincinal 
îndeplinit» și depășite.

Succese deosebite s-au 
de asemenea, în creșterea 
ției agricole, cerealiere și 
liere. Merită subliniat 
privește creșterea animalelor, 
cinile 
pe acum realizate la toate speciile, 
ceea ce va avea urmări deosebit 
de- .importante pentru dezvoltarea 
agriculturii noastre.

Se îndeplinesc sarcinile stabilite 
de Congresul partidului privind în- 
vățămîntul, știința, cultura. Vă sînt 
cunoscute măsurile preconizate de 
partid privind îmbunătățirea invă- 
lămîntului de toate gradele — mă
suri care vor avea o influență de 
mare însemnătate pentru formarea 
și educarea tinerei noastre gene
rații.

In acești ani au fost luate o se
rie de măsuri privind ridicarea ni
velului 
cii. Au 
au fost 
trodus 
nare, iar în prezent, pe baza ho- 
tărîrilor plenarei Comitetului Cen
tral al partidului, din toamna a- 
nului trecut, sînt în curs de apli
care măsurile privind majorarea 
salariilor pentru toți salariații; 
ceasta creează condiții pentru a 
realiza, pînă în anul 1970, preve
derile înscrise în Directivele Con
gresului al IX-lea privitoare la

vor fi

obținut, 
produc- 
anima- 

că, în ce 
sar- 

cincinalului sînt aproape de

de viată al- oamenilor mun- 
fost majorate salariile mici, 
sporite pensiile și s-a in- 

un nou sistem de pensio-

a-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul îb Norlund

Sîmbătă, tovarășul Nicolae Ceau
șescu, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, împreună cu tovarășul 
Leonte Răutu, membru a1 Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 

tovarășul Ib 
Comitetului 
Comitetului

P.C.R.. a primit pe 
Norlund membru al 
Executiv, secretar ai

Central ai Partidului Comunist din 
Danemarca, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită de priete
nie în tara noastră.

La primire, a luat, de asemenea, 
parte tovarășul Alexandru. Ionescu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

In timpul întrevederii, < 
desfășurat într-o atmosferă 
șească, au fost abordate 
ale situației internaționale 
ale mișcării comuniste și i 
rești, precum și aspecte 
dezvoltarea continuă a 
frățești dintre ceie două partide.

găsește tara noastră impune ca 
necesitate obiectivă renunțarea 
o serie de forme organizatori- 
și metode de muncă perimate 

adoptarea altora care să cores- 
economico-

Ti-
de

de 
în

o serie de 
Comitetului 
s-a vorbit 

nu voi mai

de lucru ale 
Comunist au 

urmă. In fond, 
Uniunea Tine- 

formă 
aproa- 
ca în

care . s-a
i tovără- 

aspecte 
actuale, 

muncito- 
privind 

relațiilor

creșterea salariului real cu circa 
25 la sută.

Pe baza sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea, au . fost adoptate 
o serie de măsuri privind îmbună
tățirea activității în toate dome
niile.

Conferința Națională a partidului 
a adoptat un program multilateral 
— în curs de aplicare — în vede
rea îmbunătățirii și perfecționării 
întregii activități economice și so
ciale. Stadiul de dezvoltare în care 
se 
o 
la 
ce 
Și
pundă noilor condiții 
sociale, din România. In acest ca
dru se înscriu și măsurile privind 
îmbunătățirea activității Uniunii 
neretului Comunist, a muncii 
educare a tinerei generații.

Relevînd succesele obținute- 
Uniunea Tineretului Comunist
activitatea sa, nu putem trece însă 
peste faptul că, în decursul ani
lor, în munca organizațiilor de ti
neret s-au manifestat și unele lip
suri, că au existat și 
greșeli. In Hotărîrea 
Central al partidului 
despre ele si de aceea
insista acum asupra lor.

Consider insă că este necesar să 
menționez că, față de marile trans
formări sociale care au avut loc 
în țara noastră, formele organiza
torice și metodele 
Uniunii Tineretului 
rămas cu mult în 
cu mici deosebiri,
retului Comunist are aceeași 
organizatorică si folosește 
pe aceleași metode de lucru 
primii ani de după eliberare. Du
pă cum se știe, în cei peste 20 
de ani ce au trecut de la elibera
rea țării, s-au produs multe trans
formări în societatea 
activitatea diferitelor instituții 
organizații care 
asigura formarea 
retului. De aceea 
tivitatea U.T.C. 
seama de aceste 
adopte forme corespunzătoare noi
lor condiții. Menținerea acelorași 
forme și metode învechite de lucru 
are o influență negativă asupra 
eficientei activității U.T.C.-ului, o 
împiedică să se desfășoare, la un 
nivel corespunzător cerințelor .ti
neretului, noilor condiții și să-și 
aducă pe deplin aportul la forma
rea multilaterală a tinerei noastre 
generații. De aceea, Comitetul Cen
tral al partidului a apreciat că sînt 
necesare măsuri hotarîte, 
îmbunătățirea activității 
Tineretului Comunist, a 
munci de educare și formare a ti
nerei generalii. Discuțiile care au 
avut loc în organizațiile de tine
ret, cît si 
consfătuire 
unanim că 
sînt juste, 
Etăților societății noastre.

Pentru a defini mai bine rolul și 
sarcinile U.T.C. în noile condiții, 
trebuie să pornim de la obiectivele 
principale ale activității U.T.C., de. 
la rolul tineretului în societatea 
noastră socialistă. După cum cu
noașteți. una din preocupările cen
trale ale partidului și guvernului, 
a întregii societăți este creșterea,

noastră, în 
și 

au menirea do a 
și educarea tine- 
și sarcinile și ac- 
trebuie să tină 
transformări, să

pentru 
Uniunii 
întregii

dezbaterile din această 
au subliniat în mod 

aprecierile partidului 
că ele corespund rea-

formarea și educarea tinerei gene
rații pentru a fi gata să ducă mai 
departe făclia progresului și civili
zației, sa asigure înflorirea conti
nuă a națiunii noastre socialiste. 
(Vii aplauze).

Munca de educare 
trebuie să 
ce a creat 
acum, pe 
glorios de 
noastre, pe
țifice, literar-artislice, pe tot ceea 
ce poporul nostru a făurit în de
cursul veacurilor — și care repre
zintă o moștenire minunată pe care 
trebuie s-o prețuim și să o folosim 
la justa ei valoare. (Aplauze). în
treaga activitate de educație tre
buie să sădească în inimile tinere
tului patriotismul socialist, dragos
tea față de patrie, hotărîrea de a 
munci și lupta, de a-și pune întrea
gă pricepere în slujba înfloririi na
țiunii noastre socialiste, bunăstării 
poporului român. (Vil aplauze).

O atenție deosebită trebuie acor
dată educării tinerei generații în 
spiritul prieteniei ■ frățești între ti
nerii de diferite naționalități care 
vor avea menirea să duca mai de
parte ceea ce au făurit în comun 
părinții lor, să asigure progresul și 
ridicarea pe culmile cele mai înal
te de civilizație a patriei lor comu
ne — Republica Socialistă • Româ
nia.

Munca de educație trebuie să 
cultive în sufletul tineretului sen
timentul nobil al solidarității inter
naționale cu lupta tineretului de 
pretutindeni, pentru libertate, îm
potriva războiului și imperialismu
lui, pentru progres social.

întreaga activitate de formare și 
educare a tinerei generații trebuie 
să ducă la pregătirea tineretului 
pentru muncă și viață. Pentru des
fășurarea acestei munci, societatea 
noastră socialistă dispune de toate 
mijloacele necesare.

Doresc să subliniez, 
rînd, grija pe care o 
dul și statul nostru 
condițiilor materiale, 
piilor și tineretului patriei noastre, 
grija pentru apărarea sănătății, 
pentru formarea unui tineret mul
tilateral dezvoltat.

Un rol de o deosebită însemnă
tate în întreaga muncă de educa
ție si de formare a tinerei generații 
îl are școala. Incepînd cu învăță- 
mîntul preșcolar și terminînd cu 
cel superior, școala dispune de ce
le mai variate mijloace de educare 
și de formare a tineretului de toate 
vîrstele. Actualmente, pînă la vîrs- 
ta de 14—15 ani, întregul tineret 
urmează cursurile scolii de 8 ani, 
iar pe baza recentelor hotărîri pri
vind îmbunătățirea învătămîntului, 
întregul tineret va urma învațămîn- 
tul de 10 ani; o parte însemnată va 
urma liceul, iar după aceea zeci de 
mii de tineri vor frecventa cursu
rile învățămîntului superior. Iată, 
deci, că, în acest cadru, sînt create 
condiții ca tineretul patriei noas
tre să învețe, să primească cunoș
tințele necesare, — științifice, cul
turale, istorice, de educație patrio
tică — să se pregătească temeinic 
pentru muncă, pentru activitatea 
sa viitoare.

în primul 
acordă parti- 
îmbunătățirii 
creșterii co-

(Continuare in pay. a 3-a)



1 STEAGUL ROȘU

Pe ecranele petroșănene:

Z 0 S I A
12—1G februarie 

la „7 Noiembrie"

lulie-august 1944. Un bata
lion de pușcași sovietici, care 
a suferit multe pierderi în 
luptele cu fasciștii, se retrage 
pentru refacere într-un mic 
sat polonez. Tinerii ofițeri Mi
hail și Viktor, a căror prie
tenie s-a născut în anii grei 
de front, se îndrăgostesc de 
aceeași fată, Zosia, o localni
că, față de care fiecare își 
manifestă sentimentele după 
firea lui. „Pe această dualita
te a caracterului lor: îndrăz
neală și timiditate, duritate și 
tandrețe, am construit filmul" 
— declară regizorul 
Boghin. E un film 
goste șl prietenie, 
mea interioară a 
care împrejurările 
cat în război.

Mihail 
despre dra- 
despre lu- 

tinerilor pe 
i-au arun-

ESCROC
FARA VOIE

12—1G februarie 
la „Republica"

Fuibert Taupin, un tînăr 
ce-și cîștigă existența schițînd 
portrete în cafenelele din 
Montmartre, atrage atenția ba
ronului Dullaurde, un falsifi
cator de bani. Taupin devine 
victima escrocului, gravînd, fă
ră să cunoască adevărata des
tinație, matrița unei bancnote 
de 500 de franci.

Bancnotele false inundă Pa
risul. Prins și condamnat la 
închisoare pe viață, Taupin 
este ajutat să evadeze de că
tre baron care, refugiat în 
Spania, intenționează sa-și con
tinue „meseria" cu ajutorul 
lui Taupin. Escrocul fără voie 
va trece granița închis într-un 
cosciug, într-o mașină mortua
ră, condusă de un complice... 
Apoi... Dar mai bine vă lăsăm 
să vedeți continuarea, pe e- 
cran 1

CE VOM VEDEA ?
Din repertoriul
Operei de stat Timișoara

Întreruptă pentru un scurt timp, stagiunea 
permanentă a ©perei de stat din Timișoara ia 
Petroșani se va relua în curînd. Așteptați de 
spectatori, artiștii Operei timișorene vor pre
zenta, în următoarele luni, pe scena Casei de 
cultură din Petroșani, cele mai îndrăgite și mai 
apreciate „numere" din repertoriul lor 
Astfel :

S 11—12 martie
și „Traviata".

$ 8—9 aprilie -
mermoor".
• 6—7 mai — „Țara surisulul" și uc pro

gram al Ansamblului de balet din Sarajevo (Iu
goslavia).

S 8—4 iunie 
torii de perle".

„Vânzătorul de

„Silvia" și „Lucia

artistic.

păsări"

de La-

„Ana Lugojana" și „Pescui-

I
PLOAIE

TELEVIZIUNE
Duminică 11 februarie

llrriu,

coaja norilor a plesnit,

ca o litanie,

revărsindu-se pe copaci,

pe pămint,

dtn zenit,

ca o danie.

Și sărut cu ochii

cimpul iuilorit.

Marla D1NCÂ

9,00

9,02
9,70

I
70,30
72,75

12,45

16,00

76.30
77.30

Intr-o perioadă nu prea îndepăr
tată, despre activitatea clubului 
sindicatului din Lonea se vorbea 
elogios. Pe atunci clubul dispunea 
de un cor numeros, un taraf bine 
pus la punct care, 
VIII-lea Concurs al 
tistice de amatori, 
Valea Jiului la 
faza finală. Cu 
ani în urmă ia 
Lonea activa și 
un cerc drama
tic care prezenta 
cu regularitate 
spectacole de bu
nă factură artis
tică. Marea ma
joritate a compo- 
nenților formați
ilor artistice de 
amatori erau ti
neri. Fie că îndră
geau munca cul
turală, fie pentru 
că găseau mereu 
decvate la distracție, tinerii își pe
treceau aici timpul liber.

Care este însă situația în pre
zent? Din păcate mult diferită de 
cea anterioară.

■, la cel de-al 
formațiilor ai- 
a reprezentat

In prezent clubul din Lonea este 
frecventat de un număr redus de 
tineri (deși numai la E.M. Lonea 
lucrează peste 600). In discuțiile 
avute cu puținii țineți găsiți la club 
am căutat să aflăm motivul nepar- 
ticipării acestora, în număr mai 
mâțe, la acțiunile ce au loc pen-

I

la club Surge a-

Secvență din filmul Zosia.

tru ei în exclusivitate. In luna ia
nuarie, de pildă, conducerea clubu
lui a organizat în colaborare cu 
comitetul U.T.C. o seară de dans 
și un carnaval. La ambele au par
ticipat doar vreo 120 de tineri. In 
fiecare duminică dimineața s-au 
prezentat filme artistice 
mentare pentru tineri, dar 
cestea nu s-au bucurat de 
Tinerii n-au manifestat, 
interes nici față de 

h care a avut loc 
?
Părerile exprimate 

brigăzii artistice de 
către conducerea clubului au relie- 

comi totul U. T. C.
(secretar tovară- 

Ștefan) nu acor- 
cuvenită îndrumării și

seama de gustul și preferințele lor. | 
Și apoi, ca să mergi la club trebuie J 
să fii atras fie de... aspectul loca
lului, fie de activitățile din inte- g 
rior. Trebuie să spun însă că nici | 
localul, nici acțiunile organizate 
nu sînt de loc atractive..."

Investigația efectuată la 
din Lonea

„ la iveală
lența mai 
carențe : > 
activitatea clubu
lui, cît și în cea 
a comitetului 

££ U.T.C. Este ade
vărat că, din par
tea conducerii 
clubului parcă a 

LTT Ț existat o oareca-
X re preocupare

pentru atragerea 
tineretului la 
activitatea aces
tui lăcaș de cul- 

însă.

CĂRȚI
Nu spunem nimic 

nou afirmînd că opera 
lui Ion Slavici continuă 
sa suscite interesul deo
sebit al tuturor catego
riilor de cititori. Pe bu
nă dreptate, deci, apa
riția în frumoasa colec
ție „Scriitori români" a 
primelor două volume 
din „Operele" lui Sla
vici este unanim saluta
tă. Iar cele două volu
me solicitate zilnic în 
librării !

trilogia
Vitea-

Alba

terare a trecutului! Re
cent a apărut 
dramatică „Mihai 
zill" (Călugăreni,
iulia, Turda) a lui Octav 
Dessila. O carte valoroa
să, la îndemîna tuturor !

79,45
20,00

20,75

• Un valoros pas
Înainte In domeniul vă
lorificării moștenirii ii-

clubul 
a scos 

exis- 
multor 
atît în

27,20

27,35

22,75
22,30

24,00

' Oca cxacfd. Cum va fi 
vremea.
Gimnastica de înviorare. 
Teatru pentru copii și 
tineretul școlar : „Hagi 
Tudosc" de Barbu Dela- 
vrancea. Interpretează 
colectivul Teatrului dc 
Stat din Turda. 
Emisiunea pentru sate. 
Concert simfonic : Con
certul pentru pian și or
chestră în Rc major de 
Mozart.
Jocurile Olimpice de iar
nă. Proba de slalom u- 
riaș — bărbați. Sărituri 
speciale dc la trambuli
na de 70 
Muzică 
nească.
Magazin 
Jocurile 
liă. Hochei: 
S.U.A. In pauze : Metro
nom — emisiune de ac
tualitate muzicală. „Ca
reul magic" — meciul de 
box Jack Dempsey - 
Jack Sharkey.
Tele furnalul de scară. 
Intîlnire cu... Astă-seară 
Ion Dacian.
Film: „Printre cimpan
zei".
Jocurile Olimpice de iar
nă. Rezumatul filmat al 
competițiilor zilei.
„Trei și... unul"! Fante
zie muzical-distractivă.
Telejurnalul de noapte; 
Jocurile Olimpice de iar
nă. Hochei: U.R.S.S. — 
R. F. a Germaniei. 
Închiderea emisiunii.

m.
populara româ-

7 77.
Olimpice de iar- 
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Observa- 
care ani 

să conchi- 
oferă ceea

dimineața
și docu- 

nici a- 
succes. 

de altfel, 
concursul de 
de curînd. De

de membrii 
agitație și de

faptul că, 
exploatării

Puican 
atenția 

mobilizării tinerilor la activitățile 
clubului (1). Iată ce ne-a declarat 
tov. Balog Mihai, responsabil cu 
problemele culturale în comitetul 
U.T.C. al exploatării : „Este adevă
rat că tinerii de la noi tratează 
cu... indiferență unele activități ale 
clubului. Indiferența 
o cauza. Clubul nu 
ce-i interesează. Nu

lor are însă 
le oferă ceea 
prea se tine

tură. Insuficientă 
țiile critice ale celor cu 
stat de vorbă ne permit 
dem că clubul lor nu le
ce-i interesează. Este necesar să se 
manifeste mai multă receptivitate 
față de cerințele, doleanțele, pre
ferințele formulate de tineri. Evi
dent, trebuie să se facă simțit și 
un sprijin mai substanțial din par
tea comitetului U.T.C., care, cola- 
borînd cu conducerea clubului, să 
asigure ca programul de activitate 
al acestuia să ofere tinerilor surse 
de distracție interesante și atracti
ve, bine pregătite, iar în jurul lor 
să se facă mai mare publicitate 
spre a fi cunoscute de* masa tine
retului. De asemenea, înainte de 
întocmirea programului de activi
tate al clubului, să se sondeze pă
rerea tinerilor și, în măsura posi
bilităților, să se țină seama în al
cătuirea lui de preferințele formu
late. Mai multa inițiativă 
neală în abordarea unor 
organizare 
ar suscita 
ar găsi la 
căutate.

și îndrăz- 
fOrme de 
atractive,mereu noi,

interesul tinerilor care 
club sursele de recreere

M. CHIOREANU

ft

ale culturii. Primul vo
lum, „Intîlniri cu poe
zia" adună selectiv un 
mănunchi de roze ale 
fondului de aur al poe
ziei noastre, lucrări a- 
parținînd unor poeți din 
toate timpurile. Vi-1

DISCURI
0 Mai e nevoie 

spunem că temperamen
tul caracteristic al lui 
Cică Petrescu îl ajută 
să se descurce, ca ni
meni altul, în „Cînlecele

să

RECOMANDAM

și alții, la un loc pe un 
singur disc, de 14 melo
dii ! „Tot Banatu-i frun- 
cea" ! „Floarea" inter
pretativă a folclorului 
bănățean incintă, prin 
autenticitate și nerv, nu 
numai pe iubitorii doinei 
bănățene dar și pe toți 
admiratorii minunatului 
nostru tezaur folcloric.

PROGRAMUL I : 6,00—8,25 Muzică 
și actualități; 8,25 Moment poetic;
8.30 La microfon, melodia preferată;
9.30 Fragmente din opereta ,,Singe
vienez" de Jolîan Strauss; 10,00 Ra- 
dio-Prichindel; 10,10 Revista litera
ră radio; 10,40 Lucrări corale de 
Constantin Baciu ; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Cronica economică; 11,15 
Piese de estradă; 11,30 Recital de 
operă Mihail Arnăutu; 11,45 Sfatul 
medicului : \ itaminizarea organis
mului iarna; 12,00 Melodii ; 
lare; 12,15 Buletin de știri;
Succese ale muzicii ușoare; 
Radiojurnal; 12,55 Intîlnire cu 
lodia populară și interpretul prefe
rat; 13,30 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară; 14,15 
Inșir-te mărgărite; 14,45 Muzică 
ușoară; 15,00 Buletin de știri; 15,05 
Din înregistrările lui Vasile Cănă- 
nău; 15,15 Afiș radiofonic; 15,30 
Pagini din operete; 15,45 Cîntece 
de dragoste; 16,00 Radiojurnal. 
Sport; 16,15 Piese alese din fonote
ca noastră de folclor; 16,30 Răs
punderi sporite, decizii competen
te; 16,50 Pentru prietenii muzicii 
corale; 17,15 Antena tineretului; 
17,35 Concert simfonic popular ; 
18,00 Buletin de știri; 18,05 Croni
ca economică; 18,15 Caleidoscop 
muzical; 18,30 Orizont științific; 
18,45 Cîntece populare ; 19,00 Ra- 
diogazeta de seară ; 19,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră ; 
20,00 Buletin de știri ; 20,05 Radio- 
magazin sportiv; 20,35 Teatru ra
diofonic : „Cosma" de Panait Is- 
trati; 21,00 Șlagăre; 21,20 Muzică 
de dans; 22,00 Radiojurnal. Sport ; 
22,20 Formația Edmond Deda ; 22,30 
Moment poetic ; 22,35 Voci, orches
tre, melodii; 23,35 Muzică ușoară • 
24,00 Buletin de știri ; 0,05—5,00 
Estrada nocturnă.

po’pu-
12,22
12,45

i me-%,-

editată în 
cu Consiliul

0 0 nouă colecție 
pentru elevi I „Preludii" 
— colecție 
colaborare
național al Organizației 
pionierilor — are meni
rea de a contribui la 
inițierea tineretului stu
dios în diverse domenii

recomandăm călduros 1

0 Nou și interesant ! 
In Editura politică a a- 
părut cartea publicistu
lui Ilie Purcaru „Focuri 
în jungla" — file din- 
tr-un jurnal de reporter 
în Vietnam. Procurați-v-o 
urgent!

de pahar". Procurîndu-va 
acest disc, veți 
dumneavoastră cite 
săltăreață" !
chiar... la 
neața.

zice și 
„una

Dar nu 
patru dimi-

A chim
ca Săndulescu, Dumitru
C'hepețan, Ana Pacatiuș

Nica, Rave-

$ Anca Agemolu, Dan 
Spataru, Margareta Pîs- 
laru și Jean Păunescu 
într-un conglomerat stră
lucit de melodii de mu
zică ușoară românească. 
Temistocle Popa, autorul 
muzicii acestor melodii, 
e prea îndrăgit ca să-1 
mai recomandăm. Dar și 
„vocile" soliștilor, la fel!

V. T.
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PETROȘANI — 7 Noiembrie;

Zosia ; Republica : Escroc fără voie* 
PETRILA : ~ 
polițiști; 
Castelanii; 
VULCAN :
R0ȘENI : Comisarul X ; LUPENI—■ 
Cultural : Cerul începe la etajul 
III ; Muncitoresc: Viața la castel; 
BARBATENI : Primul an de căsni
cie; URICANI : Dr. Pratorius.

Sus mîinile, domnilor 
LONEA - Minerul : 

ANINOASA ; Timidul; 
Evadare în tăcere: PA-
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CUVIVFAREA
TOVARĂȘULUI MCOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

Doresc să subliniez, de aseme
nea , că în școlile de toate gradele 
își desfășoară activitatea peste 
150 000 de educatori, învățători, 
profesori secundari și universitari, 
care depun o muncă plină de ab
negație pusă în slujba educării co
piilor și tineretului, a r-ăspîndirii 
culturii și științei în orașele și sa
tele patriei. Acest valoros corp di
dactic are menirea de marc cinste 
și răspundere de a educa și forma 
tineretul țării noastre. După cum 
știți, tovarăși, este un merit al par
tidului nostru, al politicii sale mar- 
xist-leniniste că a știut să găseas
că căile de unire a tuturor efortu
rilor intelectualității noastre pe dru
mul servirii poporului, a construc
ției socialiste. Putem spune astăzi 
că atît intelectualitatea mai în vîrs- 
tă, care și-a format pregătirea în 
anii regimului burghezo-moșieresc, 
cît și intelectualitatea nouă, creata 
în perioada construcției socialiste, 
acționează ca un tot unitar, înfăp
tuind neabătut politica partidului ; 
intelectualitatea constituie un spri
jin de nădejde în întreaga muncă 
de raspîndire a științei și culturii 
în rîndurile tineretului și ale tutu
ror oamenilor muncii, în ridicarea 
nivelului general de cultură al în
tregului nostru popor. (Vii și pu
ternice aplauze).

Comitetul Contrai al partidului și 
guvernul țării sînt convinse că și 
în viitor corpul didactic, intelec
tualitatea noastră își vor îndeplini 
cu cea mai mare răspundere misiu
nea ce le revine, că vor face totul 
pentru a răspunde cu cinste înal
telor îndatoriri ce le are față de 
patrie, față de popor. (Aplauze în
delungate).

Iată de ce partidul și guvernul 
consideră că rolul principal, în con
dițiile actuale, în formarea și edu
carea tinerei generații revine șco
lii, iată de ce socotim că trebuie 
luate toate măsurile pentru ca școa
la să-și îndeplinească în cele mai 
bune condiții rolul pe care îl are în 
societatea noastră socialistă.

Societatea noastră socialistă, sta
tul dispun de mijloace de foarte 
mare eficacitate — cum sînt: ra
dioul, televiziunea, presa, care a- 
duc o contribuție însemnată la în
treaga activitate de educare a tine
rei generații. Cred că tovarășii ca
re lucrează în aceste sectoare de 
activitate vor ține seama de criti— 
cile care li s-au adus în această 
consfătuire, că vor lua măsuri pen
tru a îmbunătăți activitatea institu
țiilor respective, că se vor îngriji 
ca radioul, televiziunea, presa să 
se ocupe mai mult de problemele 
tineretului, să promoveze în pro
gramele sau în paginile lor mijloa
ce menite să sprijine mai eficient 
întreaga operă de formare și edu
care a tinerei generații.

In educarea și formarea tineretu
lui un rol important revine litera
turii și artei. Avem și în acest do
meniu lucruri bune — nu doresc 
să vorbesc acum despre rezultatele 
obținute în creația noastră literară 
și artistică in general. Mă refer în 
special la literatura și arta pentru 
tineret. S-au realizat, în acest do
meniu, multe progrese, există o 
serie de tineri scriitori, artiști, 
compozitori care dau opere valo
roase; aceasta nu înseamnă că ei 
nu pot realiza opere și * mai bune, 
că nu trebuie să depună, în con
tinuare, eforturi ca operele lor să 
se situeze la nivelul cerințelor ti
neretului nostru, atît din punct de 
vedere al formei artistice, cît și 
din punct de vedere al conținutu
lui, să servească educației în spi
rit comunist, să contribuie la mo
bilizarea tinerei generații în mun
ca și lupta pentru construcția so
cialismului și comunismului. (Vil 
aplauze).

Tineretul așteaptă de la oamenii 
de litere și artă sa creeze opere 
tot mai multe, care să corespundă 
gusturilor, cerințelor, specificului 
vîrstei sale șl care să poată con
tribui la deschiderea de noi ori
zonturi pentru tînăra generație a 

• patriei noastre, să o înflăcăreze și 
să o îmbărbătez» în învățătură, m 
muncă în viață.

o contribuție importantă la e- 
ducarea si formarea tineretului a

duce, de asemenea, activitatea cul- 
tural-artistică de masă ce se des
fășoară pe întreg cuprinsul țării.

Forțelor armate ale patriei- noas
tre le revin un rol deosebit de im
portant în educarea și călirea ti
nerei generații, în formarea cetă
țenilor în spiritul unei înalte con
științe patriotice, în pregătirea ti
neretului pentru a apăra cuceririle 
revoluționare ale poporului, cauza 
socialismului și păcii.

Putem spune, tovarăși, că socie
tatea dispune do mijloace foarte 
\ ariate pentru a asigura creșterea, 
formarea și educarea unui tineret 
cu înalte idealuri de progres și 
pace, constructor al celei mai a- 
vansate societăți — societatea co
munistă. Trebuie adăugat însă că 
datorită unor deficiențe — printre 
care și faptul ca nu există o co
ordonare unitară a întregii activi
tăți — nu întotdeauna aceste mij
loace dau rezultatele așteptate. De 
aceea este necesar să se asigure 
o mai bună Coordonare, o unire a 
eforturilor tuturor instituțiilor și 
organizațiilor în opera nobilă de 
educare a tinerei generații. In a- 
ceastă muncă, un loc de seamă 
revine Uniunii Tineretului Comu
nist — ajutorul de preț al parti
dului în munca desfășurată în rîn
durile tineretului. (Vii aplauze).

Este necesar ca între instituțiile 
de stat și obștești și Uniunea Ti
neretului Comunist să existe o 
strînsă colaborare, activitatea or
ganizațiilor de tineret completînd 
activitatea instituțiilor de stat cu 
noi forme corespunzătoare cerințe
lor diferitelor categorii de tineri. 
Conducerea U.T.C., organizațiile de 
tineret nu trebuie să copieze sau 
să repete activitatea acestor insti
tuții de stat, ci ele trebuie sa se 
străduiască, cu sprijinul întregului 
tineret, pentru a găsi forme și me
tode care să completeze această 
activitate.

Este necesar ca Uniunea Tinere
tului Comunist să manifeste mai 
multă inițiativă în adoptarea unei 
game largi de forme organizatori
ce și de metode de lucru, să re
nunțe cu mai multă hotărîre la 
unele practici rigide, închistate, să 
dea posibilitate tineretului ca el 
însuși să găsească cele mai potri
vite forme de manifestare în toa
te domeniile de activitate.

In cadrul consfătuirii s-au făcut 
în această direcție multe propuneri 
foarte interesante. Ele vor trebui 
studiate și introduse în practică. 
Aș dori să subliniez că este în mod 
deosebit necesar să se lase organi
zațiilor județene de tineret și or
ganizațiilor din școli, universități, 
întreprinderi, comune mai multă 
inițiativă în organizarea diferite
lor manifestări, în adoptarea unor 
forme cît mai variate de activitate. 
Cu cît vom ști să realizăm în cel 
mai scurt timp aceasta, cu atît 
munca U.T.C. — activitate care 
trebuie să cuprindă întregul tine
ret — va da rezultate mai bune, 
îmi exprim speranța că se va rea
liza acest lucru, că Comitetul Cen
tral al U.T.C. va acorda mai multă 
încredere inițiativei organizațiilor 
locale, ca aceasta va fi numai în 
folosul muncii de creștere și de 
educare a tineretului nostru. (A- 
plauze). Cu cît vom asigura un 
cîmp larg de inițiativă organiza
țiilor județene și organizațiilor de 
tineret din instituții și întreprinderi, 
cu atît mai mult se va dezvolta și 
îmbunătăți munca în rîndurile tine
retului ! Dacă Uniunea Tineretului 
Comunist trebuie să se ferească de 
ceva, apoi cred că în primul rînd 
ar trebui să se ferească de șablo- 
nizarea muncii, de uniformizarea 
oi, de adoptarea unor forme și me
tode rigide care fac ca activitatea 
organizației să fie neatractivă pen
tru masele largi do tineret. Trebuie 
să se lucreze în așa fel încît ti
nerii să înțeleagă că această orga
nizație este a lor, că de felul cum 
ei vor ști să-și desfășoare inițiati
va depinde rezultatul întregii acti
vități a U.T.C.-ului. Organizațiile 
de tineret înseși trebuie să gă
sească formele cele mai potrivite, 
să adopte metode care să îmbogă
țească, în general, însăși activita
tea Comitetului Central al U.T.C. 
și întreaga muncă de educare a ti
neretului din patria noastră.

întreaga muncă educativă trebuie 
să contribuie la formarea omului 
nou, constructor al socialismului 
și comunismului, cutezător, entu
ziast, gata de acțiune, dornic de 
a-și pune toată priceperea în sluj
ba întregului popor, a patriei so
cialiste. In munca de formare și 
educare a tinerei generfiții o deo
sebita atenție trebuie acordată pre
gătirii tineretului pentru activita
tea practică, pentru munca de spo
rire continuă a valorilor materiale 
și spirituale ale poporului — hotă- 
rîtoare pentru progresul multilate
ral al societății noastre. In această 
privință, în cadrul consfătuirii s-au 
făcut numeroase propuneri legate 
de activitatea viitoare a tineretu
lui. Este necesar sa fie studiate 
toate aceste propuneri, să fie re
luate tradițiile de muncă patrio
tică, de organizare a unor mari 
șantiere ale tinerelului, care au o 
deosebită însemnătate pentru for
marea și educarea tinerei generații.

O altă sarcină de onoare care 
revine Uniunii Tineretului Comu
nist este organizarea activității de 
pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei.

Este însă de înțeles, tovarăși, că 
atîta timp cît există imperialismul 
și se menține dqci pericolul unui 
nou război, tineretul patriei noas
tre, societatea, trebuie să se preo
cupe permanent de întărirea forțe
lor sale armate, spre a fi gata să 
respingă orice agresiune imperia
listă, să asigure apărarea patriei. 
Pregătirea militară a tineretului 
este de aceea una din sarcinile de 
mare însemnătate și de onoare pe 
care Comitetul Central al partidu
lui și guvernul o încredințează U- 
niunii Tineretului Comunist. In a- 
ceastă privință, apreciez ca foarte 
pozitiv faptul că aici s-a propus ca 
activitatea de pregătire militară să 
se organizeze în așa fel încît să 
poată cuprinde și tinerele fete, care 
reprezjntă mai mult de jumătate 
din generația tînăra a țării. Tre
buie să găsim în acest scop for
mele necesare potrivite — să în
cepem de la instrucția militară, de 
la tir, de la a învăța pe tinerele 
fete să tragă cu arma, pîna la zbo
rul cu avionul. Nu există în aceas
tă privință domeniu de activitate 
care să fie rezervat exclusiv numai 
pentru băieți. Toți sînt cetățeni e- 
gali în drepturi și toți trebuie să 
aibă acces la întreaga pregătire 1 
Trebuie să organizăm astfel întrea
ga pregătire încît toți să poată fi 
gata să-și apere patria. (Aplauze 
puternice). Avem deplina încrede
re că Uniunea Tineretului Comu
nist, cu sprijinul Ministerului For
țelor Armate, al celorlalte organi
zații care au anumite sarcini în a- 
ceastă direcție, va răspunde în bu
ne condiții încrederii acordate de 
partid și guvern.

Uniunea Tineretului Comunist va 
trebui, de asemenea, să se ocupe 
intens de activitatea sportivă a ti
nerilor, de activitatea turistică și, 
în general, de organizarea într-un 
mod cît mai plăcut a timpului liber 
al tineretului.

După cum vedeți, tovarăși, în 
hotărîrile Comitetului Central al 
partidului, în materialele pe care 
le-am dezbătut, se prevăd măsuri 
care vor duce la schimbări esen
țiale și în structura organizatorică 
și în metodele de lucru ale U.T.C. 
și ale Uniunii Naționale a Studen
ților. Este de înțeles că înfăptui
rea acestor măsuri necesită o acti
vitate intensă și perseverenta, ce
re să fie bine înțeles sensul și o- 
rientarea dată în această privință 
de Comitetul Central al partidului. 
Este vorba, tovarăși, de a face din 
organizația noastră de tineret o or
ganizație care să corespundă noilor 
condiții în care își desfășoară acti
vitatea tineretul nostru. Organiza
țiile de tineret trebuie să țină sea
ma în munca lor de situația cu to
tul schimbată de astăzi, față de cea 
existentă în anii ilegalității, do cea 
de după 23 August și chiar din anii 
de construcție socialistă.

In legătură cu îmbunătățirea sub
stanțială a metodelor de lucru este 
nfecesar să se renunțe la excesul 
de ședințe — de foarte multe ori 
plictisitoare — din practica muncii 
U.T.C. Trebuie înțeles că eficaci

tatea muncii U.T.C.-ului, de educa
re și formare a tineretului, nu cons
tă în a ține un număr mai mare de 
ședințe, pentru că nu in ședințe se 
formează caracterul și viziunea des
pre lume, despre societate a tine
retului, ci în școală, în activitatea 
de însușire a științei și culturii, în 
activitatea din întreprinderi și ins
tituții, în munca practică, alături 
de întregul popor. Aici se creează 
adevăratul caracter, adevăratul om 
al societății noastre socialiste 1 Șe
dințele multe au devenit o piedi
că în calea activității noastre. De 
aceea nu trebuie să se manifeste 
nici un regret pentru excesul de 
ședințe! (Aplauze). Oare prin a- 
ceasta ar dispare caracterul U.T.C.- 
ului de organizație politică a tine
retului ? Dimpotrivă, aceasta va 
sublinia și mai mult caracterul ei 
de organizație politică care formea
ză tineretul nostru tocmai pentru 
construcția societății socialiste și 
comuniste — care este una din sar
cinile centrale ale activității U.T.C. 
Tocmai prin aceste măsuri vom 
crea condiții ca Uniunea Tineretu
lui Comunist să-și îndeplinească 
în «condiții mai bune rolul său de 
ajutor al partidului în munca des
fășurată în rîndurile tineretului, ro
lul său de organizație politică care 
pregătește și formează zeci și su
te de mii de viitori membri de 
partid, de conducători încercați ai 
luptei și muncii poporului nostru 
pentru comunism, pentru înflorirea 
continuă a națiunii noastre socia
liste. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,

După cum se știe, guvernul și 
partidul țării noastre duc o politi
că externă de dezvoltare continuă 
a relațiilor cu toate țările socia
liste, cu toate statele fără deose
bire de regim social, considerînd 
că aceasta corespunde atît intere
selor poporului nostru, cît și inte
reselor tuturor popoarelor, cauzei 
păcii în lume.

Nu doresc să mă refer acum la 
problemele internaționale. Vă sînt 
cunoscute aprecierile, orientarea, 
activitatea partidului și guvernului 
nostru în această privință. Ele au 
fost expuse pe larg la Marea Adu
nare Naționala în iulie, la Confe
rința Națională a partidului. Aș 
vrea numai să subliniez că eveni
mentele au confirmat și confirmă 
în întregime aceste aprecieri, ceea 
ce arată că linia politică în pro
blemele vieții internaționale, ela
borată de partid $i guvern, este pe 
deplin justă, că trebuie să facem 
totul pentru traducerea ei în 
viață.

Uniunea Tineretului Comunist 
trebuie să fie si în această direc
ție un militant activ, adueîndu-și 
contribuția la înfăptuirea politicii 
externe a partidului și guvernului. 
Ea trebuie să desfășoare o activi
tate proprie în această privință, să 
dezvolte colaborarea cu organiza
țiile de tineret din țările șocialis- 
te, cu organizațiile de tineret din 
toate țările. Organizația noastră 
de tineret poate avea un rol mult 
mai activ în lărgirea colaborării 
cu un șir de organizații de tine
ret din Europa și de pe toate con
tinentele, care se pronunță pentru 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru eliberarea națională, apăra
rea independentei și suveranității, 
pentru respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
destinul, pentru pace. De aceea 
este necesar ca U.T.C.-ul să dea 
dovadă de mai multă inițiativă și

1000 ml de căi subterane
La cea mai tînăra exploata* 

re minieră din Valea Jiului — 
Bărbăteni — s-a obținut un 
succes deosebit : două brigăzi 
caro execută căile subterane 
spre cîmpurile miniere care 
urmează să fie exploatate au 
ajuns la jumătatea drumului. 
Ele au executat 1 000 m 1 de 
galerie cu profil dublu. Noua 
galerie care va face legătura 
cu mina Lupeni va fi una din 

în această direcție, lărgindu-și re- 
latiiJe cu toate organizațiile, atît 
cu cele din F.M.T.D. cit și cu alte 
organizații de tineret — cum sînt 
organizațiile socialiste, organizații 
progresiste care luptei pentru eli
berare națională, organizații cu 
caracter religios și altele — cij 
tofi cei care doresc ca, împreună 
cu noi, să lupte împotriva imperia
lismului, pentru prietenie șl cola
borare între popoare, pentru pace.

Mal mult ca oricine, tineretul 
este interesat in lichidarea stări
lor vechi de lucruri, în asigurarea 
securității europene și a păcii in 
lume, în înfăptuirea uhei politici 
de egalitate deplină între popoare, 
de neamestec In treburile altor 
state. Tocmai de aceea tineretul 
este chemat să joace un rol activ 
în înfăptuirea politicii externe a 
tării noastre, în lupta pentru a- 
părarea păcii. Noi sîntem convinși 
Că și în această direcție Uniunea 
Tineretului Comunist și Uniunea 
Națională a Studenților își vor a- 
duce o contribuție activă la pro
movarea liniei politice elaborate 
de partidul și guvernul nostru, a 
ideilor nobile ale păcii și progre
sului.

Dragi tovarăși,

In adoptarea măsurilor privind 
îmbunătățirea activității Uniunii 
Tineretului Comunist și a muncii 
de educare a tinerei generalii, Co
mitetul Central al partidului a por
nit de la faptul că în viitor orga
nele și organizațiile de partid tre
buie să acorde mai multă atenție 
conducerii și îndrumării organiza
țiilor U.T.C., ca educarea si forma
rea tineretului este una din sarci
nile principale și permanente ale 
întregului partid, ale tuturor orga
nizațiilor, ale fiecărui membru de 
partid. Desigur că aceasta impune 
și îmbunătățirea muncii organiza
țiilor de partid, a metodelor și a 
felului în care au îndrumat pîna 
acum organizațiile tineretului în 
găsirea de noi forme corespunză
toare, care să tină seama de noua 
orientare, de noile sarcini ce re
vin U.T.C.

Sîntem convinși că organizațiile 
noastre de partid vor ști să găseas
că, împreună cu tovarășii care își 
desfășoară munca în rîndurile ti
neretului, formele cele mai potri
vite pentru ca — cu eforturi unite 

să asigure traducerea in viată 
în cele mai bune condiții a hotă- 
rîrilor stabilite de partid.

In încheiere, tovarăși, doresc să 
subliniez că Comitetul Central al 
partidului are deplină încredere că 
C.C. al U.T.C., organizațiile U.T.C. 
și întregul tineret vor ști să în
făptuiască neabătut aceste măsuri, 
vor fi în primele rînduri, alături 
de întregul popor, în transpunerea 
în viată a politicii partidului nos
tru de dezvoltare a industriei, a- 
griculturii, a științei, culturii, de ri
dicare a bunăstării poporului nos
tru. Ne exprimăm convingerea că 
tineretul patriei noastre se va do
vedi Ia înălțimea încrederii pe ca
re partidul și poporul nostru o are 
în tînăra generație! Vom putea 
privi cu încredere viitorul, știind 
că avem un tineret care își va face 
datoria fată de patrie, fată de na
țiunea noastră socialistă. (Vii si 
îndelungate aplauze).

Vă rugăm, tovarăși, să transmi
teți tuturor uteciștilor, întregului 
tineret, salutul Comitetului Centra! 
al partidului și urări de succese și 
sănătate. (Aplauze puternice, urale. 
Asistenta, în picioare, ovaționează 
îndelung).

cele mai moderne din minele 
Văii Jiului. Electrificată și ilu
minată fluorescent, ea va fi 
folosită ca arteră de bază pen
tru transportul producției de 
cărbune și va constitui în a- 
celași timp și o posibilitate de 
aerisire naturală a minei.

Lucrarea, la care se folosesc 
utilaje moderne, axe un avans 
față de graficul de execuție de 
aproape 80 de zile.
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LUPTE VIOLENTE ÎN CAPITALA 
VIETNAMULUI DE SUD

• Patrioții au atacat clădirile guvernamentale saigoneze și ambasada americană 
0 Instalațiile postului de radio saigonez au fost complet distruse

SAIGON 31 (Agerpres). — Ulti
mele știri transmise de agențiile 
de presă arata că în principalele 
orașe din Vietnamul de sud și în 
special în centrul orașului Saigon 
se desfășoară lupte violente între 
forțele patriotice și cele americano- 
saigoneze. Agenția France Presse 
transmite că miercuri la ora 10 se 
desfășurau lupte de stradă în jurul 
palatului prezidențial din centrul 
Saigonului. Corespondentul agen
ției France Presse relatează că „ex
ploziile de grenade și de mortiere

„Surpriză completă" 
la Washington
washington 31 (Agerpres). — 

Corespondentul din Washington al 
agenției France Presse relatează că 
știrile privind luptele violente ce 
au izbucnit chiar în centrul Saigo
nului au provocat în rîndurile cer
curilor competente americane „o 
surpriză completă, o neliniște seri
oasă și o neîncredere tot mai ma
re în eficacitatea dispozitivului mi
litar american din Saigon ca și din 
restul Vietnamului de sud". Potri
vit agenției, „ocuparea, chiar tem
porară, a curții Ambasadei Statelor 
Unite de la Saigon, este o grea 
lovitură morală dată americani
lor".

„Despre această fortăreață com
plet nouă, dotată cu cele mai mo
derne dispozitive de securitate se 
afirma că este absolut inexpunga- 
bilă și cu toate acestea partizanii 
au reușit să pătrundă relativ ușor 
în curtea ambasadei. Necesitatea 
de a se recurge la elicoptere și la 
parașutiști pentru apărarea amba
sadei atestă vigoarea asaltului par
tizanilor".

După cum relatează agenția, 
„președintele Johnson a rămas de 
veghe pînă tîrziu în noaptea de 
marți spre miercuri. El a chemat 
pe principalii săi colaboratori și 
a menținut un contact telefonic 
permanent cu Departamentul de 
Stat, cu ambasada S.U.A. și cu sta
tul major american de la Saigon".

Citînd părerile specialiștilor ame
ricani în problemele vietnameze, 
France Presse arată că „America 
nu a ajuns, după cît se pare, la 
capătul necazurilor și pierderilor 
sale în Vietnam".

Indieierea lonsMi renrezenîanlilor narliflelor 
(omooisle lin urile toilite

HELSINKI 31 (Agerpres). — In 
capitala Finlandei a luat sfîrșit du
pă două zile de lucrări, Consfătui
rea reprezentanților partidelor co
muniste din țările nordice: Suedia, 
Danemarca, Norvegia și Finlanda. 
Consfătuirea se înscrie pe linia în- 
tîlnirilor tradiționale care sînt or
ganizate o dată pe an în una din 
tarile respective.

Au fost prezentate informări cu 
privire la situația din țările respec
tive și a avut loc un schimb de 
păreri în probleme economice. S-a I 
relevat faptul că, cu excepția Nor
vegiei, pentru toate celelalte țări 
nordice problema cea mai gravă 
o constituie șomajul.

La consfătuire au fost examinate, 
de asemenea, problemele securită
ții Nordului. Cu acest prilej s-a a- 
rătat că în Norvegia și Danemarca 
se intensifică mișcarea de rezisten
tă împotriva prelungirii tratatului 
de aderare la N.A.T.O. și există 
ample discuții cu privire la diferi
te soluții de alternativă în această 

sînt însoțite de rafale de mitraliere 
pe străzile orașului".

In noaptea de marți spre mier
curi, în jurul orei 3, unități ale 
forțelor patriotice au pătruns în 
centrul Saigonului. atacînd conco
mitent toate punctele strategice alo 
orașului. Unul din nrincipalele o- 
biective l-a constituit ambasada ■ 
mericană. o adevărată fortăreață, 
cu cinci etaje și fără ferestre, a- 
dăpostită de un zid înalt de beton 
și păzită în permanența de unități 
de șoc ale infanteriei marine.

Patrioții au reușit să pătrundă în 
jurul orei 3 în grădina ce încon
joară ambasada, să distrugă poarta 
principală și holul de la intrare și • 
să ocupe cîteva clădiri anexe. Pen
tru apărarea ambasadei, comanda
mentul american a fost nevoit să 
trimită noi trupe, care au fost pa
rașutate pe acoperișul ambasadei 
către ora 9 dimineața.

Grupuri de patrioți. care au pus 
stăpînire pe unele puncte din oraș, 
au continuat să bombardeze clădi
rile guvernamentale cu obuze de 
mortiere. Cu toate ordinele excep
ționale date de comandamentele 
militare american și saigonez, sta
rea de confuzie era generală mier
curi dimineața. Agenția France 
Presse scria că „deasupra Saigonu
lui zboară grupuri de elicoptere la 
mică înălțime în jurul ambasadei 
și postului de radio. Alte grupuri ‘ 
de elicoptere se îndreaptă către 
împrejurimile Saigonului, unde ae
roportul principal și mai multe pos
turi militare americane au fost ata
cate". Deși un comunicat oficial 
saigonez anunță că s-a restabilit 
ordinea în jurul palatului preziden
țial, agenția France Presse relatea
ză că schimburile de focuri conti
nuă. Numeroase clădiri și vehicule 
sînt incendiate pe străzile care în
conjoară palatul. Postul de radio 
a fost incendiat, instalațiile fiind 
complet distruse. Emisiunile sînt 
asigurate de un post de radio se
cundar care a cerut să fie evacuate 
toate cartierele și satele din jurul 
aerodromului Tan Son Nhut, deoa
rece acesta va fi bombardat de a- 
viația americano-saigoneză. Rețea
ua telefonică a fost scoasă din 
funcțiune în cea mai mare parte.

★
In regiunea platourilor înalte, o- 

fensiva lansată de forțele patrio
tice asupra localităților Pleiku și 

problemă. In cursul schimbului de 
păreri, a reieșit că o alternativă ra
țională ar fi crearea în Nord a unei 
zone neutre și denuclearizate, care 
să fie recunoscută și de alte state.

La consfătuire a fost subliniată 
importanta unității de acțiune a 
forțelor de stînga și au fost făcu
te propuneri privind extinderea 
colaborării dintre partidele comu
niste din țările nordice.

COMUNICAT SOVIETO-INDIAN
DELHI 31 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei făcute în India de 
A. N. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
fost dat publicității un comunicat 
în care se arată că în cadrul con
vorbirilor cu primul ministru indian 
Indira Gandhi au fost abordate re
lațiile sovieto-indiene, precum și 
unele probleme internaționale ac
tuale. Părțile au constatat un pro- 

Kontum continuă. De asemenea, în 
cinci provincii din sud se desfă
șoară lupte grele. Orașul Hoi An, 
capitala provinciei Quang Nam, a 
fost ocupat timp de mai mult de 24 
de ore de forțele patriotice. La Chu 
Lai, 11 avioane americane au fost 
distruse sau avariate.

★

SAIGON 31 (Agerpres) .— Agen
țiile de presă informează că la Sai
gon situația este departe de a fi 
restabilită în urma puternicelor a- 
tacuri lansate de unități ale patrio- 
ților sud-vietnamezi în mai multe 
puncte ale capitalei. Avioane și 
elicoptere americane bombardează 
fără încetare cele două sectoare 
ale Saigonului controlate de forțele 
patriotice : extremitatea străzii Hai 
Ba Trung, unde se află un cartier 
dens populat și cartierul Ba Queo. 
Agenția France Presse transmite ca 
în trei sectoare din împrejurimile 
aeroportului saigonez Tan Son 
Nhut luptele continuă.

Ca urmare a situației deosebit 
de dificile pentru regimul saigonez 
„președintele" Vietnamului do sud, 
Nguyen Ven Thien, a declarat ins
taurarea legii marțiale pe întreg 
cuprinsul tarii.

Suspendarea operațiunilor 
de deblocare a Canalului de Suez

Izraeîul refuză să accepte acțiuni unilaterale 
care vizează deschiderea Canalului de Suez

CAIRO 31 (Agerpres). — După 
cum a anunțat un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.A.U., relatează agenția 
M.E.N., Administrația Canalului de 
Suez a hotărît să suspende opera
țiunile de deblocare a celor 15 na
ve sub pavilion străin imobilizate 
în zona Canalului încă din iunie 
1967. Această hotărîre, a precizat 
purtătorul de cuvînt, a fost adop
tată în urma violentului schimb de 
focuri de artilerie care a avut loc 
marți dimineața între forțele izrae
liene și egiptene în partea de nord 
a Canalului de Suez.

Totodată, la Cairo se anunță că 
Salah Gohar, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.A.U., a 
avut o întrevedere cu ambasado
rul Marii Britanii la Cairo, Harold 
Beeley, căruia i-a comunicat hotă- 
rîrea privind încetarea operațiuni
lor de deblocare a navelor. Și alte 
ambasade de la Cairo au fost infor
mate de Ministerul Afacerilor Ex
terne asupra acestei hotărîri.

★
TEL AVIV 31 (Agerpres). — In 

legătură cu schimburile de focuri 
care au avut loc marți în partea 
nordică a Canalului de Suez, un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Israelului, 
citat de agenția France Presse, a 
afirmat că „Izraelul a acceptat de
blocarea navelor numai prin partea 

greș satisfăcător în domeniul co
laborării economice, culturale, ști
ințifice.

Cei doi premieri și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu conti
nuarea agresiunii americane în 
Vietnam și consideră că încetarea 
necondiționată a bombardamentelor 
americane împotriva R. D. Vietnam 
ar crea condiții pentru convorbiri 
în vederea unei reglementări a si
tuației din Vietnam.

C U RTE ȘTIR II
• WASHINGTON. — Consiliul Federal de rezerve a anunțat că 

în cursul lunii decembrie stocurile de aur ale S.U.A. au scăzut cu 900 
milioane dolari, ceea ce reprezintă cea mal mare reducere de acest tel 
din istorie.

• TEL AVIV. — Comandamentul marinei izraeliene a anunțat 
miercuri că nu mai există practic nici o speranță pentru găsirea 
submarinului ,,Dakar", dispărut în apele Mării Mediterane joia trecută,

• NAURU. — Minuscula insulă Nauru — 6 000 de locuitori șl ® 
suprafață de 21 km p — a devenit la 31 Ianuarie independentă.

> LAGOS. — Generalul Robert Adebayo, yuvernatorul militar al 
Nigeriei Occidentale, a avertizat populația Împotriva oricărei tentative 
de fărîmitare a statului. Aceasta este, a spus el, ,,un subiect exploziv 
capabil să provoace o altă conflagrație în Nigeria".

Potrivit declarației lui Adebayo, anumite elemente au început o 
campanie politică secretă pentru a obține crearea unui stat central 
Yoruba și a unui nou stat Ondo, în afara statului occidental.

NAIROBI. — După cum s-a anunțat oficial la Nairobi, la 31 
ianuarie Kenya și Somalia au stabilit relații diplomatice la nivel de 
ambasadă.

O BELGRAD. — La Belgrad și la 
Bonn a fost dat publicității con
comitent un comunicat comun iu- 
goslav-vest-german cu următorul 
conținut:

„Guvernul R.F. a Germaniei și 
guvernul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia au căzut de 
acord să reia începînd de la 31 
ianuarie relațiile diplomatice.

Ele vor stabili cît mai curînd 
cu putință misiuni diplomatice cu 
rang de ambasade si vor face 
schimb de ambasadori".

de sud a Canalului". Totodată, el 
a subliniat că „Izraelul nu va ac
cepta ca operațiunile de deblocare 
să creeze o nouă situație de-a lun
gul Canalului de Suez, care să 
schimbe situația creată după în
cetarea focului". La rîndul său, mi
nistrul izraelian al transporturilor, 
Moshe Carmel, a declarat potrivit 
Agenției France Presse, că „Izrae- 
lui refuză să accepte orice acțiuni 
unilaterale care vizează deschide
rea Canalului de Suez fără acordul 
său prealabil și fără să primească 
asigurări că toate navele izraelie
ne vor putea naviga liber în aceas
tă regiune".

„Deschiderea Canalului de Suez, 
a adăugat ministrul,’poate face o- 
biectul unui acord parțial între Iz- 
rael și R.A.U., care să nu depindă 
de un acord general de pace, cu 
condiția ca navigația pe Canalul 
.de Suez să fie liberă pentru toate 
navele izraeliene".

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Forțe armate ale Arabiei Saudite 
au atacat Yemenul

CAIRO 31 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Reuter, am
basadorul Republicii Arabe Yemen 
(R.A.Y.) la Cairo a înmînat secre
tarului general al Ligii Arabe un 
mesaj din partea primului ministru 
yemenit, Hassan Al Amri, în care 
se arată că forțe armate, aparți- 
nînd Arabiei Saudite, au pătruns 
pe teritoriul Yemenului în partea 
de nord-vest a țării. Mesajul men
ționează că armatele saudite dotate

< WASHINGTON. — Intr-o declarație făcuta de Henry Shayde- 
berg, membru al Camerei Reprezentanților se arată că nava americană 
„Pueblo", sechestrată de gărzile de coastă ale R.P.D. Coreene în apele 
teritoriale ale acestei țări, ar aparține Agenției Naționale de securitate, 
unul din principalele organisme de informații ale S.U.A., și nu Statu
lui major al forțelor armate.

@ BON. — Potrivit unui qomp- 
nicat al Ministerului Sănătății al 
R. F. a Germaniei în această țară 

js-au născut 2 625 de copii cu mal
formații congenitale, datorită folo
sirii de către femeile gravide 'a 
Thalidomidei în perioada pre-nata- 
lă. Comunicatul precizează că apro
ximativ 100 din acești copii vor 
rămîne invalizi totali tot restul vie
ții, neputînd frecventa nici o școală 
sau meserie.

@ ATENA. — Agenția Uni?ed 
Press International, citînd cercuri 
informate din Atena, anunță Că 
recent au fost arestați opt mem
bri ai P.C. din Grecia, printre care 
și ziaristul Gheorghios Votsis, 
membru al Comitetului Central. Nu 
se cunosc amănunte în legătură 
cu aceste arestări.

$ PARIS. — Toate încercările 
autorităților franceze de a desco
peri locul unde se află scufundat 
submarinul „Minerva" au rămas 
pînă în prezent fără nici un re
zultat.

Iarnă «rea în S.U.4.
Viscole puternice, considerate 

drept cele mai violente din această 
iarnă, s-au abătut marți asupra u- 
nor regiuni întinse ale S.U.A. de 
pe coasta Pacificului, inclusiv nor
dul statului California. Viatul a 
atins o viteză de pînă la 160 kip 
pe oră, înregistrîndu-se căderi de 
zăpadă cu o grosime pînă la 1,5 
metri. Numeroase trenuri au fost 
blocate. Circulația pe șosele a fost 
paralizată, iar sute de școli și-au 
închis porțile. Lin număr de șapte 
persoane sînt date dispărute.

cu tancuri și artilerie grea au o- 
cupat unele regiuni din partea de 
nord-vest a Yemenului și au ata
cat pozițiile armatei republicane 
în apropiere de localitatea Harad. 
Guvernul de la Sanaa, relevă agen
ția U.P.I., citînd aceleași surse, a- 
cuză Arabia Saudită de a fi inva
dat o parte a Republicii Arabe 
Yemen și de a fi dezlănțuit o „a- 
gresiune directă" Împotriva regi
mului republican.
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4 STEAGUL ROȘU

SITUAȚIA DIN VIETNAIW DE SUD
Agenția France Presse anunță ca 

în cursul nopții 
simbătă au avut loc lupte între 
trupele americano-saigoneze și for
țele patriotice în jurul capitalei 
sud-vietnameze, fiind mai intense 
în partea de nord a aeroportului 
Tan Son Nhut. De asemenea, tru
pele americane care participă la 
operațiile de „curățire" în subur
bia Cholop, au angajat lupte vio
lente cu detașamentele patriotilor 
în apropierea hipodromului de la 
Phu Tho, situat între Saigon și ae
rodrom. Restricțiile de circulație 
impuse de autoritățile saigoneze 
de la începutul ofensivei forțelor 
patriotice se mențin.

La Saigon au fost semnalate lupte 
între patrioți și trupele americano- 
saigoneze chiar în centrul orașu
lui. Agenția France Presse relatea
ză că în apropierea centrului de 
televiziune și în fața unui hotel, 
situat la un kilometru de Palatul 
guvernamental, a avut loc un pu
ternic schimb de focuri.

Aceeași agenție menționează 
unitățile Frontului Național de 
liberare din Vietnamul de sud 
declanșai sîmbătă dimineața 
puternic bombardament de mortie- 
re asupra bazei americane de la 
Holloway, unde se află 
tul centru electronic al 
mentului american 
platourilor înalte, 
mericani au fost i 
au fost răniți.

Referindu-se la i
oficiale de la
France Presse relatează că în cursul 
atacurilor lansate în ultimele două 
zile de unitățile Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud au fost uciși peste 200 de mi
litari americani.

de vineri spre

că 
E- 
au 
un

importan- 
comanda- 
regiunea 

soldați a-
i din
Patru

uciși, iar alti 36

ultimele statistici
Saigon, agenția

★

PEKIN 10 (Agerpres). — Nguyen 
Huu 
CC. 
sud, 
lui

Tho, președintele Prezidiului 
al F.N.E. din Vietnamul de 

a adresat un mesaj premieru-
Consiliului de

corespondent al agen- 
Presse și anume Fran- 

expulzat din

felicită- 
le-ați 

și gu- 
victo- 

forțele

Republicii Populare Chineze, Ciu 
En-lai, în care, printre altele, 
se spune : „In numele poporului 
sud-vietnamez și al C.C. al F.N.E. 
din Vietnamul de sud, vă adresez 
sincere mulțumiri pentru
rile călduroase pe care mi 
trimis in numele poporului 
vernului chiuez, cu prilejul 
viilor strălucite obținute de
armate de eliberare din Vietnamul 
de sud".

Totodată, în mesaj sînt adresate 
mulțumiri Partidului Comunist Chi
nez, guvernului și poporului chi
nez pentru „sprijinul și ajutorul 
acordat iuptei poporului vietnamez 
împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională".

se știe un 
ției France 
cois Mazure, a fost 
Vietnamul de sud. In dimineața zi
lei de 10 februarie el a fost con
dus sub escorta a patru polițiști 
sud-vietnamezi la aeroportul din 
Saigon de unde a luat un avion 
cu destinația Hong Kong.

Pîna și agențiile americane de 
presă au fost 
tile saigoneze 
realitatea".

acuzate de aulorila- 
că ar fi ,,denaturat

★

(Agerpres). — Un 
de tip „C-130", care

★
în momentul aterizării pe 

bazei americane de la Khe 
fiind atins de tirul mitralie- 
detașamentelor F.N.E. Toți

o scrisoare de 
in legătură cu 
le-au transmis 

din Vietnamul

SAIGON 10 (Agerpres). — Auto
ritățile saigoneze au adresat agen
ției France Presse 
,,avertisment sever" 
materialele pe care 
corespondenții săi
de sud asupra desfășurării ofensi
vei forțelor F.N.E. din ultimele două 
săptămîni. De altfel, la Saigon s a 
si trecut la traducerea în fapt a 
acestui „avertisment". După cura

SAIGON 10 
avion american 
transporta o mare cantitate de car
buranți a explodat sîmbăta dimi
neața, 
pista 
Sanh, 
relor
cei șase membri ai echipajului a- 
vionului și-au pierdut viața. Potri
vit agenției Associated Press, alte 
cîteva avioane americane de la ba
za Khe Sanh, complet încercuită de 
patrioti, au fost incendiate sîmbă- 
ta dimineața. Decolarea și ateriza
rea avioanelor pe pista bazei ame
ricane de la Khe Sanh a fost pen
tru' moment sistata.

Comisia 0. N. li. pentru 
drepturile omului condamna 
sentinfa de ia

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Comisia O.N.U. pentru drepturile 
omului a dat publicității o decla
rație în care condamnă sentința 
ilegală pronunțată de către Curtea 
Suprema din Pretoria (Republica 
Sud-Africană) împotriva unor pa- 
trioți din Africa de Sud-Vest. Do
cumentul subliniază că regimul din 
Africa de Sud trebuie să pună ime
diat în libertate pe cei condamnați, 
deoarece teritoriul Africii de Sud- 
Vest se află sub responsabilitatea 
directă 
Unite.
„aceste 
țațe în 
Generala a O.N.U. 
unanimitate o rezoluție prin 
se 
înceteze imediat 
în justiție și să repatrieze pe pa- 
trioții din teritoriul Africii de Sud- 
Vest". Se amintește, de asemenea, 
că la 25 ianuarie Consiliul de Se
curitate a cerut în unanimitate în
cetarea acestui proces ilegal. Co
misia O.N.U. pentru drepturile 
mului, subliniază declarația, își

a Organizației Națiunilor 
In declarație se arată ca 
sentințe au fost pronun- 

pofida faptului că Adunarea 
a adoptat în 

care 
cere guvernului sud-alrican să 

urmărirea ilegală

o-
ex-

Pretoria
primă profunda indignare fata de 
sfidarea lansata de Africa de Sud 
Comunității internaționale prin con
damnarea a o .serie de. patrioți din 
teritoriul Africii de Sud-Vest în 
baza unei legislații care este res
pinsă de Comunitatea internaționa
lă, și contravine principiilor Car
tei O.N.U. și Declarației universa
le a 
cere 
țiilor 
lînga
Africană pentru a obține elibera
rea celor condamnați.

drepturilor omului. Comisia 
tuturor statelor și organiza- 
internaționale să intervină pe 
guvernul din Republica Sud-

SCURTE ȘTIRI
0 PNOM PENH. — Reîntors 

dintr-o călătorie făcuta în provin
cia Rattanakiri, prințul 
Sianuk, șeful statului 
a infirmat speculațiile 
ricane în legătură cu 
mit aranjament între 
și guvernul militarilor
gon. Sianuk a afirmat că : „Am re
cunoscut Frontul National de Eli
berare din Vietnamul de sud, gu
vernul de la Saigon nu există pen
tru noi".

Norodora 
cambodgian, 
presei ame
ți n așa-nu- 
Cambodgia 
de ia Sai-

Se va retrage din viata politică 
premierul Japoniei ?

TOKIO 10. — Corespondentul 
Agerpres, F. Țuiu, transmite : In
tr-un interviu acordat joi în exclu
sivitate ziarului „The Japan Ti
mes", președintele Partidului So
cialist din Japonia, Seilki Katsu- 
mata, a afirmat că premierul Eisa- 
ku Sato ar putea fi forțat să se re
tragă de pe scena vieții politice în 
jurul lunii iunie 1970. El și-a bazat 
afirmația pe faptul că participarea 
șefului guvernului la strate'gia nu
cleară americană 
mai multi dintre 
teze activ pentru 
rității națiunii și.

NIGERIA

Socialist 
campaniei 
securitate 

în

Ojukwu este dispus 
să înceapă negocieri 
cu guvernul federal

va face ca tot 
japonezi să mili- 
asigurarea secu- 

astlel, să răspun-

primește
pentru

SALTELE MARI

COPIISALTELE

Concursul va avea loc la sediul preparației carbunelu. 
Coroești din Vulcan, în data de 14 februarie 1968, ora 10.

f Condiții de prezentare: candidații să îndeplinească pre
vederile H.C.M I 053/1960

LO.LL PETROȘANI

DORMEZE ȘI
SOMIERE

comenzi de la populație

adresa direcțiunii în
M. Viteazul nr. 1

Preparația cărbunelui Coroești
VULCAN

ununfă concurs

pentru ocuparea

unui post de maistru principal 
electromecanic

CONFECȚII META
LICE (PORȚI 
GARDURI)

Doritorii se 
freprinderii, str.

dă la apelul Partidului 
din Japonia în cadrul 
împotriva tratatului de 
japono-american, care expiră
1970. Opinia publică va condamna 
politica guvernului și, în conse
cință, premierul care este din ce în 
ce mai ..hotarît să accepte stabili
rea de baze nucleare americane în 
Japonia" va fi forțat să se retragă.

Stare de urgentă 
la Orangeburg

NEW YORK 10 (Agerpres). 
Guvernatorul statului Carolina 
sud, Robert McNair, a declarat 
neri starea de urgență în localitatea 
Orangeburg.

HotărÎTea a fost luată în legătu
ră cu violentele incidente rasiale 
care continua de mai multe zile în 
acest oraș și care s-au soldat cu 
moartea a trei studenți.

de 
vi-

LAGOS 10 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France Pres
se, postul 
țat intr-o 
colonelul 
provinciei 
dispus să 
vernul federal nigerian în vederea 
încetării luptelor dintre trupele sa
le și cele federale.

Pe de altă parte, guvernului de 
la Lagos i-a parvenit un raport a- 
supra situației populației civile din 
Biafra, întocmit de o asociație me
dicală In raport se arata că în 
prezent numărul bolnavilor din 
provincia Biafra care nu pot avea 
îngrijirea medicală se ridică Ia 
peste 100 000. Autorii raportului 
subliniază că p«te necesar <?ă 
depună toate eforturile pentru 
glementarea crizei niqeriene.

de radio biafrez a anun- 
emisiune că locotenent 
Ojukwu, conducătorul 
secesioniste Biafra, âr ii 
înceapă negocieri cu gli

$ WASHINGTON. — Guverna
torul statului Michigan din S.U.A,, 
George Romney, eventual candidat 
republican în alegerile preziden
țiale, a declarat că, dacă nu va 
prezenta un program în favoarea 
păcii în Vietnam, Partidul repu
blican nu va putea obține 
în alegerile de anul acesta, 
menea program, a adăugat 
biiie 
ți lor

sa prevadă încetarea 
si a distrugerilor.

victoria 
Un ase- 
el, tre- 
ostilită-

e
Las
docherii
sporirea salariilor. Mai multe na
ve oceanice au fost imobilizate în 
port.

LAS PALMAS — In portul 
Palmas din Insulele Canare, 

au declarat grevă, cerînd 
Mai multe

se
re-

O STOCKHOLM. — In capitala 
Suediei bîntuie o puternică epide
mie 
fost

de gripă virotică. In oraș au 
înregistrați 24 mii de bolnavi.

BONN. — Pentru a treia oa- 
cursul acestei săptămîni în

Blaiberg a trecut cu bine 
perioada de manifestare 
a fenomenului de respingere 
a inimii grefate /

CAPETOWN 70 (A- 
gerpres). — Christian 
Barnard, renumitul chi
rurg care a efectuai 
pentru prima oară in 
lume o operație de 
transplantare a inimii 
umane, a declarat, în 
cadrul unei conferințe 
de presă ținute la 
Școala de medicină din 
Capetown, că pacien
tul său, dr. Philip Blai- 
berg, a trecut de . pe
rioada de manifestare 
a fenomenului de res
pingere „fără să simtă 
absolut nimic". Impor
tant este iaptul că dr. 
Blaiberg s-a simțit foar
te bine în toată aceas
tă perioadă și a avut 
o bună poftă de mîn- 
care. in momentul de 
față, pacientul se află 
In stadiu de „adopta
re" a noii inimi grefa
te. Profesorul Barnard 
a precizat că, în mo-

mentul în care echipa 
de medici însărcinată 
cu urmărirea sănătății 
doctorului Blaiberg a 
constatat apariția feno
menului de respingere, 
a fost mărită doza de 
medicamente imuno- 
supresive. După trece
rea acestui ienomen, 
doza a fost micșorată, 
raptul că un astfel de 
fenomen s-a produs, a 
spus profesorul Bar
nard, este un lucru 
normal, întrucît orga
nismul luptă împotriva 
corpurilor străine. El a 
anunțat că Blaiberg va 
părăsi spitalul peste 
două sau trei săptă
mâni și-și va putea re
lua profesia de medic 
dentist. Singura pre
cauție de care dr. Blai
berg va trebui să 
seama este aceea de 
veni în contact cu 
soane care suferă 
mumite infecții.

țină 
a nu 
per

ete
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a 
că

ii încheiat mi- 
lor. El a arătat 
cunoaște încă 
viitorului său

Christian Barnard 
subliniat, totodată, 
echipa pe care o con
duce va putea executa 
o a treia operație de 
grefare a unei inimi 
peste șase sau opt săp
tămîni, după ce medi
cii care se ocupă de 
îngrijirea dr. Blaiberg 
își vor 
silința 
că nu 
numele
pacient. Răspunzând Li
nei întrebări, profeso
rul Barnard a precizat 
că nu va accepta nici
odată să execute o o- 
perație de transplanta
re într-o [ară străină. 
In încheiere Barnard a 
arătat că în următoa
rele șase luni spitalul 
Groote Schuur va fi e- 
c hi pat 
necesară 
multgne 
rații de 
mii.

cu aparatura 
efectuării si- 

a patru ope- 
g re fare a ini-

e
ră în
R.F. a Germaniei au avut loc ma
nifestații studențești . cu 
politic și

'avertismentelor lansate 
vineri în Bundestag 
celarul Kiesinger, la 
te 1 000 de studenți 
un miting de protest 
liticii duse de S.U.A. în Vietnam. 
Manifestații de protest împotriva 
războiului agresiv al S.U.A. în 
Vietnam, precum și împotriva creș
terii preturilor la transporturile în 
comun au fost organizate și la Frei
burg. Poliția a intervenit cu bru
talitate, rănind mai mulți studenți.

caracter 
revendicativ. In ciuda 

studenților 
de către can-
Hamburg pes- 

au organizat 
împotriva po-

Campanie 
de arestări 
în Republica 
Dominicană

In urma zvonurilor care au cir
culat intens în capitala dominica
nă și potrivit cărora s-ar pregăti 
un complot împotriva actualului 
guvern, autoritățile dominicane au 
dezlănțuit o campanie de arestări 
în rîndul persoanelor considerate 
suspecte. La Santo Domingo si în 
alte localități poliția efectuează 
descinderi și percheziții la domi
ciliile „suspectelor". Potrivit cifre
lor publicate de presa americană., 
numai la Santo Domingo au fost 
arestate 13 persoane, acuzate de 
„activități subversive". Printre a- 
ceștia se număra numeroși lideri 
sindicali.
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