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într-o atmosferă de puternic entuziasm, de angajare totală a tinerei generații în grandioasa 
operă de înflorire a patriei socialiste, ieri, la București, și-a început lucrările

Congresul al IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist
Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni ti

neri,

îmi este deosebit de plăcut 
să iau parte la deschiderea 
Congresului Uniunii Tineretu- 

* lui Comunist și să vă adresez, 
cu acest prilej, dumneavoastră, 
delegaților și invitaților la Con
gres, tuturor uteciștilor, între
gului tineret din patria noas
tră un cald mesaj de salut din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a guver
nului Republicii ■ Socialiste Ro
mânia. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Prin caracterul său reprezen
tativ, Congresul U.T.C. consti
tuie, de fapt, un larg forum 
democratic al tuturor catego
riilor de tineret. Problemele ca
re urmează să fie dezbătute 
in timpul lucrărilor Congresu
lui privesc toate laturile mun
cii și vieții, învățăturii și pre
gătirii culturale de azi și de 
mîine ale tinerei generații din 
patria noastră.

Congresul dumneavoastră are 
loc într-un moment deosebit 
de semnificativ pentru evolu
ția societății noastre pe calea 
socialismului și comunismului. 
In zilele care au trecut, a fost 
înfățișat pe larg opiniei pu
blice bilanțul marilor realizări 
și transformări economico-so- 
ciale petrecute în ultimul cin
cinal. Ceea ce este vizibil pen
tru oricine, atît pentru cetă
țenii români cît și pentru vi
zitatorii străini care străbat 
drumurile țării, este că în a- 
cești ani România s-a ridicat 
pe o nouă treaptă de progres 
și civilizație. A crescut poten
țialul și nivelul calitativ al in
dustriei, s-au obținut noi pro
grese pe calea modernizării a- 
griculturii și a celorlalte ra
muri economice; activitatea ști
ințifică și culturală a înregis
trat un puls mai viu, mai in
tens. S-au produs adînci schim
bări pozitive cu caracter social 
care au îmbunătățit existența 
celor ce muncesc din patria 
noastră.

Suflul înnoitor al acestor ani 
și-a lăsat puternic amprenta a- 
supra tuturor localităților, de 
la un capăt la altul al țării. 
Ea urmare a amplasării în toate 
județele a noilor construcții e- 
conomico-sociale, a dezvoltării 
armonioase a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al 
țării, orașele și satele s-au ri
dicat la o viață nouă, prosperă. 
Pretutindeni au pătruns și pă
trund cu vigoare elementele ci
vilizației socialiste, cuceririle 
științei și tehnicii moderne, se 
realizează accesul larg al cetă
țenilor la bunurile culturii și 
artei, la mijloacele de informa
re în masă. Viața poporului 
nostru devine cu fiecare an, cu 
fiecare lună ce trece, am pu
tea spune, mai bogată și mai 
intensă, atît pe planul creației 
materiale și spirituale cît și al 
activității social-obștești, al par
ticipării la conducerea întregii 
opere de construire a socialis
mului în România. (Aplauze 
puternice).

Toate aceste mari schimbări 
se reflectă, în ultimă instanță, 
în modul cel mai elocvent, în 
fizionomia moral-politieă a omu
lui — creatorul și beneficiarul 
tuturor valorilor produse de 
societatea noastră. In uriașul 
proces inovator care domină 
toate compartimentele societă
ții românești, se plămădește o- 
mul nou al epocii socialistă — 
omul liber, stăpîn pe soarta sa, 
pătruns de înalta lui menire 
socială, cu un moral și o con
știință ridicată, animat de de
votament și spirit de răspun
dere față de patrie, față de 
popor. (Aplauze puternice). Re
zultatul cel mai remarcabil al 
operei de construcție socialistă 
este evoluția politică și spiri
tuală a constructorului socialis
mului însuși. Aceasta exprimă 
tocmai sensul orînduirii elibe
rate de exploatare, esența idea
lului nostru comunist — ferici
rea și bunăstarea omului, ridi
carea condiției sale sociale și 
morale. (Aplauze puternice).

Toate marile victorii pe care 
le-am obținut în construcția e- 
conomică și culturală, toate pro
gresele realizate în viața mate
rială și spirituală a poporului 
învederează cu putere justețea 
liniei politice generale mar- 
xist-leniniste a partidului nos
tru, care aplică în mod creator 

la condițiile concrete ale țării 
noastre, legile generale ale so
cialismului, îndeplinindu-și cu 
fermitate rolul de forță condu
cătoare a societății. (Aplauze 
puternice).

Doresc să menționez și la 
Congresul U.T.C. faptul — cu
noscut de noi toți — că eroica 
noastră clasă muncitoare își 
îndeplinește cu cinste rolul de 
clasă conducătoare a societății 
în alianță cu țărănimea, cu in
telectualitatea, cu celelalte for
țe sociale. Toți oamenii muncii 
din patria noastră, strîns uniți 
în jurul partidului, urmează și 
înfăptuiesc neabătut, prin mun
ca lor plină de abnegație, po
litica internă și externă a parti
dului. Lor le datorăm pînă la 
urmă toate victoriile, toate suc
cesele noastre ! (Aplauze puter
nice).

In tot ceea ce s-a înfăptuit 
în acești ani sînt încorporate 
și energia, priceperea și hăr
nicia tinerei generații care, îm
preună cu întregul popor, n-a 
precupețit și nu precupețește 
nimic pentru traducerea în via
ță a mărețului program elabo
rat de Partidul Comunist Ro
mân. (Aplauze prelungite). Tot
odată, înnoirile pe care le-a 
cunoscut țara, transformările în 
viața materială și în conștiința 
celor ce muncesc au cuprins în 
egală măsură și masele largi ale 
tineretului. Socialismul a oferit 
tinerei generații un cîmp vast, 
nelimitat, de afirmare creatoa
re, de punere în valoare a ca
pacităților și talentelor, de rea
lizare a aspirațiilor și idealu
rilor care-1 animă. Tinerii de 
azi ai patriei noastre se bucură 
de condiții materiale de viață 
și de instruire cum n-au avut 
niciodată, la aceeași vîrstă, pre
decesorii lor. Ei au crescut și 
cresc într-un climat politic și 
moral nou, sub influența prin
cipiilor de dreptate și echitate 
socială, de etică comunistă, care 
le permite să se dezvolte ca 
adevărați oameni noi, eliberați 
de tarele trecutului, pregătiți să 
înfăptuiască mărețul vis de aur 
al omenirii — societatea comu
nistă. (Aplauze puternice).

Pentru munca entuziastă în
chinată prosperității și fericirii 
patriei, pentru aportul adus la 
opera de edificare a. societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, pentru succesele obținute în 
pregătirea și instruirea sa pen
tru muncă și viață, doresc să 
adresez, în numele conducerii 
partidului și statului, cele mai 
calde felicitări minunatului ti
neret al României socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Doresc să felicit, de asemenea, 
Uniunea Tineretului Comunist, 
activiștii organizației, pe toți 
cei aproape 2 500 000 de ute- 
ciști, pentru contribuția pre
țioasă dată, sub conducerea 
partidului, la măreața activi
tate constructivă din patria 
noastră, pentru activitatea in
tensă desfășurată în vederea 
unirii eforturilor întregului ti
neret în lupta pentru traduce
rea în viață a politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului nostru. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Am început de cîteva săp- 

tămîni noul plan cincinal, care 
va marca o etapă superioară 
în dezvoltarea societății noastre. 
Cunoașteți Directivele Congresu
lui al X-lea al partidului. In 
viitorii cinci ani vom extinde 
și moderniza industria — ra
mura conducătoare a economiei 
naționale — vom crea condiții 
pentru o agricultură intensivă, 
de înaltă productivitate, vom 
da un nou avînt creației ști
ințifice și culturale. Se vor 
dezvolta învățămîntul, activita
tea de ocrotire a sănătății pu
blice, se vor construi un mare 
număr de locuințe noi la orașe 
și sate, voi- spori veniturile 
oamenilor muncii, se vor îm
bunătăți condițiile lor de trai. 
România se va apropia astfel 
de nivelul țărilor avansate, ri- 
dicîndu-se la un înalt grad de 
civilizație materială și culturală.

Noul cincinal deschide o am
plă perspectivă de muncă și 
înfăptuiri, de afirmare a geniu
lui creator al poporului nostru, 
de accelerare a evoluției Româ
niei pe drumul progresului și 
civilizației. Cincinalul pe care-1 
inaugurăm este o pagină a is
toriei naționale pe care tînăra 
generație — laolaltă cu întregul 

popor — este chemată să în
scrie noi fapte mărețe de mun
că și eroism. Tinerii sînt che
mați să pună elanul revoluțio
nar, tot ce au mai bun, în sluj
ba mersului înainte al societă
ții, aplicării cuceririlor revolu
ției tehnico-științifice în întrea
ga sferă a creației de bunuri 
materiale și spirituale, ridică
rii nivelului material și cultu
ral al celor ce muncesc. (Aplau
ze puternice, prelungite).

In contextul acestor cerințe 
și perspective, Uniunii Tinere
tului Comunist îi revine un rol 
de cea mai mare importanță 
în viața noastră socială. Sar
cina principală a U.T.C. — or
ganizație comunistă ce cuprin
de toate categoriile de tineri 
din patria noastră fără deose
bire de naționalitate — este 
aceea de a uni eforturile în
tregii tinere generații pentru 
înfăptuirea politicii partidului, 
pentru propășirea țării, pentru 
construirea comunismului în 
România. (Aplauze puternice).

Este un adevăr unanim recu
noscut că principalul factor de 
cultură și civilizație al unei na
țiuni, cadrul de bază al instrui
rii și formării tineretului îl re
prezintă școala. Marile obiecti
ve economice și sociale de vi
itor, aspirațiile spre realiza
rea unei societăți socialiste 
dezvoltate pe toate planurile, 
nu le pot realiza decît oa
meni cu o înaltă pregătire ști
ințifică și tehnică, cu un larg 
orizont de cunoștințe generale, 
cu temeinice deprinderi pentru 
activitatea practică.

Pornind de la aceste conside
rente, este necesar să aducem 
în continuare noi perfecționări 
învățămîntului nostru, atît în 
sensul nivelului său teoretic cît 
mai ales în sensul legării lui 
de viață, de practică, de nevoile 
concrete ale societății. In legă
tură cu aceasta este necesar ca 
Uniunea Tineretului Comunist, 
împreună cu Ministerul Invăță- 
mîntului, să acționeze energic, 
în spiritul indicațiilor partidu
lui, pentru dezvoltarea activi
tății practice în școală, pentru 
crearea atelierelor școlare și al
tor forme de pregătire practică, 
— îndeosebi în învățămîntul 
tehnic, dar și în cel de cultură 
generală. Aceasta va permite 
elevilor să-și însușească, pe lin
gă cunoștințele generale, o te
meinică pregătire practică, ast
fel ca, o dată cu diploma de 
bacalaureat, să primească și un 
atestat care să demonstreze că 
a lucrat într-o anumită mese
rie. Elevii vor fi ajutați astfel 
atît în legătură cu orientarea 
spre învățămîntul superior, cît 
și pentru trecerea directă la ac
tivitatea productivă, ușurînd în 
felul acesta integrarea tinere
tului în munca și viața socială. 
Pornind de la aceleași consi
derente este necesar să se ac
ționeze mai intens pentru a- 
plicarea hotărîrilor partidului de 
dezvoltare a activităților prac
tice în învățămîntul universi
tar, atît în atelierele și labo
ratoarele proprii, cît și în între
prinderi. împreună cu forurile 
conducătoare ale institutelor și 
facultăților, Uniunea Asociații
lor Studențești trebuie să mi
liteze consecvent pentru dez
voltarea bazei materiale a ac
tivității practice, pentru intensi
ficarea participării studenților 
la cercetarea științifică, astfel 
încît noile promoții de specia
liști să se poată integra cît 
mai rapid și cu cea mai mare 
eficiență în procesul de produc
ție, în activitatea socială. A- 
ceasta este o cerință imperioa
să a vieții moderne, a epocii 
celei mai vertiginoase revoluții 
tehnico-științifice mondiale. Tre
buie să ne fie clar, tovarăși, 
că edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate, a co
munismului nu pot fi realizate 
decît prin participarea întregu
lui popor — deci și a tinerei 
generații la făurirea bazei teh- 
nico-materiale, iar aceasta se 
hotărăște în procesul produc
ției materiale, a activității ști
ințifice și tehnice. (Aplauze pu
ternice).

Astăzi, o mare parte a tine
retului din patria noastră' par
ticipă nemijlocit la activitatea 
economică și socială, deține o 
pondere apreciabilă în uzine și 
fabrici, pe șantiere, în unitățile 
agricole socialiste, în toate com
partimentele societății. Aceasta 
impune organizațiilor de tine

ret, ca și organizațiilor sindi
cale, o preocupare stăruitoare, 
atît pentru modul în care sînt 
puse în valoare elanul și ener
gia maselor de tineri, cît și 
pentru asigurarea unor condiții 
corespunzătoare de muncă și 
de viață ale acestora. Se cer 
examinate atent și soluționate 
corespunzător problemele legate 
de ridicarea continuă a califi
cării tinerilor muncitori, ingi
neri și tehnicieni, a celor care 
lucrează în agricultură și în alte 
sectoare, problemele privind sa
larizarea, cointeresarea lor ma
terială, promovarea cadrelor ti
nere după pregătirea și capaci
tatea lor, problemele legate de 
condițiile de locuit, de înche
garea și consolidarea familiilor 
tinere și altele. Comitetul Cen
tral al U.T.C., organizațiile 
U.T.C. trebuie să aibă o poziție 
mult mai activă față de modul 
cum sînt rezolvate problemele 
sociale ale tineretului, conside- 
rînd soluționarea judicioasă a 
acestora ca una din îndatoririle 
lor centrale cu caracter perma
nent. Conducerea U.T.C. tre
buie să poarte, în acest sens, 
un dialog nemijlocit cu orga
nismele de -stat, cu celelate or
ganizații de masă și obștești 
pentru a găsi împreună cele 
mai potrivite căi de soluționa
re a problemelor de muncă și 
de viață ale tineretului, în spi
ritul politicii partidului și gu
vernului de grijă față de tînăra 
generație, față de bunăstarea 
întregului nostru popor. (Aplau
ze prelungite).

Partidul nostru, întreaga so
cietate manifestă o preocupare 
deosebită față de formarea și 
educarea tinerei generații în spi-« 
ritul înaltelor idealuri ale .so
cialismului și comunismului, ale 
dreptății și egalității sociale, ale 
eticii noii noastre orînduiri. Un 
loc esențial în activitatea des
fășurată în acest sens ocupă 
însușirea de către tineretul nos
tru a concepției celei mai îna
intate despre lume și viață, 
concepția materialist-dialectică. 
In lumina acestei filozofii tre
buie să-și cristalizeze fiecare 
tînăr, fie el muncitor, țăran sau 
intelectual, idealul de viață, a- 
titudinea față de cerințele și 
interesele superioare ale socie
tății. Desigur, noi nu înțele
gem prin aceasta acumularea 
unor noțiuni politice generale, 
a unei sume de teze și prin
cipii scolastice, ci lărgirea con
tinuă a orizontului de înțele
gere a lumii și vieții, pe baza 
cunoașterii a ceea ce a creat 
mai de preț mintea umană, a 
ceea ce oferă cuceririle cunoaș
terii moderne.

Numai însușind tot ceea ce 
este mai de preț în știință și 
cultură, poți deveni un bun co
munist, poți fi un bun construc
tor al noii orînduiri sociale. 
(Aplauze puternice).

Educația comunistă a tinere
tului presupune, de asemenea, 
lupta împotriva concepțiilor' 
mistice, retrograde, a oricăror 
influențe străine ideologiei și 
moralei noastre, a oricăror re
ziduuri aparținînd mentalității 
fostelor clase exploatatoare. In 
același timp, o conștiință îna
intată înseamnă spirit de înaltă 
răspundere față de poporul în 
mijlocul căruia te-ai născut, 
față de patria unde trăiești, 
dorința arzătoare de a dărui 
totul cauzei fericirii celor ce 
muncesc.

Vorbind de educația tinerei 
noastre generații trebuie să a- 
vem în vedere necesitatea de 
a crea condiții pentru ca ea să 
cunoască tot ceea ce se întîm- 
plă în lume. Nu trebuie să a- 
vem niciodată teamă că o con
fruntare deschisă, liberă, a con
cepțiilor noastre materialist
dialectice cu concepțiile idea
liste ar putea să dăuneze, 
cumva formării tineretului; 
dimpotrivă, tocmai în această 
confruntare liberă, — în care 
de altfel s-a afirmat în lume 
materialismul dialectic —, vom 
face să triumfe idealurile co
munismului. (Aplauze puter
nice).

După cum este cunoscut, în 
patria noastră, alături de po
porul român, trăiesc și mun
cesc laolaltă, de multe secole, 
maghiari, germani, sîrbi și oa
meni ai muncii de alte națio
nalități. Datorită politicii națio
nale, marxist-leniniste, promo
vată de partidul și statul nos-

(Continuare în pag. a 2-a)

• La 18 februarie s-au deschis
• la București lucrările celui de-al
• IX-lea Congres al Uniunii Ti- 
> neretului Comunist.

Delegații organizațiilor U.T.C.
• din întreaga țară - muncitori,
• lucrători ai ogoarelor, ingineri,
• tehnicieni, studenți, elevi, mili-
1 tari, învățători și profesori, cer-
• cetători științifici, oameni de 

artă — s-au întrunit în această
• zi, în sala Palatului Republicii, 

pentru a face bilanțul unei bo
gate perioade de activitate 
desfășurată de la ultimul con
gres, în lumina Hotărîrii parti
dului cu privire la îmbunătăți
rea activității în rîndul tinere
tului și pentru a stabili jaloa
nele de acțiune ale etapei vi-, 
itoare, corespunzător cerințe
lor și perspectivelor dezvoltării 
României socialiste. Avînd loc 
la începutul noului cincinal,

. într-o perioadă în care toate 

. colectivele de oameni ai mun- 
, cii de la orașe și sate sînt 
, chemate să răspundă unor sui- 
I cini și exigențe sporite, ac.ua- 
I Iul Congres al U.T.C. înscrie 
) în rîndul temelor centrale ale 
1 dezbaterilor sale măsurile con- 
1 crete de participare mai activă 
1 a tineretului la întreaga viață
• economică a țării, de creștere
• a eficienței activității organiza-
• țiilor U.T.C., și a acțiunilor po- 
' litico-educative, avînd ca scop

formarea unui înalt nivel de 
gîndire politică și ideologică a 
tineretului, sădirea în sufletul 
și conștiința tinerilor a senti
mentului dragostei de țară, al 
âăruirii fără margini pentru 
triumful măreței cauze a so
cialismului și comunismului în 
România.

i In sală domnește o atmosfe- 
I ră de vibrant entuziasm spe- 
i cific vîrstei congresiștilor, de 
iT optîmism generat de perspecti- 
i ' vele luminoase pe care socia- 
i lismul le deschide tinerei ge-
i nerații a patriei noastre. La a-
i cest eveniment major, în viața
i tineretului, delegații la Congres
i sînt mesagerii tinerilor și tine-
i relor din toate colțurile țării,
i care, împreună cu întregul nos-
i tru popor, muncesc pentru a
i da viață politicii Partidului Co-
i munist Român, programului e-
i laborat de cel de al X-lea
i Congres al partidului pentru
i făurirea societății socialiste
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Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu
a miniștrilor afacerilor externe ai statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit joi, 18 februarie, pe mi
niștrii afacerilor externe ai sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia care iau parte 
la Consfătuirea de la București : 
Ivan Bașev, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Bulgaria, 
Jan Marko, ministrul afaceri
lor externe al R. S. Cehoslova
ce-, Otto Winzer, ministrul a- 
facerilor externe al R. D. Ger
mane, Stefan Jedrychowski, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Polone, Janos Peter, mi
nistrul (afacerilor externe al 
R. P. Ungare, Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

La primire au participat to
vărășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, membru al Comite

multilateral dezvoltate. Pe chi
purile lor se citește încredere 
în destinul luminos al patriei, 
hotărîrea fermă ca fiecare, la 
locul de muncă, în uzină, pe 
ogor, în școală, în laboratorul 
de cercetare să muncească 
mai mult și mai bine, să obțină 
rezultate mai multe și mai 
bune.

La Congres participă nume
roși invitați — membri ai Co-» 
mitetului Central al Partidului 
Qomunist Român, ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, vechi mi- 
litanți ai partidului, activiști de 
partid și de stat, oameni de 
știință și cultură, tineri din toa
te sectoarele de activitate, z.- 
ariști români și străini.

Sînt prezenți reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret, co
muniste, revoluționare, demo
cratice, socialiste din numeroa
se țări de pe toate continen
tele.

Este ora 9. întreaga asistență 
intîmpină cu puternice aplauze 
și urale pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
llie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Ion loniță, Vasile 
Patilineț, care iau loc în loja 
din dreapta prezidiului.

In loja din stingă prezidiului 
iau loc conducătorii delegațiilor 
de tineret de peste hotare.

Deschizînd lucrările Congre
sului, tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central ai ©niunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru pro
blemele tineretului, a salutat 
în numele celor peste 2 000 de 
delegați, prezența la festivita
tea de deschidere a Congre
sului a conducătorilor partidu
lui, a membrilor Comitetului E- 
xecutiv, în frunte cu secreta
rul general, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De aseme-

tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Corneliu' Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe.

Au fost prezenți ambasadorii 
Republicii Populare Bulgaria — 
Spas Gospodov, Republicii So
cialiste Cehoslovace — Miroslav 
Sulek, Republicii Democrate 
Germane — Hans Voss, Repu
blicii Populare Polone — Ja
romir Ocheduszko, Republicii 
Populare Ungare — Ferenc 
Martin și Uniunii Sovietice — 
A. V. Basov, acreditați la Bu
curești.

A avut loc o convorbire cu 
privire la problemele securită
ții europene, la realizarea des
tinderii și extinderea colaboră
rii pașnice pe continentul nos
tru, precum și în legătură cu 
unele probleme actuale ale si
tuației internaționale. 

nea, prim-secretarul C.C. al 
U.T.C. a adus un călduros sa
lut tuturor delegațiilor și invi
taților la acest eveniment im
portant din viața tineretului pa
triei noastre. In numele dele
gaților, al întregului tineret din 
România, tovarășul Ion Iliescu 
a salutat pe reprezentanții or
ganizațiilor de tineret de pes
te hotare care iau parte la lu
crările celui de-al IX-lea Con
gres al U.T.C., exprimînd prin 
prezența lor legăturile interna
ționaliste de solidaritate și prie
tenie, care unesc tineretul 
României cu tineretul din ță
rile socialiste, cu mișcările 
progresiste și revoluționare aie 
tineretului din întreaga lume.

Un moment solemn. In nu
mele prezidului Congresului 
tovarășul Ion Iliescu propune ca 
lucrările Congresului să se des
fășoare în prezența drapelelor 
Partidului Comunist Român, U- 
niunii Tineretului Comunist șî 
Republicii Socialiste România.

In timp ce în sală se into
nează cîntece înălțătoare în
chinate partidului și patriei, 
„Sub steagul partidului" și 
„Trei culori", grupuri de tineri, 
reprezentînd simbolic toate ca
tegoriile de tineret, aduc în 
sală drapelele.

Delegații aleg apoi organe
le de lucru ale Congresului.

In 
tată

1.
trai 
tea 
nist 
sele 
sarcinile ce revin Uniunii Tine
retului Comunist pentru înde
plinirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român.

2. Raportul Comisiei 
le de Revizie.

3. Raportul privind 
tățirile ce se propun a 
Statutului Uniunii 
Comunist.

4. Alegerea Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist și a Comisiei Centrale 
de Cenzori.

Primit cu puternice aplauze, 
cu îndelungi ovații, într-o vi
brantă efuziune tinerească de 
atașament față de partid și 
de secretarul său general, a

unanimitate, a fost adop- 
următoarea ordine de zi : 
Raportul Comitetului Cen- 
al U.T.C. privind activita- 
Uniunii Tineretului Comu- 
in perioada dintre Congre- 
al Vlll-lea și al IX-lea și

îmbună- 
fi aduse 

Tineretului

Centra-

După primire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a oferit un 
dejun la care au luat parte con
ducătorii de partid și de stat 
prezenți la întrevedere, precum 
și miniștrii afacerilor externe 
participanți la Consfătuirea de 
la București.

Au participat Milko Taraba- 
nov, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Bul
garia, Jan Busnak, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, Oscar Fischer 
și Ewald Moldt, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe al 
R. D. Germane, Andras Gye- 
nes, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Un
gare, N. N. Rodionov, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., ambasadorii și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ni
colae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 

luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului este urmă
rită cu viu interes și subliniată 
în repetate rînduri, minute în 
șir, cu aplauze. Din mii de 
piepturi se scandează : „P.C.R. 
—P.C.R. !", „P.C.R.-Ceaușescu!", 
„Ceaușescu și poporul !".

Exprimind sentimentele una
nime ale tuturor participanților 
la Congres, prim-secretarul C.C. 
al U.T.C. a mulțumit din inimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru cuvintele calde adresate 
Congresului, întregului tineret 
al patriei. Aprecierile conduce
rii partidului asupra contribu
ției pe care tineretul și organi
zația sa revoluționară o aduc 
la opera de construcție socia
listă din patria noastră, con
stituie pentru tineretul patriei 
o puternică îmbărbătare, o în
flăcărată chemare spre noi e- 
forturi, pentru a fi în continu
are la înălțimea acestor apre
cieri și a speranțelor pe care 
partidul, întregul popor și le 
pune în tînăra generație a 
țării.

„In cuvintele care ne-au fost 
adresate - a spus tovarășul 
Ion Iliescu - își găsește o no
uă expresie prețuirea și grija 
necontenită de care se bucură 
tineretul patriei noastre, orga
nizația noastră, din partea se
cretarului general al partidului, 
a cărui activitate clocotitoare, 
spiritul revoluționar, inițiativa 
neobosită, pasiunea pentru nou, 
devotamentul nemărginit pentru 
cauza poporului, sînt un viu 
exemplu pentru tînăra noastră 
generație".

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
tovarășul Ion Iliescu a pre
zentat raportul C.C. al U.T.C. 
privind activitatea Uniunii Tine
retului Comunist în perioada 
dintre Congresele al Vlll-lea și 
al IX-lea și sarcinile ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român.

La cel de al doilea punct 
de pe ordinea de zi, tovarășa 
Silvia Docan, președinte al Co
misiei centrale de revizie, a 
prezentat raportul acestei co
misii.
(Continuare în pag. a 2-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a toastat pentru succesul lucră
rilor consfătuirii, pentru dez
voltarea colaborării și prieteniei 
între partidele și țările socia
liste, în sănătatea conducători
lor partidelor și țărilor fră
țești, în sănătatea celor pre
zenți.

Tovarășul Andrei1 Gromîko a 
mulțumit, în numele său și al 
celorlalți miniștri de externe, 
pentru ospitalitatea ce li s-a a- 
cordat, a exprimat speranța că 
lucrările consfătuirii se vor în
cheia cu rezultate pozitive și a 
toastat pentru prietenia dintre 
partidele, guvernele și popoarele 
țărilor frățești participante la 
consfătuire, pentru Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru gu
vernul României socialiste, în 
frunte cu tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer.

Primirea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, tovărășească.

ștafeta...
„Ritualul" transmiterii zes

trei cunoștințelor, acumulate 
cu sîrg de-a lungul anilor, a 
devenit ceva obișnuit la tînă
ra mină a Văii Jiului — 
Paroșeni ...Oamenii mai virst- 
nici (doar în meserie, une
ori...) învață pe cei care se 
cuvine să-i ajungă cît mai 
repede.

In sala compresoarelor, me
canicul Cornel Ciulea dă ex
plicații competente și detali
ate ucenicului Constantin 
Ciulea, care-I ascultă cu ma
re atenție.
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

RAPORTUL
Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist
prezentat de tovarășul Ion Iliescu

(Urmare din pag. 1)

tru, condițiile de deplină ega
litate în drepturi asigurate ce
lor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, s-a dezvoltat 
puternic unitatea și frăția în 
lupta și munca pentru făurirea 
noii orînduiri sociale, frăție ca
re este astăzi indestructibilă. 
Tot ceea ce am realizat în anii 
socialismului este rodul acestei 
colaborări și frății, al muncii 
unite a tuturor cetățenilor pa
triei noastre, fără deosebire de 
naționalitate. (Aplauze puterni
ce). In spiritul acestei politici 
naționale a partidului nostru 
este necesar să se dezvolte și 
să se intensifice prietenia și 
frăția dintre toți tinerii din 
patria noastră, fără deosebire 
de naționalitate, în munca și 
lupta pentru înălțarea patriei 
comune — Republica Socialistă 
România. (Aplauze puternice).

Tineretul patriei noastre creș
te în spiritul nobilelor princi
pii ale internaționalismului so
cialist, ale stimei și solidari
tății față de lupta revoluțio
nară a clasei muncitoare de 
pretutindeni pentru libertate na
țională și socială, ale solidari
tății cu tineretul din țările so
cialiste, cu tineretul din țările 
care se ridică pentru scuturarea 
jugului dominației străine, pen
tru independența națională, cu 
masele largi de tineri înaintați 
ciin toate țările lumii.

Activitatea de educație comu
nistă a tineretului are un ca
racter complex și de mare răs
pundere; la desfășurarea ei tre
buie să-și aducă contribuția 
școala, Uniunea Tineretului Co
munist, organismele de infor
mare în masă, presa, radio- 
televiziunea, toate instituțiile 
cultural-artistice. Avem preten
ția ca toate aceste organisme 
să facă mai mult în viitor pen
tru a contribui la formarea ti
nerei noastre generații. Un rol 
deosebit, revine, de asemenea, 
In această direcție, uniunilor 
de creație, scriitorilor, pictori
lor, compozitorilor, tuturor ar
tiștilor care, prin operele lor, 
au menirea de a contribui la 
elevarea spirituală a tinerilor, 
la închegarea acelor trăsături 
de caracter, de gîndire și sen
sibilitate proprii omului de tip 
nou care construiește socialis
mul și pe care îl creează, la 
rîndul ei, orînduirea socialistă 
și comunistă.

Putem spune că, pe lîngă 
marile realizări și contribuția 
adusă de aceste sectoare de 
creație, am avea pretenția ca 
în viitor să apară opere și mai 
bune, cu un conținut de idei 
mai bogat, care să țină seama 
de cerințele și concepțiile noi 
în care crește tineretul nostru. 
(Vii aplauze).

Dragi tovarăși,
Partidul nostru promovează, 

așa cum se știe, ca metodă 
de bază a conducerii societății, 
dialogul larg cu poporul, con
sultarea directă în toate pro
blemele care privesc mersul 
nostru înainte, a maselor de 
oameni ai muncii, atragerea la 
viața obștească a tuturor celor 
ce muncesc, adîncirea și per
fecționarea continuă a demo
crației socialiste. In acest con
text, o importanță deosebită 
acordă partidul nostru partici
pării intense la viața socială, 
la conducerea societății, a ti
nerei generații — al cărei elan 
și energie, receptivitate la nou 
și pasiune revoluționară repre
zintă un remarcabil factor di
namizator al progresului. După 
cum știți, au fost luate o serie 
de măsuri pentru asigurarea ca
drului corespunzător participă
rii tineretului la viața socială! 
primul secretar al Uniunii Ti
neretului Comunist este mem
bru al guvernului, reprezentan
ții tineretului fac parte din nu
meroase organisme sociale, de
legații U.A.S.R. participă la ac
tivitatea senatelor și consiliilor 
universitare, au atribuții însem
nate în administrarea cămine
lor și cantinelor, în întreaga 
viață universitară. Experiența 
dobîndită în aceste domenii de
monstrează necesitatea de a 
merge mai departe, asigurînd 
reprezentarea Uniunii Tinere
tului Comunist în consiliile 
populare, în comitetele de di
recție și consiliile de adminis
trație ale întreprinderilor și 
centralelor, în consiliile de con
ducere ale cooperativelor agri
cole de producție. Generaliza
rea acestei practici va contri
bui la punerea și mai puternică 
în valoare a capacităților ti
neretului. Participarea nemijlo
cită la activitatea de conducere 
a societății reprezintă, totodată, 
o neprețuită școală de forma
re a tinerilor, de pregătire a 
lor pentru a duce mai departe 
opera de făurire a socialismu
lui și comunismului, pentru a 
purta nestinsă făclia luptei îna
intașilor pentru măreția și stră
lucirea patriei. (Aplauze pu
ternice). Aceasta apare ca o ne
cesitate arzătoare, mai ales în 
condițiile de astăzi, cînd în nici 
un sector nu se poate asigura 
mersul înainte fără însușirea 
științei conducerii sociale — 
una din cele mai complexe ști
ințe contemporane — fără par
ticiparea largă a maselor popu
lare la conducerea societății. 
Iată însăși esența democrației 
noastre, pe care o dezvoltăm 
continuu. Extinderea practicii 
de care am vorbit permite, în 
același timp, îmbinarea strînsă 
în viața socială a experienței 
și maturității cadrelor în vîrstă 
și a celor de vîrstă mijlocie, 
cu elanul și calitățile tinere
tului, ceea ce asigură dezvolta
rea armonioasă a vieții între
gii noastre societăți. Asigurarea 

participării tuturor categoriilor 
de tineri, alături de ceilalți oa
meni ai muncii, la elaborarea 
și înfăptuirea hotărîrilor parti
dului și statului, la conduce
rea țării este o latură esențială, 
inseparabilă, a întregii noastre 
democrații socialiste, parte com
ponentă a concepției care stă 
la baza modului în care Parti
dul Comunist Român înțelege 
guvernarea societății, făurirea o- 
rînduiriî noi. (Aplauze puter
nice).

In condițiile în care pe plan 
mondial se menține pericolul 
unui război agresiv imperia
list, partidul și statul nostru 
acordă o neslăbită atenție ri
dicării capacității de apărare a 
patriei, întăririi forței de luptă 
a Republicii Socialiste Româ
nia. Este știut că în războiul 
modern de apărare un rol de
cisiv în obținerea victoriei are, 
alături de forțele armate, lupta 
întregului popor. Tocmai de a- 
ceea, paralel cu alte măsuri 
luate în acest sens, partidul a 
încredințat Uniunii Tineretului 
Comunist misiunea de a orga
niza nemijlocit pregătirea tine
rei generații pentru apărarea 
patriei. Alături de eforturile 
pentru sporirea avuției națio
nale, pentru bunăstarea po
porului, apărarea patriei este 
o îndatorire sfîntă a oricărui 
tînăr — proba supremă a dra
gostei față de glia strămoșeas
că, a devotamentului față de 
cauza socialismului. (Aplauze 
puternice, prelungite). Tineretul 
nostru trebuie să fie oricînd 
gata să salvgardeze cuceririle 
revoluționare ale poporului ro
mân împotriva oricărui aten
tat, să apere — chiar cu pre
țul vieții — integritatea, inde
pendența și suveranitatea națio
nală a Republicii Socialiste Ro
mânia. (Aplauze puternice).

După cum vedeți, dragi to
varăși și prieteni, tinerei ge
nerații îi revin îndatoriri și 
răspunderi de cea mai mare 
importanță în viața noastră so
cială. Aceasta pune în fața U- 
niunii Tineretului Comunist, a 
conducerii sale sarcini deosebit 
de complexe și de cea mai ma
re răspundere. Măsurile luate 
în ultimii ani au dus la îm
bunătățirea activității U.T.C., 
au sporit rolul organizației în 
unirea și organizarea tineretu
lui din societatea noastră. De
sigur, sînt încă multe neajun
suri și deficiențe în munca și 
viața organizațiilor U.T.C., a 
asociațiilor studențești și sînt 
convins că Congresul ce s-a 
deschis astăzi le va analiza în 
spirit critic, cu toată răspun
derea, spre a trage concluziile 
cuvenite pentru viitor. Hotărî- 
rile pe care le veți lua tre
buie să asigure o îmbunătă
țire radicală a muncii de con
ducere a organizațiilor, a struc
turii organizatorice, a perfec
ționării formelor și metodelor 
lor de muncă.

Punctul de plecare pentru ri
dicarea activității organizației 
Uniunii Tineretului Comunist la 
nivelul cerințelor pe care le 
pune dezvoltarea democrației 
noastre socialiste, participarea 
tineretului la conducerea socie
tății, îl constituie însăși demo
cratizarea conducerii și activi
tății Uniunii Tineretului Comu
nist. In acest sens este necesar 
să se aplice indicațiile date de 
recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului, atrăgîn- 
du-se în organele de conducere 
ale U.T.C., inclusiv în organele 
cu caracter executiv, un număr 
mai mare de tineri activiști 
care lucrează nemijlocit în pro
ducție, în diferite sectoare ale 
economiei, științei și culturii. 
Aceasta va asigura o puternică 
infuzie de spirit proaspăt în 
activitatea organelor Uniunii 
Tineretului Comunist, o cunoaș
tere mai directă și mai profun
dă a preocupărilor și nevoilor 
tineretului. Totodată, pentru ti
nerii muncitori, țărani și inte
lectuali care iau parte nemijlo
cit la conducerea treburilor or
ganizației, aceasta va reprezen
ta o minunată școală de con- 
duceVe politică și socială, de 
acumulare a experienței pen
tru exercitarea unui rol din ce 
în ce mai important în viața 
întregii noastre societăți. _

O însemnătate deosebită pen
tru îmbunătățirea activității U- 
niunii Tineretului Comunist are 
dezvoltarea autonomiei, a spiri
tului de inițiativă și răspun
dere al fiecărei organizații. 
Este necesar ca fiecare orga
nizație U.T.C., fiecare asocia
ție studențească să-și dezvolte 
de sine stătător activitatea, 
să organizeze în mod indepen
dent toate acțiunile cu carac
ter educativ, profesional, cultu
ral-artistic, activitățile privind 
atît munca cît și petrecerea 
timpului liber al tinerilor, co- 
respunzător intereselor, voinței 
și cerințelor acestora. In același 
timp trebuie să se intensifice 
contactul direct și nemijlocit 
dintre Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, 
Biroul său și organizațiile 
U.T.C. In legătură cu aceasta 
este necesar să se aplice indi
cațiile partidului cu privire la 
lichidarea verigilor intermedia
re între conducerea U.T.C. și 
organizațiile județene de tine
ret. Numai pe această cale se 
poate asigura lichidarea tendin
țelor de șablonism și rutină în 
munca U.T.C., poate crește ca
pacitatea fiecărei organizații de 
a-și desfășura întreaga activi
tate potrivit cerințelor și ca
racterului specific al colectivu
lui respectiv. Uniunea Tinere
tului Comunist reunește toate 
categoriile profesionale și de 
vîrstă ale tinerei generații; or, 

aceasta impune diversificarea 
cît mai largă a metodelor de 
muncă, a acțiunilor și activită
ților sale. In legătură cu a- 
ceasta consider necesară crea
rea în cadrul Comitetului Cen
tral al U.T.C., a unor consilii 
pentru muncitori, țărani, elevi 
și tinere fete, avînd ca obiec
tiv studierea problemelor și pre
ocupărilor specifice ale acestor 
categorii, soluționarea lor, gă
sirea celor mai bune mijloace 
pentru antrenarea tuturor tine
rilor în muncă, în viața social- 
polițică. Un rol deosebit în 
studierea și rezolvarea proble
melor legate de perfecționarea 
învățămîntului superior și de 
asigurarea celor mai bune con
diții de studiu și de viață ale 
studenților revine Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din Ro
mânia.

Aplicînd complexul de măsuri 
de care am vorbit, U.T.C. va 
deveni cu adevărat o organiza
ție revoluționară largă, demo
cratică, în care tinerii să se 
simtă — cum se spune — „la 
ei acasă”, cu adevărat stăpîni, 
notănnd ei înșiși asupra tre
burilor organizației, asupra mo
dului de desfășurare a activi
tății ei. (Aplauze puternice). A- 
ceasta va înviora și mai mult 
munca Uniunii Tineretului Co
munist. va intensifica în mă
sură sporită participarea tine
rilor la viața de organizație, va 
tace și mai rodnică contribu
ția întregului nostru tineret la 
lupta generală pentru edifica
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România. 
(Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși,
Trăim epoca celor mai profun

de .transformări în viața socie
tal omenești, a celor mai a- 
dînci deplasări în conștiința po
poarelor, epoca unui tumultuos 
avint revoluționar internațional. 
Anii pe care îi trăim vor intra 
in istorie prin amploarea deo
sebita a luptelor de clasă ale 
proletariatului și a maselor 
muncitoare, a mișcării de eli
berare națională a popoarelor 
care spulberă ultimele râmă- 
Șițe ale odiosului imperiu cxj- 
lonial, prin proporțiile fără pre- 
cedent ale bătăliei forțelor îna
intate ale omenirii împotriva 
imperialismului, pentru progres 
social, colaborare și pace în- 
tre popoare. Nenumărate eveni- 
mente atestă forța cu care se 
ndica astazi popoarele în apă
rarea dreptului sacru de a-si 
hotărî de sine stătător destinul, 
împotriva politicii imperialiste 
de dominație și dictat, de ames
tec în treburile»lor interne de 
cotropire și jaf, pentru salv
gardarea libertății și independenței naționale. 1

Schimbări adînci s-au pro
dus și se produc în mentalita
tea tinerei generații, în rolul 
?> Jocul ei în societate. Tinere
lul de pretutindeni pășește as
tazi in arena mondială ca o 
nașă forță a progresului, a 

democrației și păcii. Sînt cu
noscute marile mișcări sociale 
ale tineretului de pe toate con
tinentele, poziția fermă, deo
sebit de combativă, luată de 
cercuri largi ale tinerei gene
rații. împotriva politicii de a- 
gresiune și război a cercuri
lor imperialiste, atitudinea de 

.solidaritate cu eroicul popor 
cart"0??62 Ș- -U tOate P0Poarele 
are își apără demnitatea și 

,".n“aționaiă, lupta tineretu
lui de pretutindeni împotriva 
cursei înarmărilor, a pericolu 
lui atomic, împotriva încordă- 

11 111 viața internațională. 
„ftT°a!e «C!Ste mi?cări demon- 
reste să tlaeretul nu mai do- 
, !?te, ă asiste Pasiv Ia hotărî- 
■ea de către forțele reacționare 
a propriului său destin, la sa
crificarea aspirațiilor și inte
reselor sale vitale. Tineretul 
dorește să-și spună cuvîntul a- 
confrun?-°bl!'neIOr graVe Care
onfrunță astazi omenirea, care 

J ™".ta yiața internațională — 
Și, mai ales, vrea să ia parte 
nemijlocit Ia jalonarea căilor 
el .Unreu 8 viito™lui în care 
el este chemat să trăiască și 
să muncească. Milioanele de 
tineri de pretutindeni vor să 
de”mr CUm Va arăta lume;' 
mrtT î ,mai aleS VOr să ta 
£ntr..aCf-Va efOrtUl un*versal 
mai faur,rea unei societăți 
mai bune și mai drepte, a unei 
lumi eliberate de coșmarul răz
boaielor, de asuprire și exploa
tare, în care oamenii să trăias
că în prietenie și colaborare. 
(Aplauze puternice). Toate aces
te schimbări care fac din tî-

(Urmare din pag. 1)

In ședința de după-amiază 
a lucrărilor au început dez
baterile pe marginea rapoar
telor prezentate. Au luat cu
vîntul tovarășii : Dumitru 
Gheorghișan, prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., ing. Mircea 
Criveanu, membru al Birou
lui Comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea de construcții 
hidrotehnice Lotru, Nicolae 
Păun, secretar al Comitetului 
U.T.C. din cadrul Combina
tului siderurgic-Galați.

Tovarășul Iosif Beljung a 
expus apoi raportul Comisiei 
de validare, care a fost a- 
probat de Congres. Raportul 
a relevat componența acestui 
înalt forum politic ce ilus
trează caracterul larg al U- 
niunii Tineretului Comunist, 
ca și faptul că la lucrările 
Congresului participă cei 
mai buni uteciști i fruntași 

năra generație unul din facto
rii de prim ordin ai luptei 
pentru progres economic, social 
și cultural pe plan mondial, 
pentru pace și cooperare repre
zintă una din realitățile cele 
mai pregnante ale zilei de azi, 
una din caracteristicile de bază 
ale epocii contemporane.

Tineretul din România, el în
suși antrenat într-o vastă ope
ră de transformare revoluționa
ră a societății, de realizare a 
celor mai înaintate idealuri și 
aspirații umane, ia parte acti
va la lupta internațională a 
forțelor progresiste — repre- 
zentînd un detașament de nă
dejde al marelui front antiim- 
perialist. Tînăra generație din 
patria noastră își manifestă ac
tiv solidaritatea cu lupta pen
tru libertate și dreptate socială 
a tinerilor de pretutindeni, își 
aduce contribuția la toate ma
rile bătălii împotriva opresiu
nii imperialiste, împotriva co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru destindere si co
laborare între popoarele lumii.

In acest spirit, Uniunea Ti
neretului Comunist, U.A.S.R. 
vor trebui să dezvolte și în vi
itor relații de strînsă solidari
tate înternaționalistă cu tine
retul din toate țările socialiste 
cu tineretul de pe toate conti
nentele lumii. Ele trebuie, tot
odată, să-și intensifice colabo
rarea cu organizațiile de eli
berare națională, cu organiza
țiile democratice de tineret de 
pretutindeni, participînd cu 
toate forțele la mișcarea gene
rala a tineretului împotriva 
forțelor reacționare, acționînd 
cu fermitate, în spiritul poli
ticii externe a partidului și 
guvernului țării noastre pentru 
realizarea marilor deziderate 
de libertate, progres social si 
pace ale tuturor popoarelor.

Noi pornim de la convinge
rea ca tineretul lumii, al că
rui prezent și al cărui viitor 
£ afla aStăJi în joc- în marea 
încleștare dintre forțele pro- 
nontAlni Cele ale reacțiunii, 
poate avea un rol important 

.. lupta pentru abolirea politi
cii imperialiste, pentru afirma
rea principiilor egalității în 
drepturi, suveranității și inde
pendenței naționale, neameste
cului în treburile interne ale 
popoarelor, pentru conviețuire 
pașnica între toate statele, fără 
^osebire de orînduire socială.

(Aplauze puternice). Fără în
doială, ca tînăra generație din 
Romania va participa și în vi
itor in modul cel mai actfV' la 
această luptă măreață, va dez
volta necontenit relațiile cu toa
te organizațiile de tineret, por
nind de la faptul că Aumai 
unindu-și eforturile, tineretul de 
pretutindeni poate aduce o con
tribuție de preț la făurirea u- 
nei lumi a prieteniei și cola- 
Imta1’11! * P°POare’ a une‘lumi a progresului social. (A- 
plauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
n încheiere îmi exprim con

vingerea ca Congresul dumnea
voastră va deschide noi și largi 
tateTtCtiVet7 Viața 
tatea tineretului patriei noastre 
m munca Uniunii Tineretului 
Coniunist. Se vor stabili, de- 
dta Un " CUrS-U1 dezbaterilor 
tătîre » eS;-C-ăile de îmbună
tățire a activității U.T.C de 
sporire a rolului ei în viata si 
rv-tT tinerei generații, în‘ac
tivitatea generata de construire 
a socialismului. Este mai pre
sus de orice îndoială că bravul 
tineret al patriei noastre ui
mind neabătut politica internă 
Și externă a partidului, nu va 
Piccupeți nici un efort’ pentru

Ș ace simțită prezenta sa 
dinamică, tumultuoasă în reali zarea tuturor edificiilor urmt 
arului cincintil, în munca pen- 

șugat1 î„ea anei Vieti îmbelșugate, în conducerea societății 

Srite ,77 patriei noastre 
socialiste. (Aplauze puternice prelungite). puternice,

Vă urez deplin succes în des
fășurarea lucrărilor Congresu- 
ui, in realizarea acestor țeluri 

de mare însemnătate și vă d<> 

i* patnei noastre, mult succes 
ttatamUnCă’!în SaWtura, în 
viața socială, multă sănătate 
și fericire I (Aplauze puternice, 
■"delungate; urale; se scandează 
„P.C.R. _ p,CR. se ovațjo 
neaza cu însuflețire pentru 
Partid, pentru Comitetul sSu 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

în muncă, la învățătură și 
în activitatea obștească.

In continuarea discuțiilor 
au luat cuvîntul : cooperatoa- 
rea Georgeta Simion, mem
bră a Comitetului comunal 
U.T.C. „Cuza Vodă“, județul 
Ialomița, Ion Parciu, secre
tar al Comitetului U.T.C. 
din cadrul Grupului școlar 
profesional al Uzinelor de 
utilaj petrolier din Tîrgoviș- 
te, județul Dîmbovița, Sandu 
Sava, secretar al Comitetu
lui U.T.C. al Fabricii de an
tibiotice din Iași, studentul 
Kovacs Dezideriu de la In
stitutul de medicină și far
macie din Tîrgu Mureș, Au
rel Stoica, secretar al Comi
tetului județean Cluj al 
U.T.C., Salvina Sima, fila
toare, secretara Comitetului 
U.T.C. de la Uzinele textile 
din Arad, Alexandru Popes
cu, secretar al Comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea 
de transporturi din Timișoa

Lucrările Congresului al 
IX-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist se desfășoară înlj^* 
perioadă cu profunde semnifi
cații în viața țării, de remar
cabile realizări dobîndite m 
edificarea socialistă a patriei. 
Tocmai de aceea în raport se 
apreciază că procesul de în
noire, perfecționările. vieții so
ciale și economice, inițiate de 
partid, s-au răsfrînt în mod 
deosebit asupra tinerei genera
ții. Acestea s-au materializat 
în intrarea în muncă a sute de 
mii de tineri, în condițiile ge
neroase asigurate pentru califi
carea și integrarea lor profe
sională, pentru îmbunătățirea 
continuă a nivelului de viața 
al tinerilor de la orașe și

Se poate spune pe drept cu- 
vînt și cu deosebită satisfacție 
că realizarea cea mai de preț 
a anilor construcției socialiste 
o constituie formarea .nmlui 
nou, prefacerile profunde care 
au avut loc în conștiința cetă
țenilor patriei noastre, ca re
zultat atît al dezvoltării eco- 
nomico-seciale generale, cît și 
al progreselor învățămîntul’ii, 
științei și culturii, al activității 
educative, prefaceri ce se în
truchipează pregnant în modul 
de viață, în universul spiritual 
și în idealurile tinerei genera
ții.

Victoriile cincinalului pe care 
l-am încheiat, relevă și rolul 
activ pe care l-a jucat tînăra 
generație în dezvoltarea eco
nomică și social-politică a ță
rii. ..

Este o caracteristica esențială 
a politicii partidului nostru, 
îndeosebi după cel de-al IX-lea 
Congres al său, spiritul nova
tor, lupta hotărîtă împotriva 
birocratismului și centralismu
lui excesiv, a inerției și închis
tării, a rutinei și șablonismului, 
efortul încununat de succes 
de a deschide cîmp larg _ de 
manifestare noului, capacitățiloi 
creatoare aie tuturor celor ce 
muncesc. Lsie lesne de înțeles 
că în rîndul tineretului are un 
deosebit ecou și se bucură de 
adeziune deplină această poli- 
tică, dovadă că Partidul Co
munist Român este un adevă
rat partid revoluționar.

Raportul menționează că, Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiem
brie—decembrie 1967, sublini
ind sarcinile mari ce revin U- 
niunii Tineretului Comunist în 
actuala etapă de dezvoltare a 
țării, a stabilit un complex de 
masuri deosebit de importante 
privind îmbunătățirea activită
ții U.T.C., sporirea atribuțiilor 
și competențelor sale. In spiri
tul acestor măsuri, s-au realizat 
în ultimii ani progrese însem
nate în activitatea Uniunii Ti
neretului Comunist, au fost îm
bogățite și diversificate acțiu
nile politico-educative.^ formele 
și metodele de muncă, a fost 
stimulată inițiativa tinerilor și 
a organizațiilor U.T.C.

Așa cum s-a arătat la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R. 
din 10—11 februarie a.c. — se 
spune în continuare în raport 
_  organizațiile de masă și ob
ștești sînt nu simple „curele de 
transmisie", ci organisme via
bile și eficiente ale sistemului 
democrației noastre socialiste, 
capabile să asigure participa
rea activă a tuturor păturilor 
și categoriilor sociale, cu între
gul lor potențial, la viața poli
tică, economică și socială, la 
întărirea patriei socialiste.

Este necesar de aceea să fie 
analizate cu toată răspunderea, 
formele și metodele de orga
nizare și desfășurare a activi
tății organizațiilor U.T.C. pen
tru a asigura atragerea și mai 
largă a întregului tineret la 
viața economică, socială, poli
tică și culturală a țării, la o- 
pera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. Aceasta este sarcina poli
tică fundamentală a Uniunii 
Tineretului Comunist; în a- 
ceasta se exprimă obiectivul 
de bază al educației comuniste 
— de a face din fiecare tînăr 
un militant activ pentru ideile 
socialismului și comunismului, 
un participant nemijlocit la 
munca și lupta de înfăptuire 
a programului partidului de 
edificare a noii orînduiri. For
ma cea mai directă de parti
cipare a tineretului la opera 
de construcție socialistă o con
stituie contribuția la înfăptui
rea planurilor de dezvoltare 
economică, la activitatea pro
ductivă. In acest spirit, rapor
tul prezintă un tablou vast al 
sarcinilor ce revin U.T.C. în 
mobilizarea tineretului la rea
lizarea sarcinilor economice, în 
educația prin muncă și pentru 
muncă.

ra, Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Fe
meilor, Gheorghe Sin, cerce
tător științific, secretar al Co
mitetului U.T.C. de la Insti
tutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la 
Fundulea, Nicolae Liepschner, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al 
U.T.C., și scriitorul Petre Po
pescu din București.

Congresul a fost salutat 
de către Angelo Oliva, pre
ședintele Federației Mondia
le a Tineretului Democrat, 
Evgheni Mihailovici Tiajel- 
nikov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist-Leni- 
nist din U.R.S.S., Tran Van 
An, membru al Comitetului 
Executiv al Federației Tine
retului pentru eliberarea 
Vietnamului de sud, Ivan 
Panev, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimi-

Pornind de la constatarea că 
ponderea ridicată a tineretului 
în rîndul muncitorilor, ingine
rilor, tehnicienilor și al cadre
lor de conducere, reprezintă o 
caracteristică esențială a in
dustriei contemporane a Ro
mâniei socialiste, în dezbaterea 
adunărilor generale ale U.T.C. 
trebuie să precumpănească sar
cinile concrete ce revin tinerilor 
în procesul de producție, dis
cutarea operativă la locurile 
de muncă a unor aspecte con
crete din viața tinerilor.

In continuare, în raport se 
arată că deși s-au obținut re
zultate bune, o experiență po
zitivă, sînt încă multe organi
zații care se rezumă la un nu
măr restrîns de acțiuni, ma
nifestă insuficientă inițiativă, 
nu desfășoară o muncă sus
ținută în sprijinul ridicării 
calificării profesionale a tine
rilor. O preocupare mar sus
ținută vor trebui să manifeste 
organizațiile U.T.C. față de 
problemele legate de munca 
tinerilor, pentru soluționarea 
problemelor lor de viață, să 
solicite mai activ sprijinul 
organelor administrative con
ducerilor întreprinderilor, sin- 
dicatelor, organelor economice 
locale.

In pi ocesul amplu de adîn- 
cire și lărgire a democrației 
muncitorești,. o importantă 
sarcină politică a organizațiilor 
UȚ.C. este desfășurarea unei 
activități susținute, în strînsă 
colaborare cu sindicatele.

In continuare, raportul se 
ocupă de problemele tineretu
lui studios, ale activității or
ganizațiilor U.T.C. și asociațiilor 
studențești apreciind că acti
vitatea Uniunii Tineretului Co
munist în școli și facultăți a 
înregistrat progrese. Contribu
ind la sporirea răspunderii 
fiecărui elev față de propria 
pregătire — principala sa o- 
bligație față de societate _
organizațiile U.T.C., se spune 
în raport, trebuie să multipli
ce activitățile specifice care 
concură 1a stimularea interesu
lui elevilor pentru aprofunda
rea cunoștințelor, la formarea 
și dezvoltarea deprinderilor 
de studiu individual, de gîn
dire independentă.

Uniunea Tineretului Comu
nist trebuie să contribuie ta 
eforturile ce se depun de 'or
ganele școlare în direcția legă
rii indisolubile a învățăturii 
cu practica, cu viața, a formă
rii deprinderilor de muncă 
productivă ale tineretului, atît 
m școlile de la orașe, cît și în 
cele de la sate.

In partea referitoare la ac
tivitatea în rîndurile studenți
lor, în report se spune, printre 
altele i In spiritul Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie—decembrie 1967, la 
ultima Conferință a U.A.S.R. 
au fost adoptate, precum se 
știe, măsuri de perfecționare a 
activității obștești, a studenți- 
mii, de înlăturare a paralelis
melor existente în trecut, aso
ciațiile devenind forma speci
fică de organizare a U.T.C. în 
invățâmîntul superior, iar U- 
niunea Asociațiilor Studen
țești din România, parte 
integrantă a Uniunii Tineretu
lui Comunist. In acești ani s-a 
îmbunătățit, în ansamblu, acti
vitatea asociațiilor studențești, 
care se manifestă ca factori 
dinamici în perfecționarea și 
modernizarea procesului ms- 
tructiv-educativ, atît prin pre
zența activă în consiliile și 
senatele universitare, cît și prin 
acțiunile proprii, menite să 
dezvolte răspunderea studenți
lor pentru o bună pregătire, 
să contribuie la lărgirea ori
zontului lor politic, ideologic 
și filozofic, și să stimuleze 
participarea lor la întreaga 
viață politică și obștească. De 
altfel, după cum s-a arătat 
în raport, toate problemele 
privind obiectivele și sarcinile 
ce revin în perioada următoa
re asociațiilor studențești vor 
fi dezbătute pe larg de dele
gații Ia cea de-a VIII-a Confe
rință a Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România.

Un cadru favorabil manifes
tări; potențialului creator al 
tinerei generații au oferit mul
tiplele și diversele acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică, a 
căror valoare, pe parcursul 
cincinalului, se ridică la aproa
pe patru miliarde lei.

In condițiile actuale ale creș
tem nivelului general de in
strucție și cultură al tinere
tului și ale existenței unor 
puternice mijloace de difuza
re a informațiilor, se impune 
ca activitatea politică inițiată 
de organizațiile U.T.C. să se ri
dice la nivelul etapei în care 

trovist din R. P. Bulgaria, 
Thonglay Kommasith, mem
bru în Comitetul Executiv al 
Tineretului Neo Lao Haksat 
din Laos, Kim Zang Zuk, 
vicepreședintă a Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Muncitor-Socialist din 
R. P. D. Coreeană, Yim Nol- 
lins, reprezntantul tineretu
lui Frontului Unității Națio
nale din Cambodgia, Isabel 
Gutierrez, conducătoarea de
legației Uniunii Tineretului 
Comunist din Spania, Ngu
yen Thanh Duong, membru 
al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
„Ho'Și Min" din R. D. Viet
nam. In semn de înaltă pre
țuire a activității Uniunii 
Tineretului Comunist, dele
gați de peste hotare au fă
cut daruri Congresului.

Lucrările Congresului Uni
unii Tineretului Comunist 
continuă.

(Agerpres) 

ne aflăm, să răspundă exigen
telor și pregătirii tinerilor. Ac
tivitatea de propagandă trebuie 
să se distingă prin spirit crea
tor, novator, prin stimularea 
gîndirii politice vii, prin abor
darea concretă a problemelor, 
în strînsă legătură cu realită
țile. Pentru tineretul nostru
— relevă raportul — singura 
cale de împlinire a năzuințelor, 
de afirmare a capacităților sa
le este angajarea plenară, con
știentă, în procesul istoric de 
dezvoltare a țării pe calea so
cialismului și comunismului. 
El își întemeiază această op
țiune pe ferma convingere în 
trăinicia orînduirii noastre, pe 
adeziunea la principiile 
xism-leninismului. la ideile 
nobile ale umanismului socia
list, ale echității și dreptății 
sociale, pe încrederea nelimi
tată în perspectivele largi de 
dezvoltare Și propășire multi
laterală pe care socialismul ie 
deschide României. Constituie 
motiv de satisfacție pentru noi 
toți faptul că Partidul Comu
nist Român se situează ferm 
pe pozițiile marxism-leninis- 
mului creator, atît în soluțio
narea problemelor construcției 
socialismului în țara noastră, 
cît și în dezvoltarea relațiilor 
internaționale.

Societatea noastră socialista 
a creat condițiile afirmării li
bere. nestingherite în viața so
cială a tuturor cetățenilor, a 
întărit prietenia și unitatea 
frățească dintre poporul roman 
și naționalitățile conlocuitoare. 
Aceste condiții se răsfrîng a- 
supra tineretului, din rîndul 
căruia au fost excluse pentru 
totdeauna sentimentele care 
altădată provocau animozități 
și neîncredere. Exemplu grăi
tor, în acest sens, este structu
ra însăși a organizației noastre 
de tineret, care cuprinde in
tre cei 2 400 000 de membri ai 
săi aproape 200 000 tineri ma
ghiari, aproape 35 000 de tineri 
germani, cîteva zeci de mu d^e 
tineri de alte naționalități. It- 
ducarea fn spiritul patriotis
mului socialist a tuturor tine
rilor, fără deosebire de națio
nalitate, adîncirea și cimen
tarea frăției tinerilor români 
și de alte naționalități rămme 
în continuare un important o- 
biectiv al muncii politice a or
gan-zațiilor U.T.C.

Trebuie să menționăm — s-a 
arătat în raport — existența 
la unii tineri a unor mentali
tăți retrograde în atitudinea 
față de muncă, față de pro
prietatea socialistă și bunul 
obștesc, cazuri de abatere, de 
la morală. Organizațiile U.T.C.
— se spune în raport — tre
buie să-și intensifice preocupa
rea pentru dezvoltarea și con
solidarea la tineri a spiritului 
de cinste, corectitudine, princi
pialitate, colectivism, a res
pectului pentru regulile de con
viețuire socială, a demnității 
și echității sociale. Ele trebuie 
să-și propună promovarea unei 
concepții consecvent științifice 
despre lume și viață, bazată pe 
materialismul dialectic, pe cele 
mai înaintate cuceriri ale cu
noașterii umane.

In continuare, raportul arata 
că una din sarcinile noi și de 
mare răspundere încredințată 
Uniunii Tineretului Comunist 
a constituit-o pregătirea tine
retului pentru apărarea patriei, 
activitate primită cu satisfacție 
și interes de către toți tinerii 
din țara noastră, reprezentînd 
o importantă formă de educa
ție, de cultivare a sentimente
lor patriotice, a hotărîrii de a 
contribui la consolidarea, dez
voltarea și apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului nos
tru. In acest context, sînt evi
dențiate inițiativele întreprin
se, posibilitățile ce se cer mai 
amplu valorificate în viitor. 
In cadrul Forțelor Armate, or
ganizațiile U.T.C. desfășoară 
o amplă și vie activitate pen
tru mobilizarea tinerilor ostași 
în vederea însușirii măiestriei 
militare și a dezvoltării unor 
trăsături politico-morale îna
intate.

Sînt prezentate apoi realiză

TELEGRAMA
Organizației U.T.C. a minei Lupeni

întregul tineret al patriei își 
îndreaptă în aceste zile gînduri- 
le spre cel de-al IX-lea Con
gres al U.T.C. Dînd glas sen
timentelor de profund atașa
ment, de recunoștință pentru

..Raportăm Congresului organizației noastre revoluționare 
că, alături de destoinicii mineri ai minei Lupeni, avind e- 
xemplul însuflețitor al comuniștilor, tinerii și-au afirmat 
plenar hotărîrea de a înfăptui politica înțeleaptă a parti
dului, neprecupețindu-și eforturile pentru a spori continuu 
producția de cărbune.

In anul care a marcat încheierea cincinalului 1966—1970, 
cei peste 800 de uteciști care muncesc în abatajele minei 
Lupeni, conduși de comuniști, incadrîndu-se în eforturile 
întregului colectiv, au contribuit la obținerea unor remar
cabile realizări în procesul de producție, concretizate ;n 
extragerea din abataje a cantității de 60 000 tone de căr
bune energetic și cocsificabil peste sarcinile de plan. Hotă- 
rirea colectivului a fost și în continuare transpusă în fapte. 
De la începutul anului 1971 și pînă în prezent minerii noș
tri, în frunte cu comuniștii, avînd aportul organizației de 
tineret, au extras peste plan 12 400 tone de cărbune. Din 
dorința de a întîmpina lucrările Congresului nostru cu noi 
și însemnate succese în muncă, tinerii din organizația 
U.T.C. au declarat perioada cuprinsă între 8—17 februarie 
a.c. drept decadă a recordurilor în cadrul căreia s-au depus 
eforturi pentru obținerea unor rezultate dintre cele mai re
marcabile în procesul de producție, în întreaga activitate 
politică și educativă a organizației.

Ne angajăm să facem cinste organizației noastre revolu- 
ționare, să înnobilăm prin noi fapte de muncă titlul de
uteciști, viitori comuniști, participanți activi la efortul crea
tor al întregului popor, pentru creșterea continuă a bună
stării oamenilor muncii, pentru edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate. 

rile obținute de U.T.C. în or
ganizarea activității sportive de 
masă în rîndul tineretului 
muncitoresc, sătesc, școlar și 
universitar, a turismului de 
masă al tineretului, în urma 
lărgirii atribuțiilor în acest 
domeniu.

O parte importantă a ra
portului este consacrată muncii 
organiz-atorice a U.T.C. Uniu
nea Tineretului Comunist nu
mără în prezent peste 2 400 000 
membri, cuprinși în peste 
75 000 organizații. In perioada 
care a trecut de la Congresul 
al VlII-lea au fost primiți în 
U.T.C. peste 1 700 000 tineri. 
Organizațiile U.T.C. au reco
mandat în aceeași perioadă un 
număr de aproape 300 000 de 
tineri pentru a fi primiți în 
rîndul membrilor de partid

Comitetul Central a supus a- 
tenției Congresului proiectul nou
lui Statut al Uniunii Tinere
tului Comunist, care a fost îm
bunătățit pe baza numeroaselor 
propuneri formulate în cursul 
dezbaterilor din conferințele 
județene și din presa de tine
ret.

i < a organizație comunistă de 
tineret — se arată în raport —• 
organizația noastră pune la ba
za întregii sale activități prin
cipiul conducerii și îndrumării 
nemijlocite de către Partidul 
Comunsit Român. In toată a- 
ceastă perioadă de înfăptuire 
a măsurilor de îmbunătățire si 
perfecționare a vieții și acti
vității sale, organizația noastră 
a beneficiat de sprijinul larg 
și susținut al organelor și or
ganizațiilor de partid. Tinere
tul patpiei noastre consacră în
treaga sa energie și capacitate 
creatoare înfăptuirii programu
lui de făurire a societății so
cialiste, susține cu toată con
vingerea și hotărîrea politica 
externă a partidului și a sta
tului, de promovare activă a 
prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste, a legăturilor 
internaționaliste cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
forțele revoluționare și progre
siste din întreaga lume, a so- 
idantății eu lupta popoarelor 

împotriva imperialismului, colo
nialismului și reacțiunii, pentru 
pace, prietenie și colaborare în
tre popoare. Raportul evidenția
ză faptul că în perioada car» 
a trecut de la ultimul Con
gres s-au lărgit și intensificat 
contactele și schimburile in
ternaționale ale U.T.C. și 
U A S.R care în prezent au 
relațn de cooperare cu peste 
400 organizații comuniste, so
cialiste, social-democrate, sin
dicale, liberale, democrat-creș- 
tine, cu mișcări ale tineretului 
care se situează pe poziții îna
intate, progresiste.

Tineretul României — a sub- 
hmat raportul - șj-a manifes
tat sprijinul deplin pentru 
lupta îndelungată și grea pe 
care poporul vietnamez o duce 
împotriva agresiunii imperialis
mului american, cu celelalte 
popoare care luptă pentru eli
berare națională, împotriva im
perialismului și neocolonialis- 
mului, pentru soluționarea p» 
cale politică a conflictului din 
Orientul Apropiat.

încheind o perioadă de efor
turi susținute și de muncă rod
nică a tineretului român, a or
ganizației sale revoluționare — 
se spune în partea finală a 
raportului — Congresul nostru 
reprezintă un moment impor
tant în viața Uniunii Tinere
tului Comunist, un prilej d» 
reafirmare a responsabilităților 
sociale majore ale noilor ' ge- 
neraț»> a atașamentului lor 
profund față de politica inter
nă și externă a partidului și 
statului, a hotărîrii nestrămu
tate de a participa cu toate 
foițele, cu tot entuziasmul și 
capacitatea creatoare la înfăp
tuirea marilor obiective ale 
procesului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul scump al 
patriei.

condițiile de muncă și de via
ță ce le sînt create, tinerii mi
neri din Lupeni au trimis pei 
adresa Congresului o călduroa
să telegramă, în care se spune 1

Comitetul U.T.C. 
al minei Lupeni
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Pe itinerariile uzinei
Autoutilarea 
dă roade

In spiritul ideii 
re, care cîștigă în 
din ce in ce mai 
Uzina de utilaj minier Petroșani 
a finalizat, la sfîrșitul lunii ia
nuarie a.c., trei prese cu ex
centric montate în prezent in 
noul spațiu destinat procesului 
de fabricație a plasei metalice 
pentru bandajarea lucrărilor mi
niere. Faza probelor tehnologi
ce a fost depășită, la ora ac
tuală produeîndu-se cele dinții

de autoutila- 
ultima vreme 
mulți odepți,

loturi de plasă în cadrul noii 
conjucturi create de oamenii u- 
zinei. De altfel, e cazul să rea
mintim că acestora le aparțin 
integral atît concepția cit și e- 
xecuția utilajelor și produsului 
de care om vorbit.

’■ii
Indice înalt de 
utilizare a 
mașinilor unelte

Colectivul de muncă al Fa
bricii de stîlpi hidraulici din

Vulcan a reușit să realizeze o 
a 

de 
în- 
le- 
un 

î a- 
ma-

încărcare corespunzătoare 
parcului de mașini unelte 
care dispune. Acțiunea se 
scrie pe linia preocupărilor 
gate strîns de folosirea, la 
indice de utilizare cit mai 
propiat de cel planificat, a 
șinilor unelte.

In acest sens e demn de 
remarcat faptul că atenția se 
concentrează cu precădere - 
fără a neglija celelalte aspecte 
— asupra mașinilor cu program 
automat.

Se extinde 
suprafața 
productivă

Consecventă principiului de 
lărgire a suprafețelor nemijlo
cit productive, conducerea 
U.U.M.P. a reconsiderat anumite 
spații - inițial ocupate cu ac
tivități auxiliare - destinîndu-le 
reorganizării fluxului tehnologic 
pentru produse de bază și de 
serie cum sint grinzile metalice ar
ticulate, transportoarele tip blin
dat TR-2 și construcțiile metalice 
ușoare. Suprafața direct pro
ductivă a crescut în acest fel 
cu cca. 880 mp, creindu-se con
diții propice sporirii simțitoare 
a productivității muncii.

Pentru continua înfrumusețare și buna
gospodărire a localităților municipiului T V

VINERI 19 FEBRUARIE

După cum am mai informat 
cititorii ziarului nostru, în ul
timele sesiuni ale consiliilor 
populare orășenești și comunale 
au fost dezbătute sarcinile pla
nului economic și bugetele con
siliilor populare pe anul 1971. 
Cu acest prilej, dînd glas nă
zuințelor maselor de cetățeni 
din localitățile municipiului de 
a trăi în orașe cit mai bine 
gospodărite și frumoase, hotărâ
rii lor de a participa efectiv 
la realizarea lucrărilor gospodă- 
rești-edilitare, sesiunile au apro
bat angajamentele consiliilor 
populare ca răspuns la chemarea 
la întrecere patriotică pe a- 
nul 1971 — lansată de Consi
liul popular al județului Neamț 
— pentru susținerea angajamen
telor Consiliului popular al ju
dețului Hunedoara și al muni
cipiului Petroșani.

Publicăm din aceste angaja
mente obiectivele prevăzute în 
domeniul gospodăririi și înfru
musețării orașelor și comune
lor, pe localități:

urmă-

LUPENI
0 Prin acțiunile patriotice 

Bîe cetățenilor se vor realiza 
lucrări gospodărești-edilitare 
valoare de 5 milioane lei, 
500 000 lei mai mult față 
anul 1970.

0 Se vor executa lucrări 
reparații străzi, trotuare, pode
țe, ziduri de sprijin, amenajări 
de noi zone verzi, terenuri pen
tru copii.

0 Vor continua lucrările de 
amenajare și dotare a bazei de 
agrement.

0 Se vor realiza economii la 
lucrările finanțate în valoare 
de 150 000 lei.

0 Valoarea lucrărilor gospo
dărești realizate prin muncă pa
triotică va fi de cel puțin 170 
lei pe cap de locuitor.

0 Pentru antrenarea unui 
număr cit mai mare de cetățeni 
la lucrările gospodărești, se vor 
organiza întreceri între cartiere, 
străzi și blocuri, acordindu-se 
diplome și mențiuni celor evi- 
dențiați.

Animați de dorința de a con
tribui din plin la înflorirea 
patriei noastre socialiste, con
siliul popular orășenesc, toți 
deputății, vor munci cu toată 
stăruința și priceperea lor, nro- 
bilizînd masele de oameni ai 
muncii din orașul nostru pen
tru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor economice și social- 
culturale precum și a angajamen
telor asumate în marea întrece
re patriotică.

ponente se vor realiza 
toarele:

a) Din contribuție voluntară 
în bani se vor repara: școala 
veche Paroșeni, dîndu-i-se des
tinația de cămin cultural.

b) Pentru înfrumusețarea și 
gospodărirea orașului se vor 
executa prin muncă patriotică 
lucrări în valoare de 5 milioane 
lei între care:

Amenajarea și extinderea 
spațiilor verzi pe o suprafață 
de 1,5 ha, repararea și amena
jarea de străzi și trotuare, (mo
dernizarea străzii Crividia și 
altele), plantarea de arbuști și 
pomi ornamentali (700 bucăți).

Se vor executa lucrări de 
regularizări și taluzări de ma
luri pe o lungime de 1 800 ml.

0 se vor amenaja și îngri
ji unitățile și traseele turistice.

0 se va trece a doua centra
lă termică din oraș de pe căr
bune pe termoficare.

0 se va renova cinematogra
ful Crividia și cabana Vulcan.

0 va fi amenajat un Ioc de 
agrement pe Valea Morii.

0 în cinstea zilei de 1 Mai 
ți a zilei de 23 August se vor 
organiza 
blocuri 
diplome 
dențiați.

Oamenii 
Vulcan își 
turile pentru realizarea sarcini
lor economice și social-cultu
rale din planul de stat pe a- 
nul 1971 aducindu-și contribu
ția Ia dezvoltarea generală eco
nomică și socială a orașului.

derea mobilizării maselor 
cetățeni la îndeplinirea sarcini
lor economice și social-cultura
le și a angajamentelor asu
mate în marea întrecere patrio
tică.ANINOASA

de

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Limba ro
mână : „Luceafărul** de 
Mihai Eminescu (anali
ză literară). Chimie 
(clasele X—XII) : Legă
tura coordinativă; Le
gătura de hidrogen. 
Căminul.
Lumea copiilor. 
Tragerea Loto. 
1001 de seri — emisiu
ne pentru cei miei. 
Telejurnalul de 
România *71. Azi 
dețul Mureș. 
Film artistic:
Izabela" — producție a 
studiourilor din K. P. 
Ungară.
Baletul „Pricuiiciul** de 
Zeno Vancea (Intervi- 
ziune).
Panoramic științific. 
Telejurnalul de noapte.

18,00
18,40
19,10
19,20

19,30
20,00

20,30

21,50

seară.
— ju-

Falsa

PETRILA
Pentru buna gospodărire 

înfrumusețare a orașului, Con
siliul popular al orașului Petri
la va mobiliza masele de cetă
țeni la efectuarea prin muncă 
patriotică a unor lucrări in va
loare de 4 013 300 lei, execu- 
(indu-se următoarele obiective : 

0 Construcții străzi și trotu
are — 54 000 mp.

0 Reparații străzi și trotu
are — 145 300 mp.
• Construcții și întrețineri 

de drumuri comunale — 49 km.
0 Amenajări și extinderi de 

spații verzi — 3 ha.
0 întreținere de parcuri 

și zone verzi — 36 ha.
0 Plantări de arbori și ar

buști — 15 900 bucăți.
• Construcții de 

pouețe — 70 ml.
0 Amenajarea a 

sportive și terenuri 
pentru copii.

0 Lucrări de îndiguiri — 4,5 
km.

be vor organiza întreceri pen
tru cea mai frumoasă stradă, 
cel mai frumos bloc și cea mai 
Inimoasă scară, acordindu-se 
diplome și mențiuni celor evi- 
dențiați.

Consiliul popular al orașului 
Petrila iși exprimă convingerea 
că, deputății și toți oamenii 
muncii din cuprinsul orașului 
iși vor intensifica eforturile 
pentru realizarea sarcinilor eco
nomice și social-culturale ce 
revin din planul de stat pe 
nul 1971.

poduri și

12 baze 
de joacă

VULCAN
Prin antrenarea cetățenilor 

acțiunile obștești de ridicare 
nivelului edilitar-gospodăresc 
Brațului și al localităților com-

De cite ori nu am trecut pe 
lingă Depozitul final al U.E.L. 
Petroșani, locul unde, zi și 
noapte, lemnul coborât din pă
duri, este recepționat, sortat 
și expediat spre colțuri diferi
te de țară și, de multe ori, 
chiar peste hotare. Denumirea 
— Depozitul final — exprimă 
deci esența activității oameni
lor din partea estică a bazinu
lui forestier Petroșani. Cei 
mai mulți, însă, cunosc acest 
punct de lucru sub numele 
de Gara mică. Nu-i rău zis 
și așa, pentru că de aici plea
că în continuu vagoane încăr
cate cu lemn destinat necesi
tăților industriei sau căldurii 
din căminele noastre.

Ne-am oprit deunăzi pașii 
aici, la Depozitul final, prin

tre oamenii care descarcă. lem
nul din mașini, îl supun u- 
nor multiple operațiuni, apoi 
îl încarcă în vagoane 
pediază la destinația 
te 
toi 
de
tului, Olga Pîrvulescu, ne-a 
vorbit cu plăcere despre rea
lizările obținute în ultimii 5 
ani, despre oamenii din sub
ordine.

Unul dintre acești oameni 
este mecanicul încărcător Ga
bor Kiss. Lucrează de 11 ani 
în depozit, fiind un meseriaș 
priceput, modest și conștiin
cios. Se străduiește întotdea
una să încarce în termen lem
nul în vagoane — repede și 
bine — reușind să reducă 
substanțial locațiile la CFR. 
Cel mai bun prieten al lui 
Gabor este IFRONUL 204 D 
cu brațe frontale, cu care rea
lizează rezultate deosebit de 
bune.

stabilită. Munca 
<ea nu contenește 
ore din 24). Șefa

și-l ex- 
dinain- 
era în 
aici 24 
depozi-

57 acești oameni muncesc
— Dacă am 

lemn și vagoane 
ție— de lemn nu 
dar după vagoane trebuie să 
așteptăm de multe ori— apoi 
în 24 de ore reușesc să încarc

în totdeauna 
Ia dispozi- 
ne plîngem

și 300 mc de lemn. Lucrez 
din 1960 aici și m-am conto
pit cu acest loc de muncă, 
îmi place să muncesc și câș
tig bine.

In general, în asemenea locu-

Răspunzind chemării Ia între
cere și pentru susținerea hotă
rârilor adoptate de sesiunea a 
X-a a Consiliului popular jude
țean Hunedoara și sesiunea a 
IX-a a Consiliului popular mu
nicipal Petroșani ne angajăm 
ca prin mobilizarea tuturor re
surselor locale, printr-o orga
nizare superioară a activității 
pe raza comunei, să realizăm 
următoarele,:

0 se vor executa lucrări prin 
muncă patriotică pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a 
comunei în valoare de 812 000 
lei.

0 principalele obiective pro
puse a se realiza sînt: repara
rea a 15 000 mp străzi și trotu
are din care 8 000 mp pînă la 
1 Mai; întreținerea și repara
rea a 8 km drum comunal din 
care 5 km pînă la 1 Mai; se 
vor planta, pînă Ia 1 Mai, 2000 
bucăți arbori, arbuști și pomi ; 
pînă la 23 August se va amena
ja o bază sportivă pentru școa
la Iscroni ; se vor executa lu
crări de îndiguiri pe 50 ml; 
curățirea a 20 ha pășuni și fi
nețe pînă la data de 1 iulie.

22,20
22,50

Meeanicul încărcător Gabor Kiss în exercițiul funcțiunii

ri de muncă fluctuația este 
mare. La Depozitul final Pe
troșani, însă, sînt oameni sta
bili, cu vechime — cum s-ar 
zice. Găbor Kiss ar fi unul 
dintre ei. Altul este Petre 
Ungureanu, om trecut nu de 
mult de prima tinerețe, dar 
care și-a aflat aici o slujbă 
și un cîștig onest. Nu are o 
meserie deosebită. Esle încăr
cător manual. De 15 ani face 
același lucru : sortează lemnul 
căzut în pădure sub puterea 
drujbelor, apoi dirijează în
cărcarea 
cîndn-și 
abilă la 
lui și,

cu con- 
fac 
titlu

Sînt

din 
de 

oa-

lui în vagoane, adu- 
o contribuție apreci- 
beneficiile depozitu- 
evident, ale U.E.L.

Petroșani, de care aparține 
Depozitul final Petroșani. E- 
fectuează o muncă nespecia
lizată, dar o face cu plăcere 
și cu interes.

Și ca acești doi muncitori 
sînt și alții la Depozitul final 
al U.E.L. Petroșani. Sînt în 
această celulă a U.E.L. oa
meni care muncesc 
ști inciozi tale, care
preocuparea lor un 
mîndrie personală,
meni care, fie zi sau noapte, 
pe vreme bună sau rea, se 
află la datorie, ca și prietenii 
lor ce se luptă cu copacii fal

nici în sihăstria pădurilor de ];. 
Lonea și Roșia, trimițînd ce
lor „de jos" materie primă 
pentru ca munca lor să nu 
stagneze.

Acestor oameni „de jos" 
le-am dedicat cîteva rânduri. 
„Celor de sus“ — altădată.

Dumitru GHEONEA

I
I§

[«
1

I
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SPORT DUMINICĂ 21 FEBRUARIE 20,00

20,30 18,50

MIERCURI 24 FEBRUARIE

15,00

de 23,00

B. STAICUURICANI
Pregătiri

voluntară

la Constructorul Lupeni de noapte.

9
LUNI 22 FEBRUARIE

18,00

pentru18,45
20,20

săptămînaȘi
20,05

O carte 20,30

PENTRU MINERI
Și 21,20

17,00

20,20MARȚI 23 FEBRUARIE

10,00 19,00
21,50

22,05

22,30

18,00

JOI 25 FEBRUARIE
18,20
18,30

19,15
19,20
19,30
19,50

20,30
22,10

10,00
11,30

22,10
22,20

20,30
20,55

in 
cu 
de

Și 
Și

în
la

12,00
12,30

22,30
22,50
23,00

22,20
22,30

19,15
19,20
19,30
20,00

nivelului
vom rea-

22,20
22,40

19,10
19,20
19,30
20,00

18,00
18,45

amicală în 
Rapid din 
prilej, an- 
Jiul, prot 

verificat a-

formației 
Cu acest 
echipei 

Pop, și-a

de noapte, 
emisiunii.

emisiunii. 
Emisiune- 

coristrucții 
i pionieri

de știință. Ro- 
ora atomului, 
muzicii. Mario

%

— 62 ml și 
de gard viu. 
întreceri în- 
electorale a-

al „Cerbului 
1971 : Char

întreceri între cartiere, 
străzi acordindu-se 
mențiuni celor evi-

muncii din orașul 
vor intensifica efor-

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00

în ce privește 
în timp, in- 

ce privește

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

BANIȚA

Primul meci

SPORT•

SIMBATA 27

Există 
mărfuri 

din belșug, 
fiecare-și 

poate alege.

VIND casă cu două came
re, bucătărie, tămarâ, baie, 
terasă. Informații Calea Ro
mană nr. 6 Petroșani.

In vederea unei și mai bune 
gospodăriri a orașului Uricani 
consiliul popular va mobiliza 
masele de cetățeni pentru exe
cutarea prin muncă patriotică 
a unor lucrări în valoare de 
1281 680 lei, cu 50 000 lei mai 
mult față de plan.

0 se vor executa lucrări de 
reparații și întreținere străzi și 
trotuare în valoare de 82 500 lei.
• vor fi reparate și întreți

nute drumuri comunale pe o 
distanță de 10 km în valoare 
de 70 000 lei.
• se vor amenaja și extinde 

zonele verzi.
0 între strada Republicii și 

str. 23 August se vor amenaja 
5 baze sportive în valoare de 
453 000 lei.

0 se vor consolida și îndi- 
gui maluri pe o lungime de 1 
km în valoare de 103 280 lei și 
se vor executa lucrări de talu- 
zări de maluri pe o suprafață 
de 10 000 mp.
• în punctul numit Mailat 

se va construi un pod peste 
riul Jiu în valoare de 30 000 
lei.
• se vor organiza întreceri 

în cadrul orașului pentru cea 
mai frumoasă stradă, cel mai 
frumos bloc, acordindu-se di
plome și mențiuni celor eviden
tial

Consiliul popular al orașului 
nostru, toți deputății sint hotă- 
rîți ca sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
să-și intensifice eforturile în ve-

Prin antrenarea locuitorilor 
comunei Bănită în acțiunile ob
ștești de ridicare a 
gospodăresc al satelor 
liza :

a) din contribuția
bănească și în muncă :
• pînă la data de 1 Mai 

1 146 zile muncă cu brațele și 
112 zile muncă cu atelajele din 
planul anual și se vor întreține 
10 km drumuri comunale și 
vor fi reparate 24 ml podețe ;

0 se vor întreține zonele 
verzi existente în cadrul comu
nei și se vor crea altele noi 
pe o suprafață de 10 000 mp.

9 se vor realiza obiectivele 
votate de adunările populare 
procent de 60 la sută pînă 
data de 1 Mai 1971.

b) Pentru înfrumusețarea 
buna gospodărire a comunei 
se vor executa lucrări gospo
dărești prin munca patriotică 
a cetățenilor în valoare de 
446 700 lei și anume : construcții 
de drumuri — 2,5 km ; amena
jări și extinderi spații și zone 
verzi pe o suprafață de un 
hectar ; plantarea a 3 000 bucăți 
arbori, arbuști și pomi orna
mentali ; lucrări de îndiguiri pe 
o lungime de 1 km, construcții 
și reparații podețe 
plantarea a 200 ml

Se vor organiza 
tre circumscripțiile 
cordîndu-se diplome și menți
uni celor evidențiate. Locuitorii 
comunei își vor intensifica efor
turile pentru realizarea sarcini
lor economice și social-culturale 
ce Ie revin pe anul 1971.

al luptătorilor 
de la Jiul Petrila

Lotul de lupte libere al A.S. 
Jiul Petrila a susținut duminică, 
la Deva, o întîlnire 
compania 
localitate.
trenorul
Gheorghe 
tent elevii în vederea apropi
atelor campionate republicane. 
In confruntarea celor 10 perechi 
la categoriile oficiale, victoria 
a revenit petrilenilor cu rezul
tatul de 15—7, prin punctele 
realizate de Marcel Căldărar,

Grigore Peter, Gheorghe Bledea, 
Vasile Făgaș, Aurelian Vamvu, 
Teodor Plev și Ștefan Szilagyi. 
.Bine, s-a comportat și Franeisc 
Biro, care a ocupat locul II 
Țdupă ce a susținut patru me
ciuri în decurs de 3 ore). Locul 
II l-a obținut și Emanoil Nițu- 
lescu. Grigore Gheorghe, An
drei Nyulas și Vlad Aionesei 
au evoluat demonstrativ, com
pleted întîlnirea cu partide re
ușite.

8,45 Deschiderea emisiunii. 
9,00 Matineu duminical pen

tru copii și școlari. 
Viața satului.
Albumul compozitorilor 
români : Tudor Ciortea. 
De strajă patriei.
In reluare, la cererea te
lespectatorilor. Interpret 
preferați de muzică u- 
șocuă : Tom Jones, Rika 
Zarai, Hary Belafonte și 
formația „Mondial". 
Hochei pe gheață : Ro
mânia - Elveția. înre
gistrare de la patinoarul 
„23 August".
Em siune in limba ma
ghiară.

16.30 Studioul „N“.
18,00 Cîntaze patriei. Concurs 

coral interjudețean. Par
ticipă județele Maramu
reș, Timiș și Covasna.

19,20 1 001 de' seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 România '71. Azi - ju

dețul Olt.
Film artistic : Key Largo. 
Un oaspete 
de aur" -
Ies Tre net.
Telejurnalul
Duminica sportivă.

România '71. Azi — ju
dețul Satu Mare.
Seară de teatru. Premie
ră TV. Ștafeta nevăzută, 
de Paul Everac.
Recital Connie Francis. 
Telejurnalul 
închiderea

18,00 Deschiderea 
„Ex-terra ’71“ 
concurs de < 
tehnice pentru 
și școlari.

18,130 Cadran internațional.

18,3® La volan - emisiune pen- I
tru conducătorii auto. |
Mult e dulce și frumoa- I
să. *
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
România ’71. Azi - ju
dețul Sălaj. 
Film serial : Vidocq (XII). 
Conferința de presă TV. 
- cu tovarășul ton Cos- 
ma, ministrul turismului.

21,45 Film documentar de mon
taj : Planeta se grăbește. 
„Demonul vitezei" (II) 
Scenariul și regia Paul 
Anghel și Sergiu Verona. 
Telejurnalul de noapte. 
Campionatele mondiale 
de patinaj artistic de la 
Lyon. Proba de perechi. 
Închiderea emisiunii.

VINERI 26 FEBRUARIE

Ocupanta locului II în clasa
mentul județean de fotbal — 
Constructorul Lupeni — și-a re
luat de mai mult timp antrena
mentele în vederea apropiatu
lui retur. După cum ne-a rela
tat instructorul Alexandru Con
stantin, echipa pe care o pre
gătește este hotărîtă să obțină 
rezultate mai bune în retur. 
Primul joc de verificare a avut 
loc săptămîna trecută. Pe tere-

nul din Uricani, Constructorul 
Lupeni a dispus cu scorul de 
9—0 de echipa Minerul din lo
calitate. La antrenamente par
ticipă următorii jucători : Bra- 
șoveanu, Udrescu, Cristea, I. 
Mărcuș, A. Mărcuș, Beudean, 
Brăneț, Budai, Sălăjean, I. Ji- 
anu, C. Jianu, Coșa, Bușu, Ora- 
vetz, Has, Poenaru (fost la Mi
nerul Lupeni).

Staicu BÂLOI

In 
apărut în 
publicația 
dineuri” de 
Este vorba 
nunchi de 
din viața 
minerilor 
torul care 
ca ziarist
țării, a cutreierat Valea Jiu
lui, însemnîndu-și cu migală

vitrinele librăriilor a 
Editura Albatros 
„Răpirea din a- 
Anatolie Paniș. 
despre un mă- 
întîmplări luate

tristă și obscură a 
de odinioară. Au- 
a lucrat mulți ani 
în această parte a

oameni și fapte de altădată. 
Concentrică 
expunerea 
spirală in 
alegerea eroilor, susținută de 
un stil vioi, cartea la care 
ne referim, constituie un a- 
daos de preț în biblioteca 
oricui și cu atit mai mult a 
celor care trăiesc și muncesc 
în municipiul nostru.

Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul.
Eu doinesc codrul răsu
nă...
Publicitate.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară.
La încheierea Congresu
lui al IX-lea al U.T.C.
România '71. Azi - ju
dețul Prahova.
Roman foileton : In ci
clul romanelor lui Fran
cois Mauriac transmitem 
„Therese Desqueyroux", 
cu Emanuele Riva în ro
lul principal.
Steaua fără nume. Emi- 
siune-concurs de muzică 
ușoară.

22,20 Telejurnalul de noapte.
22,30 Telesport.
23,00 închiderea emisiunii.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală.
Matematică — ci. a Xll-a 
Algoritmul lui Euclid. 
Mijloace moderne in pro
cesul de învățămînt. 
Căminul.
Campionatele mondiale 
de patinaj artistic, de la 
Lyon. Proba individuală 
masculină.
Tragerea Loto.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
România '71. Azi - ju
dețul Sibiu.
Film artistic : Domnul 
Pitelet, cu Michel Simon, 
Louis de Funes, Gabi 
Morlay.

21.45 Handbal masculin : Stea- 
ua-partizan Bjefovcir (se
mifinala Cupei campioni
lor europeni). Transmisi
une de la Sala Floreasca. 
Repriza a H-a.

22,15 Dinamica societății ro
mânești.

22.45 Telejurnalul 
23,00 închiderea

de noapte, 
emisiunii.

FEBRUARIE

— 11,00 Teleșcoală. 
Fizică - clasa a Vlll-a : 
Forța electromagnetică. 
Biologie — clasa a IX-a : 
Relații de nutriție. 
Geografie - clasa VIII - 
XII : Dunărea. 
Deschiderea emisiunii. 
Actualitatea muzicală. 
Rămineți pe recepție... 
Tocite pinzele sus I emisi
une pentru pionieri.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.

Cincinalul in cifre și ima
gini. Satisfacerea tot mai 
largă a cerințelor de 
consum ale populației. 
Telecinemateca : Circul. 
O producție a studiouri
lor sovietice.
Poșta TV. - de Ion Bu- 
cheru.
Emisiune 
mânia la 
Bucuriile
del Monaco.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Deschiderea 
Emisiune în 
mană. 
Publicitate.
Bună seara, 
Bună seara, 
România ‘71. 
detul Suceava.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
Tele-encick>pedia. 
Romanțe vechi și noi.

emisiunii. 
limba ger-

19.20
19,30 
20,00 
21,00
21.20 Film serial : Incoruptibilii. 

Povestea lui Charlie Ar
gos.
Telejurnalul de noapte. 
Campionatele mondiale 
de patinaj artistic de 
Lyon. Probele de dans 
individual femei, 
închiderea emisiunii.

la
Ș'

MICA PUBLICITATE SIMPOZION
PEDAGOGIC

Ieri a avut loc la Casa de 
cultură a sindicatelor' din Pe
troșani, în organizarea condu
cerii Liceului de cultură gene
rală și a Comitetului de pă
rinți pe școală, un simpozion 
pedagogic urmat de filme docu
mentare. In cadrul simpozionu
lui au fost prezentate expune-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I 1 
I

I
I
I
Ii 

J

rile t „Contribuția familiei in 
educarea patriotică a elevilor" 
de către profesorul Ilie Moșie, 
„Rolul familiei în formarea i- 
dealului de prietenie și căsăto
rie la adolescenți", de către 
prof. Florica Mușteanu și „Con
tribuția familiei în educarea a- 
teist-științifică a elevilor" de 
către profesoara Amelia loniță.
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Mișcări
revendicative

IN ITALIA..
ROMA 18 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : Aproximativ 400 000 
de muncitori din întreprinde
rile industriale ale orașului 
Torino — metalurgiști, texti- 
liști, tipografi, lucrători din 
ramurile chimiei și confecțiilor 
— au declarat miercuri o gre
vă de trei ore împotriva sus
pendării de către conducerile 
fabricilor de automobile Fiat, 
Lancia și Pininfarina a peste 
40 000 de salariați. La chema
rea unitară a celor trei centrale 
sindicale — CGIL, CISL și 
ULI — mii de oameni ai mun
cii s-au întrunit în diferite 
zone ale orașului, îndreptîndu- 
se apoi spre Piața San Carlo, 
unde a avut loc un miting de

protest împotriva ofensivei pa
tronale.

Tot miercuri, circa 300 000 
de muncitori din industria tex
tilă au declarat o grevă de o 
oră, în semn de protest împo
triva faptului că, datorită cri
zei prin care trece acest sec
tor, mulți dintre ei sînt ame
nințați cu concedierea. Greviș
tii au cerut, de asemenea, les- 
pectarea unor clauze ale con
tractului de muncă.

In provincia Pordenone, oa
menii muncii din toate sectoa
rele de producție au încetat 
lucrul pe timp de trei ore, 
cerînd autorităților să ia mă
suri pentru folosirea 
a forței de muncă și 
a accelera dezvoltarea 
mică în această zonă a

deplină 
pentru 
econo- 
Italiei.

„ȘI ÎN SUEDIA
STOCKHOLM 18 (Agerpres). 

— La Stockholm s-a anunțat 
oficial eșuarea tratativelor pur
tate între Confederația sindi
catelor suedeze și Federația 
patronatului în legătură cu 
revendicările materiale ale sa- 
iariaților.

Intre timp, greva celor 10 00C

suedezi 
Guver-

de funcționari de stat 
a intrat în a 17-a zi. 
nul a făcut cunoscut că, dacă 
nu va interveni o reglemen
tare, la sfîrșitul acestei săptă
mîni vor fi puși în disponibili
tate 30 000 de alți funcționari 
de stat, între care 25 000 de 
cadre didactice.

Pe fronturile din Indochina
găsesc 
saigo- 

corpu- 
la 10

Corul ,,Madrigal 
aplaudat în R.D. Germană

BERLIN 18 — 
dentul Agerpres, 
ju, transmite : In 
neului întreprins 
multe orașe din 
mană, formația corală 
drigal** din România a con
certat, la 17 februarie la 
Hallc. Măiestria interpretati
vă a ansamblului român a 
fost răsplătită cu vii aplau
ze de public.

■

Corespon- 
Ștefan De- 
cadrul tur- 
prin mai 

R. D. Ger- 
,Ma

La concert a participat și 
ambasadorul României în 
R. D. Germană, Nicolae 
Ghenea.

Corul Madrigal, urmează 
să susțină la 20 februarie, 
un concert la Opera de Stat 

Berlin, în cadrul celei 
3-a bienale a muzicii 

capitala R.D.G.

DONG HA 18 (Agerpres). — 
Din punctul de comandă de la 
Dong Ha, situat în sudul zonei 
demilitarizate a Vietnamului de 
sud, generalul saigonez Hoang 
Lam, comandantul trupelor a- 
gresoare care au invadat Lao- 
sul, a comunicat ziariștilor u- 
nele amănunte în legătură cu 
operațiunea militară cunoscută 
sub denumirea codificată „Lam 
Son 719". Citînd declarațiile 
generalului Lam, trimisul spe
cial al agenției France Presse

relatează că în Laos se 
acum „15 000 de militari 
nezi și că elemente ale 
Iui expediționar se află 
km de orașul Tchepone". In
fanteriști, și unități blindate, 
formațiuni de parașutiști anga
jate în operațiunea amintită, se 
îndreaptă spre unele puncte si
tuate în zona șoselei nr. 9. De 
asemenea, în apropiere de Tche
pone intervenționiștii au ampla
sat două baze de artilerie.

Cu toată desfășurarea de for-

SPORT
(Ager- 
fotbal 
înche- 
jucînd 
locală 

Fotbaliștii

SAO PAULO 18 
preș). — Echipa de 
Rapid București și-a 
iat turneul în Brazilia 
la Curitiba cu echipa 
F. C. Curitiba. ~ 
brazilieni au obținut victoria 
cu scorul de 3—0 (0—0).

★
LONDRA 18 (Agerpres). — 

La Dulwich (Anglia) s-a des
fășurat întîlnirea internațio
nală amicală de fotbal din
tre selecționatele de amatori 
ale Angliei și Franței. Me
ciul s-a încheiat cu un 
zultat de egalitate 1 
(1-0).

re-
1—1

★
(Ager- 

unui

Aldo

BUDAPESTA 18 
preș). — Cu prilejul 
concurs atletic de sală des
fășurat la Budapesta, sprin
tera maghiară I. Balogh a 
stabilit cea mai bună per
formanță europeană pe teren 
acoperit în proba 
plat cu timpul de

de 60 m 
7”2/10.

★
(Ager-

Tenismanul român 
o

SALISBURY 18 
pres).
Uie Năstase a repurtat 
nouă victorie în cadrul cam
pionatelor internaționale pe 
teren acoperit ale S.U.A., 
care au loc la Salisbury. In 
„Optimile11 de finală, Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—4, 
6—4 pe jamaicanul Richard 
Russel. Agențiile internațio
nale de presă comentează 
acest meci subliniind că Ilie 
Năstase s-a calificat cu ușu
rință în „sferturile" de fina
lă datorită unui serviciu re
marcabil și a jocului său 
precis la fileu.

★
CIUDAD DE MEXICO 18 

(Agerpres). — Peste 50 000 de 
spectatori au urmărit în noc
turnă pe stadionul „Jalisco" 
din Guadalajara întîlnirea 
internațională amicală de 
fotbal dintre selecționatele 
Mexicului și U.R.S.S. Parti
da s-a încheiat la'egalitate : 
0—0.

★
TOKIO 18 (Agerpres). — 

Japonia este a cincea țară 
care s-a oferit să organizeze 
ediția din 1986 a campiona
tului mondial de fotbal. Pînă 
în prezent și-au mai depus 

; candidatura S.U.A., Iugosla
via, Columbia și Australia. 
In 1974 campionatul lumii 
va avea loc în R. F. a Ger
maniei. în 1978 în Argentina, 
iar în 1982 în Spania.

general instabilăVreme în _
și în răcire ușoară. Cerul va 
fi mai mult noros în cea mai 
mare parte a țării, exceptînd 
Banatul și Crișana, unde va 
fi variabil. Vor cădea precipi
tații temporare în nordul 
Transilvaniei, Moldova și su
dul țării și izolat în rest, 
tul potrivit din sectorul 
die. Temperaturile minime 
fi 
grade și plus 6 grade, 
maximile între zero și 10 
de.

cuprinse între minus

Vîn- 
nor- 
vor

4 
iar 
gra-

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — Președintele Consi
liului de Miniștri al Italiei, 
Emilio Colombo, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, 
Aldo Moro, a sosit miercuri 
seara la Washington, în- 
tr-o vizită oficială de două 
zile, la invitația președinte
lui S.U.A., Richard Nixon.

Șeful guvernului italian și 
ministrul de externe vor a- 
vea în capitala S.U.A. con
vorbiri cu oficialitățile ad
ministrației americane asu
pra principalelor probleme 
ale situației internaționale, 
precum și în legătură cu re
lațiile bilaterale.

țe a agresorilor saigonezi, spri
jiniți, după cum s-a mai anun
țat, atît aerian, cît și logistic, 
de comandamentul S.U.A., pa- 
trioții laoțieni provoacă inami
cului pierderi în oameni și ma
teriale. In ultimele comunicate 
ale postului de radio Pathet 
Lao s-a anunțat că la 12 fe
bruarie patrioții laoțieni au scos 
din luptă cinci companii ale 
inamicului, aflate pe șoseaua nr. 
9. iar la 14 februarie — alți 
100 de soldați. Pierderile mate
riale ale saigonezilor, în ulti
mele trei zile, sînt evaluate de 
același post de radio la trei 
tancuri și 15 elicoptere.

IZE

petrolieră, care va lega 
cu orașul Pancevo, din 
va avea o lungime de 

milioane tone de petrol

agenția 
anunță 

din Cam- 
luptă, în-

BELGRAD 18 (Agerpres). — R S.F. Iugoslavia va dispune 
in anul 1974 de o mare conductă 
portul Ploce, din sudul Adriaticii, 
apropierea Belgradului. Conducta 

peste 700 km și o capacitate de 20
pe an. Specialiștii apreciază că transportul țițeiului pe a- 
ceastă conductă va fi de șase ori mai ieftin decît pe calea 
ferată.

constituției

Siriei

★a

san

O

■

★a

• Pe scurt

■
■

fie 
de

anula 
numai 
treimi

începu- 
a Con- 
vederea 
dar ho-

sud au crescut cu pes- 
la sută în a doua săp- 
a lunii februarie, a 
comandamentul S.U.A.

mic american care a intrat în 
apele japoneze de la începu
tul anului.

mulți
poate

din
Președintele își

statului, în cola- 
guvernul, are lati- 
a numi unul 
vicepreședinți, ca
să. le atribuie

responsabilitățile 
asumă 

legisla- 
în intervalul dintre se- 

poporului

(Agerpres). 
Presse a-

provizorii a

DAMASC 18 (Agerpres).
Postul de radio Damasc a a- 
nunțat că au fost aduse o se
rie de amendamente constitu
ției provizorii a Siriei. Princi
palele modificări se referă la 
desemnarea și atribuțiile pre
ședintelui statului. Acesta va 
fi ales printr-un referendum, 
într-un interval de șaizeci de 
zile de la demisia președinte
lui în funcțiune ; pînă în pre
zent, șeful statului era investit 
de către Comandamentul regio
nal al Partidului Baas. Toto
dată, atribuțiile președintelui 
sînt considerabil lărgite : el 
urmează să definească politica 
generală a 
borare cu 
tudinea de 
mai 
rora 
parte 
sale.
exercitarea puterilor 
tive 
siunile Consiliului 
(pînă în prezent, aceasta era 
atribuția guvernului), iar Con
siliul poporului poate 
decretele prezidențiale 
cu o majoritate de două 
și fără efect retroactiv.

PNOM PENH 18 (Agerpres).
Forțele de rezistență popu

lară cambodgiene continuă a- 
tacurile împotriva trupelor re
gimului Lon Noi și unităților 
saigoneze care au intervenit 
în Cambodgia. Cele mai inten
se operațiuni militare au loc 
în împrejurimile localității 
Kompong Cham, situată la 124 
km de Pnom Penh. In cursul 
nopții de miercuri spre joi, pa- • 
trioții au atacat unitățile de 
infanterie saigoneze staționate 
la 22 km de localitatea amin
tită, provocînd Inamicului pier
deri ’’în oameni și materiale.

Pe de altă parte, 
de presă Eliberarea 
că forțele patriotice 
bodgia au scos din 
tre 4 și 11 februarie, în regiu
nile Kompong Cham și Kratie, 
1 800 de soldați ai inamicului. 
In același timp, au fost dis
truse 150 de vehicule militare 
aparținînd trupelor saigoneze, 
între care 120 de blindate și 
17 piese de artilerie.

Aparatură pentru

televiziunea în culori

li A VANA 18 (Agerpres). 
— O delegație a Partidului 
Comunist Francez, condusă 
de Andre Vieuguet, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Francez, a făcut, la in
vitația Partidului Comunist 
din Cuba, o vizită în această 
țară. Intr-un comunicat co
mun publicat la Havana se 
arată că în timpul vizitei a 
avut Ioc un util schimb de 
păreri și au fost discutate 
probleme de interes comun 
pentru cele două partț^le. 
Delegația Partidului Conju- 
nist Francez a fost priipiț^ 
de Fidel Castro, prim-scțțe- 
tar al C.C. al P. C. din Cuba, 
Osvaldo Dorticos și Sergio 
del Valle, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P. C. din 
Cuba.

VEȘTI DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — Șantierele navale din Szeze- 
cin au început realizarea unui contract încheiat de între
prinderea poloneză de comerț exterior „Centromor" cu fir
ma armatoare hamburgheză „Harald Schulz** — relatează 
agenția P.A.P. Contractul prevede livrarea către firma vest- 
germană, pînă în anul 1974, a șase cargouri de aproximativ 
12 000 de tone fiecare. Prin acest contract — unul dintre 
cele mai importante de acest gen — R.F. a Germaniei de
vine cea de-a 24-a țară pentru care șantierele poloneze li
vrează nave.

Coloane motorizate ale poliției în acțiune 
la Reggio Calabriala

REGGIO CALABRIA 18 
(Agerpres). — Tensiunea 
persistă la Reggio Calabria, 
orașul în care de peste trei 
săptămîni marea majoritate 
a instituțiilor publice, școli
le și magazinele sînt închise, 
în semn de protest față de 
decizia organelor adminis
trative de a menține capita
la regiunii 
dimineața, 
motorizate 
pătruns în 
orașului Reggio, pentru 
demola baricadele 
în cartierele Santa Caterina 
și Sbarre. Dacă revolta con
tinuă — a declarat prefectul 
de poliție Santillo — forțele 
de ordine sînt pregătite să 
ocupe cele două cartiere.

la. Catanzaro. Joi 
patru coloane 

ale poliției au 
zona de nord a 

a 
ridicate

Ultimele' măsuri ale poli
ției au fost luate după ce 
miercuri, „Comitetul de ac
țiune pentru Reggio — capi
tală de regiune", de tendin
ță neofascistă, a continuat să 
lanseze populației apeluri la 
rezistență și să comită acte 
de sabotaj. Au fost ridicate 
noi baricade, după ce cu o 
zi în urmă carabinierii le 
înlăturaseră, s-a dat foc ca
blurilor telefonice și s-au 
distrus porțiuni din rețea
ua de canalizare. Intr-o ga
lerie subterană au fost des
coperite importante cantități 
de substanțe explozibile. In- ' 
cidentele între manifestanți 
și poliție s-au soldat cu 
cinci arestări. Cu acestea,

numărul celor arestați din 
luna ianuarie pînă în prezent 
se ridică la 83.

După cum s-a mai anunțat, 
acțiunile de protest de la 
Reggio Calabria durează, cu 
anumite perioade de calm, 
de peste șapte luni, de cînd 
localitatea vecină Catanzaro, 
situată la o distanță de 160 
km, a devenit centrul admi
nistrativ al regiunii Cala
bria. Guvernul italian a dis
pus convocarea, la 
tul aceste săptămîni, 
siliului regional în 
clarificării situației,
tărîrea consiliului de a men
ține actuala capitală la Ca
tanzaro a provocat noul val 
de proteste la Reggio.

Pe scurt •
La sala „Amadeo" din 

vana a avut loc 
gală al Orchestrei 
ționale a Cubei, 
vitați, la pupitru, 
losif Conta, și ca solist pe violo
nistul Mihail Constantinescu. 
Printre lucrările interpretate a 
figurat și „Rapsodia română" de 
George Enescu. Concertul, la 
care au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice, oameni de 
artă, un numeros public, s-a 
bucurat de un deosebit succes.

Ha
de 

na- 
In-

concertul 
simfonicp 
avînd ca 
pe dirijorul

• In Uniunea Sovietică a 
fost lansat joi satelitul artifi
cial al Pămîntului „Cosmos- 
395", la bordul căruia este in
stalat aparataj științific pentru 
continuarea cercetărilor în 
spațiul cosmic, informează a- 
genția TASS.

Pe scurt
Mediatorul O.N.U. în O- 

rientul Apropiat, Gunnar Jar
ring, a trimis guvernului ior
danian o copie a propunerilor 
sale privind soluționarea paș
nică a crizei din această re
giune, a anunțat ambasadorul 
Iordaniei la Cairo, în cadrul 
unei conferințe de presă. El a 
precizat că între R.A.U. și Ior
dania au loc convorbiri în ve
derea coordonării poziției^ celor 
două țări în problemele 
tului Apropiat și că 
Hussein va vizita în 
Cairo, în același scop.

Orien- 
regele 
curînd

•< La baza maritimă mili
tară a S.U.A. din Okinawa 
„Wait Beach" a sosit subma
rinul atomic american „Snak". 
Transmițînd această știre, agen
ția K.yodo relatează că „Snak“ 
este al cincilea submarin ato-j

©' Herbert Wehner, preșe
dintele fracțiunii parlamentare 
a Partidului Social-Democrat 
în Bundestagul vest-german, 
care a făcut o vizită oficială 
în Polonia, a părăsit joi Var
șovia, plecînd spre patrie. La 
plecare, relatează agenția 
PAP, Wehner a declarat că 
discuțiile purtate cu reprezen
tanți ai guvernului și Seimului 
polonez au avut caracterul u- 
nui schimb liber de păreri și 
s-au referit la procesul de nor
malizare a relațiilor dintre 
cele două țări. Sînt convins, a 
spus Wehner 
discuțiile vor 
cauze.

în încheiere, că 
servi acestei

China Nouă a-

Șansa eliberării lui Dias Gomide
MONTEVIDEO 18 (Ager

pres). — Comisia permanen
tă legislativă uruguayană, care 
înlocuiește parlamentul în ac
tuala perioadă de vacanță, a 
respins cererea ministrului 
de interne, -Santiago de Bruni 
Carbajal, de prelungire cu 
încă 45 de zile a suspendării 
garanțiilor constituționale. 
Totărîrea Comisiei înlătură

ultimul obstacol existent în 
calea eliberării consului 
brazilian Dias Gomide, orga
nizația ilegală „Tupamaros" 
anunțînd în ultimul său co
municat că acesta va fi pus 
în libertate după reinstaura- 
rea garanțiilor individuale. 
Trebuie menționat că cere- 
rerea ministrului de inter

ne nu fusese sprijinită de 
majoritatea oficialităților.

Dias Gomide va fi elibe
rat, se speră, la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, suspenda
rea garanțiilor constituțio
nale, în vigoare de la înce
putul anului, urmînd să fie 
anulată automat vineri, la 
miezul nopții.

# Agenția 
nunță că la 16 februarie, nave 
de război aparținînd S.U.A. au 
pătruns în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze. In legătură cu 
aceasta, un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a fost 
autorizat să dea un 
ment.

avertis-

februarie 
la Bucu- 
sesiuni a 
cooperare

SAIGON 18 (Agerpres) — 
Pierderile americane în Vietna
mul de 
te sută 
tămînă 
anunțat
de la Saigon. Potrivit declara
ției unui purtător militar de 
cuvînt, în această perioadă 51 
de soldați și ofițeri americani 
și-au pierdut viața și alți 217 
au fost răniți.

©■ Intre 13 și 18 
a.c. s-au desfășurat 
rești lucrările primei 
Comisiei mixte de 
economică și tehnică dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Democratică Congo 
(Kinshasa). Cu acest prilej a 
fost încheiat un protocol.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Construcția de noi capacită
ți de producție și modernizarea celor vechi au permis R.S.S. 
Ucrainiene să realizeze în prezent aproximativ 40 la sută 
din întreaga producție a industriei siderurgice sovietice. In 
cincinalul trecut, în Ucraina au intrat în funcțiune un fur
nal de 2 700 mc, considerat unul din cele mai mari din lu
me, zece convertizoare cu capacitatea de 110—130 tone, șase 
laminoare complet automatizate și alte instalații siderurgi
ce moderne.

g; HAVANA 18 (Agerpres). — Sectorul zootehnic cunoaște 
g în ultimii ani o dezvoltare rapidă în Cuba. Dacă pînă la 

revoluție, pentru fiecare „cabaleriă11 (13,4 hectare) însămîn- 
țată cu plante furajere reveneau 10—12 vite, în prezent a- 
cest număr a ajuns la 40. Un rol important în creșterea ani
malelor revine gospodăriilor model. Totodată, în dezvoltarea 
șeptelului în Cuba, un rol însemnat îl joacă centrele știin
țifice. Pînă acum, au fost create opt centre experimentale 
specializate în genetică, iar în viitorul apropiat, în provin
cia Camaguey, va fi construit institutul „Martinez del Pino 
Trez", în care 1200 de specialiști vor studia probleme pri
vind utilizarea optimă a pășunilor, obținerea unor rase noi 
de animale etc.

■ ■

SOFIA 18 (Agerpres). — In anul 1971, sfaturile populare 
voi- investi în Bulgaria, pentru construcția de școli, peste 
42 milioane de leva, adică de aproximativ 3 ori mai mult 
decît în anul 1968. In total, vor fi construite 311 școli, cu 
o capacitate de 66 600 locuri.

In cursul actualului cincinal, se vor aloca pentru construc
țiile de școli 523 milioane de leva, exclusiv fondurile 
care le vor acorda în acest scop diferite departamente.

BERLIN 18 (Agerpres). — Universitatea „Karl Marx“ 
Leipzig, cu cei peste 12 000 de studenți ai săi, este unul 
principalii furnizori de cadre pentru economia națională a 
R.D. Germane. In cei 25 de ani care s-au scurs de la sfîr
șitul celui de-al. doilea război mondial^ Universitatea din 
Leipzig a pregătit peste 34 000 de specialiști. Leipzigul nu 
este însă singurul centru universitar important din R.D 
Germană. In țară funcționează peste 55 de universități și 
institute de învățămînt superior, adică un număr de nouă 
ori mai mare decît în anul 1945.

Scrisoarea 
adresată de 
Muhammad 

El-Farra 
secretarului 

general al O.N.U.
NEW YORK 18 

Agenția France 
nunță că Muhammad El-Farra 
a remis secretarului general al 
O.N.U., U Thant, o scrisoare în 
care autoritățile israeliene sînt 
acuzate de distrugerea la Ie
rusalim a sediului Organiza
ției Națiunilor Unite pentru 
supravegherea încetării focului 
(United Nations Truce Super
vision Organisation). El a ce
rut ca un raport în legătură 
cu această problemă să 
supus imediat Consiliului 
Securitate, fără a solicita, însă, 
convocarea lui.

NEW YORK 18 (Agerpres).* 
— Secretarul general al O.N.U,. 
U Thant, a cerut în repetate 
rînduri guvernului israelian să 
nu continue programul edilitar 
în partea iordaniană a Ierusa
limului, ocupată în timpul răz
boiului din iunie 1967, a anun
țat un purtător de cuvînt al 
Organizației Națiunilor Unite. 
El a declarat că U Thant se 
află de mai mult timp în con
tact cu guvernul de la Tel 
Aviv, pentru a-1 determina să 
respecte rezoluțiile O.N.U. 
privind Ierusalimul, rezoluții 
prin care Israelul este chemat 
să nu modifice în mod unila
teral statutul acestui oraș.

BUDAPESTA 18 (Agerpres). 
— Reprezentanți ai întreprin
derii ungare de comerț exte
rior „Mefrimpex** și ai fir
mei franceze „Thomson Hous
ton" au semnat Ia Budapesta 
un aeord de colaborare cu 
privire la producerea de apa
ratură 
culori.
ceze a 
că, în 
dul, aparatele produse în co
mun vor fi desfăcute pe pie
țele țărilor din Europa occi
dentală, în primul rînd pe 
cele ale țărilor C.E.E., precum 
și în Africa, Canada și Ame
rica de Sud. Livrările reci
proce dintre cei doi parte
neri se vor cifra la 500 000 
de dolari anual.

pentru televiziunea în 
Directorul firmei fran- 
declarat agenției MTI 
conformitate cu acor-

Salvați în condiții

dramatice
ROMA 18 

Un elicopter 
șit să salveze 
o operație plină de drama
tism, patru alpiniști italieni 
care au fost surprinși de 
vremea nefavorabilă pe unul 
din versanții masivului Mont 
Blanc. Alpiniștii începuseră 
ascensiunea la 10 februarie, 
dar viscolul puternic i-a imo
bilizat la altitudinea de 4 000 
de metri. Luni, alpiniștii au 
transmis prin radio că au 
terminat ultimele provizii și 
nu mai pot rezista. Din cau
za condițiilor atmosferice ex
trem de nefavorabile, elicop
terul trimis pentru a-i salva 
nu a putut decola marți, ast
fel incit cei patru au fost ne- 
voiți să petreacă încă o noap
te la o temperatură de mi
nus 20 de grade.

(Agerpres). — 
francez a reu- 
miercuri, după

Furtuni și

abundente

ninsori

în Italia
(Agerpres).ROMA 18 , _ .

In întreaga Peninsulă italică 
temperatura a scăzut consi
derabil miercuri, după mai 
multe zile primăvăratice. La 
Genova, furtuna a distrus 
unul din pavilioanele viitoa
rei expoziții „Euroflor — 
1971", în timp ce la Napoli, 
datorită intensității deosebite 
a vîntului, navele de pescuit 
au fost blocate in larg, iar 
legătura cu insulele Ischia 
și Capri s-a făcut cu multe 
dificultăți. Și Sicilia a fost 
bîntuită de 
atingind in 
forță de 7 
Beaufort.

In regiunile de munte, s-au 
înregistrat căderi abundente 
de zăpadă. Astfel, în zona si
tuată între Verona și Vicenza 
mai multe stațiuni sportive 
aflate în munți au fost izo
late din cauza zăpezii.

furtună, valurile 
unele locuri o 
grade pe scara

tock, 
de încărcare, 
nou lot de tractoa
re de tip ZT 300, 
fabricate la Scho- 
nebeck, este pre
gătit pentru export

portul 
pe rampele 

un
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