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Expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la plenara Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate germană

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în întreprinderi ale industriei 

alimentare din Capitală
Stimați tovarăși,Doresc să încep prin a adresa Consiliului și tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană un salut călduros din partea conducerii de partid și de stat. (Aplauze puternice).Raportul prezentat precum și discuțiile care au avut loc în cadrul acestei ședințe plenare au relevat rezultatele bune pe care Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană le-a obținut în activitatea sa. Intr-adevăr, dacă facem un bilanț al acestei activități, al problemelor care au fost rezolvate în cei doi ani care au trecut de la ultima noastră in- tîlnire, vom vedea că multe din observațiile și propunerile exprimate atunci și-au găsit în această perioadă o soluționare corespunzătoare, în conformitate cu linia generală a partidului nostru. De altfel, mulți tovarăși au vorbit aici despre progresele obținute în domeniul literaturii, presei și revistelor de specialitate, despre dezvoltarea unor activități pe linie artistică și culturală, inclusiv despre faptul că Ia televiziune există acum un program în limba germană. Toate acestea ilustrează faptul că partidul nostru, acționînd în spiritul politicii sale generale, se preocupă în mod consecvent de a găsi soluții potrivite și de a crea condiții de muncă și de viață corespunzătoare pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. Cînd vorbesc de condiții de muncă și de trai includ și pe cele privind activitatea științifică și viața spirituală; realizările în aceste domenii sînt pe măsura rezultatelor pe care poporul nostru le obține în dezvoltarea sa economico-socială generală.Pe drept cuvînt, tovarășii care au vorbit aici au subliniat participarea activă a oamenilor muncii de naționalitate germană, împreună cu întregul popor, la obținerea marilor realizări din cincinalul pe care l-am încheiat de curînd. Nu putem să nu arătăm, de e- xemplu, că ceea ce s-a înfăptuit în județul Sibiu — unde oamenii muncii germani reprezintă 23 la sută din totalul populației județului — reprezintă rodul muncii tuturor cetățenilor, al muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, români, germani, maghiari și de alte naționalități. Deci, nu se poate spune că românii singuri au fost aceia care au realizat totul, sau că germanii sau maghiarii singuri au înfăptuit totul, deoarece toți au muncit laolaltă în fabrici, în institutele de cercetare științifică, în învățămînt, în toate sectoarele vieții sociale — și împreună au obținut aceste succese. A spune că am obținut aceste realizări, muncind umăr la umăr, nu este un simplu fel de a vorbi, ci reprezintă o realitate vie a societății noastre de astăzi. (Aplauze puternice).Cu toții ați luat cunoștință de remarcabilele succese obținute în cincinalul care a trecut, de aceea nu doresc să mă refer acum la ele. Totuși nu pot să nu menționez faptul că, datorită politicii marxist-leni- niste a partidului nostru în problema națională, am obținut în această perioadă rezultate deosebite în amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Dacă privim harta României putem constata că în toate o- rașele și comunele patriei noastre s-au edificat noi întreprinderi industriale și agricole, școli, instituții de cultură, că pretutindeni se dezvoltă o bogată activitate economico-socială. Nu doresc să dau cifre în această privință; dumneavoastră veniți dintr-un șir de județe și cunoașteți atît ceea ce s-a înfăptuit acolo cît și ceea ce este în curs de realizare. Putem spune că această linie generală, marxist-leninistă, de dezvoltare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de amplasare a obiectivelor industriale, agricole, social-cultu- rale în toate județele și zonele asigură adevărata egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor patriei noastre. (Aplauze puternice). In fond, egalitatea în drepturi se realizează numai a- tunci cînd sînt create condiții egale de muncă și de trai, cînd se acționează pentru a se făuri o puternică bază materială care să asigure oamenilor muncii o viață cu adevărat liberă și independentă. Ce fel de e

galitate în drepturi poate fi între capitalist și muncitor, între stăpîn și slugă — ca să spun așa — chiar dacă sînt de a- ceeași naționalitate ? Sau ce fel de egalitate în drepturi poate exista acolo unde zone întregi sînt ținute în înapoiere economică, iar oamenii nu se pot dezvolta din punct de vedere material și spiritual ? Pentru că între dezvoltarea materială și culturală există o strînsă unitate, o legătură organică. E- galitatea în drepturi poate fi realizată în mod real numai atunci cînd se acționează în mod ferm pentru crearea condițiilor materiale și spirituale ca omul să se poată bucura din plin de toate binefacerile civilizației, ale socialismului. (Aplauze puternice).In cincinalul pe care l-am încheiat de curînd am obținut noi realizări în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru, a tuturor oamenilor muncii. Desigur, nu putem spune că n-am avut în munca noastră unele lipsuri, că nu mai sînt încă multe de făcut pentru a lichida starea de înapoiere de la care am pornit, pentru a ne ridica la nivelul țărilor dezvoltate. Dar noi comuniștii, toți oamenii care vor să privească realist lucrurile, apreciază realizările și lipsurile pornind de la ceea ce am avut de făcut, de la situația în care ne-am aflat în trecut, comparînd-o cu cea la care am ajuns astăzi. Numai astfel vom putea aprecia în mod just rezultatele obținute în dezvoltarea țării, în ridicarea bunăstării generale a poporului nostru. Aceste rezultate s-au răsfrînt asupra tuturor oamenilor muncii din patria noastră — români, maghiari, germani, sîrbi, și alte naționalități; de asemenea, lipsurile pe care le-am avut s-au răsfrînt deopotrivă asupra tuturor oamenilor muncii din țara noastră; nu se poate spune că ele au ocolit pe români sau pe maghiari și i-au căutat numai pe germani. Neajunsurile pe care le mai avem de înlăturat sînt deopotrivă simțite și de unii și de alții — dar avem totuși satisfacția să spunem că, învin- gînd multe greutăți, am realizat, acționînd împreună, lucruri minunate care arată cît de justă este politica partidului nostru comunist, ce mult am înfăptuit prin munca noastră unită. Rutem, pe această bază, să privim cu încredere viitorul patriei, al întregului nostru popor. (Aplauze puternice).Printre marile realizări din anii socialismului se numără și rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale în România. Cred că putem să afirmăm cu mîndrie că în soluționarea acestei probleme am obținut realizări de seamă, e- vidente pentru toată lumea. (Aplauze puternice).Noi pornim de la faptul că, în condițiile făuririi socialismului, problema națională continuă să joace un rol important, că' ea trebuie să-și găsească o soluționare corespunzătoare pe baza învățăturii mar- xist-leniniste privind asigurarea adevăratei egalități în drepturi. Numai socialismul poate crea cu adevărat condiții pentru realizarea unei reale egalități în drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, deoarece el a lichidat exploatarea omului de către om, a trecut mijloacele de producție în mîna poporului și a asigurat ca oamenii muncii — stăpîni ai bunurilor materiale, ai produsului social — să se bucure din plin și în mod egal de toate binefacerile socialismului. (Vii aplauze). Așa privim noi problema națională, de la aceste considerente am plecat cînd am trecut la rezolvarea ei !Am spus nuii înainte că tot ce am înfăptuit în patria noastră este rodul activității desfășurate în comun, de oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, atît în anii socialismului cît și înainte pe parcursul multisecularei noastre istorii. Oare populația de naționalitate germană care locuiește de circa 800 de ani în Sibiu și Bistrița, și de cîteva secole în Banat și Șatu Mare, nu a trăit împreună cu românii, cu maghiarii, cu alte naționalități ? Din datele statisticilor — inclusiv ale celor din vechiul imperiu austro-ungar — reiese că în aceste localități din Transilvania și Banat, majoritatea
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populației — peste 60 la sută — au reprezentat-o românii. Ar fi însă complet nejust dacă am spune că tot ce s-a înfăptuit în trecut în aceste locuri s-ar datora numai românilor,' sau numai germanilor sau ungurilor, deoarece nici în trecut ei nu au muncit și trăit separați unii de alții. Dimpotrivă, au fost asupriți și unii și alții și au luptat în comun împotriva exploatării, fie că stăpînul era grof maghiar, baron german sau boier român. In tot ce s-a realizat pe aceste meleaguri este cuprinsă munca tuturor — a muncitorilor, țăranilor, cărturarilor, români, maghiari, germani sau de alte naționalități. Deci, cînd spunem că tot ceea ce există astăzi în aceste județe ale țării reprezintă rodul muncii unite a celor care au locuit de veacuri acolo, nu facem decît să exprimăm o realitate istorică incontestabilă. Desigur, pe parcursul anilor s-au creat o serie de instituții specifice românești, maghiare, germane, dar în procesul de creație al bunurilor materiale și spirituale ■— chiar dacă unele poartă mai mult sau mai puțin o amprentă specific germană, maghiară sau română — oamenii nu puteau să nu se influențeze reciproc. A nu ține seama de aceasta înseamnă a nu privi în mod marxist problema, a nu vedea crurile în realitatea lor.Afirmarea realității că ceea ce s-a înfăptuit pe ceste meleaguri este rodul muncii comune, nu poate fi interpretată în nici un fel și nu reprezintă de loc o negare sau o diminuare a rolului unei naționalități sau al alteia. Dimpotrivă, aceasta constituie tocmai o recunoaștere a contribuției aduse de fiecare — în raport cu posibilitățile ce le-a avut — la dezvoltarea acestor regiuni ale patriei noastre de astăzi. Așa s-a întîmplat nu numai România, ci peste tot. Dacă am sublinia acest adevăr însemna să nu recunoaștem sau să diminuăm, să nesocotim — munca depusă de fiecare naționalitate pentru dezvoltarea economică și socială a țării.Ip legătură cu aceasta se pune și problema : unde este patria populației de naționalitate germană din România de astăzi ? Se știe că germanii au venit pe aceste meleaguri acum aproape 800 de ani. Ei au construit aici multe din lucrurile care constituie mîndria a- cestor locuri, au luptat alături de români, de maghiari împotriva asupritorilor comuni. Scriind deci istoria, va trebui să o scriem într-adevăr de pe poziții marxist-Ieniniste, de pe poziția cunoașterii și sublinierii rolului maselor, a contribuției oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, — și
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800 de spună : în altă Deci la patria de

nu a unor regi sau domni — la făurirea a tot ce s-a realizat, la mersul înainte al patriei noastre. Va trebui deci să arătăm cum au acționat românii, sașii, șvabii, maghiarii, secuii în diferite împrejurări istorice, cum au conlucrat, cum au lupta împreună. Astfel vom trage învățămintele corespunzătoare și vom putea găsi și răspunsul la întrebarea : care este patria populației de naționalitate germană ? Nu spun de origine germană, pentru că originea nu e tot una cu naționalitatea ! Originea lor este România, pentru că aici trăiesc de sute și sute de ani — și este greu ca cineva, ai cărui strămoși au venit de ani în România să „originea mea este parte". (Vii aplauze), întrebarea : care este germanilor care locuiesc sute de ani pe aceste meleaguri, cred că nu se poate da decît un singur răspuns. Acesta este : patria cetățenilor de naționalitate germană din țara noastră este una singură — Republica Socialistă România I (Aplauze puternice). Noi considerăm că numai pornind de la această realitate istorică vom ajunge la concluzii juste în toate privințele.In decursul sutelor și sutelor de ani de conviețuire în comun, oamenii muncii din țara noastră au cunoscut atît bucurii, cît și necazuri, așa cum și astăzi avem și bucurii și necazuri, și așa cum va fi și în viitor, pentru că niciodată nu vor fi numai bucurii sau numai necazuri. Dar tocmai a- ceastă viață dusă împreună, atît la bine cît și la rău, a sudat trainic legăturile dintre oamenii muncii români și cei de alte naționalități, a creat condițiile ca, în 1918 și 1919, populația de naționalitate germană de pe aceste meleaguri să-și spună cuvîntul, afătînd că locul ei este în România, că dorește să trăiască și să muncească în România. (Aplauze puternice).Desigur, pe parcursul istoriei, au fost și multe nedreptăți care s-au comis față de germani și maghiari, ca și față de români de către fostele clase stă- pînitoare — atît de către exploatatorii români, cît și de cei de alte naționalități. Știți bine că în perioada dintre cele două războaie mondiale, capitaliștii, fie ei români, germani sau maghiari se înțelegeau de minune, activau în aceleași consilii de administrație căutînd să-și asigure venituri cît mai mari prin exploatarea și asuprirea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. A intervenit apoi războiul dezlănțuit de Germania hitleristă, politica rasistă a naziștilor, care — toate — au avut urmări deosebit de nefaste pentru întreaga o-(Continuare în pag. a 3-a)
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Sîmbătă, 20 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins o vizită de lucru în unități ale industriei alimentare din Capitală. In program au fost cuprinse întreprinderea de panificație „Titan", Fabrica „Antrefrig", Fabrica de preparate și conserve din carne „Mistrețul", Abatorul, Fabrica de produse zaharoase — București, Fabrica de „Rahova", întreprinderea industrializare a laptelui „Militari".In itinerariul de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, și de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor.Scopul vizitei : cunoașterea nemijlocită a problemelor care stau în fața colectivelor din industria alimentară în legătură cu munca lor pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție, căutarea, în comun, a soluțiilor apte să ducă la extinderea capacităților productive. la îmbunătățirea calității mărfurilor, la divers;fi- carea producției în vederea ■ îmbunătățirii continue a apro- . vizionării pieței, satisfacerii în c<4ndiții tot mai bune a exigențelor populației. Se reflectă, și în aceasta grija permanentă, statornică, a partidului,
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LUCRĂRILE CONGRESULUI
IX-LEA AL U.T.C

......... .....— ' '1 Reprezentanții celor a- pfi-oape două milioane și jumătate de uteciști din țara nbastră, întruniți în marea sțlă a Palatului, în cel de-al IX-lea Congres al U.T.C., au continuat sîmbătă, în cea d6-a treia zi a lucrărilor, dezbaterile asupra realizărilor obținute pînă în prezent de tineretul din patria noastră și asupra muncii viitoare a organizației lor revoluționare.In prima parte a ședinței de dimineață au luat cuvîntul tovarășii Nicolae Gavri- lescu, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Vasile Lungu, președintele Cooperativei agricole de producție Budești, comuna Co- tești, județul Vrancea, Maria C'odrea, țesătoare, membră a
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a ’ secretarului său general, pentru satisfacerea, la un nivel tot mai ridicat, a cerințelor de consum ale populației, pentru buna aprovizionare a comerțului alimentar cu mărfuri, într-o gamă cît mai variată de produse de bună calitate.După cum se știe, ca urmare a preocupării constante a partidului în această direcție, în anii următori vor fi puse în funcțiune, pe tot cuprinsul țării. mari combinate de prelucrare a produselor vegetale și animale ce vor aduce un substanțial spor de produse destinate necesităților de consum ale populației, pieței interne și externe.Colectivele întreprinderilor vizitate, unități moderne ale industriei noastre alimentare, au înfățișat secretarului general al partidului, celorlalți oaspeți, nu numai realizări importante, dar și preocupări prezente și de viitor, care constituie garanția că piața și prin intermediul ei. populația, vor primi mărfuri alimentare în cantități din ce în ce mai mari și de calitate superioară.Vizita a început la una din unitățile Combinatului industrial de morărit și panificație — întreprinderea de panificație „Titan", unde de la pîine și fulgii de porumb — orodus nou al unității — și pînă la napolitanele cu ciocolată, se realizează o întreagă gamă de produse avînd ca principală comnonentă făina.Cum urma să se petreacă pe întreg itinerariul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid

Comitetului U.T.C. de la Țe- sătoria de in și cînepă Negrești, județul Satu Mare. Coriolan Voinea, membru al Biroului C.C. al U.T.C., prim-secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C.In cadrul ședinței, Congresul a aprobat ca noul Comitet Central al U.T.C. să fie format din 185 de membri și 80 membri supleanți, iar în Comisia centrală de cenzori să fie aleși 35 de membri. De asemenea. Congresul a ales Comisia de pregătire a propunerilor de candidați în vederea alegerii organelor centrale re ale Uniunii Comunist.In continuareaau mai luat cuvîntul Marius Cojocaru, prim-secretar al Comitetului județean Mehe-
de conduce- Tineretuluidezbaterilor
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de făină cu o ca- 2 400 tone, de unde transportată spre

a lua dru- înfățișează desfătător, al partidu- de calitățile

și de stat, sînt întîmpinați de numeroși salariați ai combinatului cu căldură, cu îndelungi aplauze, scandîndu-se „P.C.R.", „Ceaușescu", „P.C.R.“, „ Ceausescu". Sînt dăruite, în semn de prețuire, buchete de garoafe. Se oferă pîine și sare.„Titan" este, la ora actuală, cea mai mare fabrică de panificație din țară. Ea dispune de un siloz pacitate de făina este halele de producție cu ajutorul instalațiilor pneumatice, prin conducte.Oaspeții urmăresc un ciclu de producție. Produsele — pîine albă rotundă, franzele, chifle, grisine, covrigi și altele — ce curg pe benzi, ieșind din cuptoare spre mul magazinelor, privirii un tablou Secretarul general lui se interesează nutritive ale produselor de panificație realizate și, exprimînd un deziderat major al consumatorului, recomandă să se depună eforturi pentru îmbunătățirea calității pîinii și a celorlalte produse din făină. Gospodinele, cetățeanul care cumpără pîinea, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu, este îndreptățit să pretindă ca ea să fie permanent de bună calitate, pentru că sîntem încă din timpuri străvechi, o țară producătoare de grîu, iar facerea pîinii are la poporul nostru o veche nu se numai pîinii ; li se hrănitoare.
tradiție. Consumatorii pot declara satisfăcuți cu aspectul exterior al ei cer și au dreptul să ofere pîine gustoasă și
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dinți al U.T.C., Magdalena Popa, prim-balerină a Operei Române din București, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Augustin Mateuț, prim-secretar al Comitetului județean U.T.C. Bistrița-Năsăud, Anghel Alexe, președintele Consiliului National pentru Educație Fizică . și Sport, Ana Szvcdak. tehniciană la Industria locală Zalău, județul Sălaj, Maria Bordaș, elevă, secretara Comitetului i-JH.T.C. de'Ia Liceul pedago- £ gic din Blaj, județul Alba.'In aceeași zi a lucrărilor, au-adus mesaje de salut, exprimînd calde urări de succes Congresului al IX-lea al U.T.C. și activității de viitor a organizației de tineret din țara noastră, Roman Cordero Carvajal, reprezentant al Uniunii Tineretului Socialist din Chile, Hamed Tana Hussein, membru al secretariatului Comitetului Central al organizației „^salafi" a Tineretului Democrat din R.P.D. a Yemenului, Janssens Maurice Manfred, membru al Biroului Tineretului Socialist Flamand din Belgia, Antonio Mera, reprezentant al Tineretului Comunist din Venezuela, Mehmet Barias, reprezentant al Organizației Naționale a Tineretului Turc, Broose Johannes Antonius, secretar cu probleme internaționale al Federației de tineret a Partidului Muncii din Olanda, Enrique Sierra, membru al Comitetului Executiv Central al Tineretului Comunist din Columbia, reprezentantul Tineretului Democrat „Lambrakis" din Grecia, Pierre Mounguellet, vicepreședinte al Uniunii Tineretului Socialist Congolez din Congo-Brazzaville, Rosenbaum Bernard, secretar național al Organizației Tinerilor Socialiști valoni din Belgia, Souliman Mohamed El-Ionsy, reprezentant al organizației de tineret a Uniunii Socialiste Arabe din R.A.U., care în cuvîntul său a dat citire și telegramei a- dresate tineretului din România de către conducătorul Tineretului Socialist, Nase- rist din R.A.U., reprezentantul Tineretului Comunist din Grecia, Homateni Kaluenja, membru al C.C. al SWAPO — Organizația Poporului A-

O expoziție de produse...Aici este înfățișată întreaga suită de sortimente realizată la „Titan". Sînt prezentata produse noi, rezultat al unor cercetări proprii. Schimbul de opinii duce la concluzia, cu valoare de recomandare, că sînt necesare căutări de soluții tehnologice care să elimine anumite carențe ale materiei prime, în special sărăcia în gluten a unor sorturi da făină. Sînt expuse în stative produse de simigerie. Secretarul general, apreciind inițiativa producerii unor asemenea articole, cu tradiție pe piața noastră, recomandă ca vechile fabrici de pîine, fostele mici brutării să fie profilate — în măsura în care se dezvoltă fabricile moderne — pe produse tradiționale, care să fie desfăcute pe loc, în stare proaspătă. Se fac apoi recomandări cu privire la dotarea întreprinderii cu utilaje de concepție originală, la sprijinirea de către combinatul bucureș- tean a întreprinderilor similare din țară, la transferul de tehnologie și experiență.Cel de-al doilea obiectiv din programul vizitei este „Antre- frig“. Fabrica, cu aspect de farmacie, a Combinatului de industrializare a cărnii — București, produce 26 de sortimente de produse de carne, 25 de sortimente fructe-legume, 18 sortimente de preparate culinare. 4 sortimente preparate de carne.După ce se parcurg halele principale, se face un popas la(Continuare în pag. a 3-a) 

frican din Africa de sud-vest, Huotari Tauno Olavi, membru al C.C. al Uniunii Tineretului Social-Democrat (SSN) din Finlanda, Hamid Abdelaziz, reprezentanta Uniunii Tineretului Sudanez, Fernando Cabrai, reprezentant al tineretului Partidului African al Independenței din Guineea- Bissau și Capul Verde (PA1GC), Hani Assaf, locțiitor al președintelui organizației Uniunii Tineretului Democratic din Liban, reprezentantul Uniunii Tineretului Democrat din Somalia, Gilbert Conus, reprezentantul Tineretului Socialist din Elveția, reprezentantul Tineretului Comunist. din Mexic, Michele Fossa, membru al Direcției Naționale a Federației Tineretului Socialist Italian.De asemenea, s-a dat citire mesajelor de salut adresate Congresului al IX-lea al U.T.C. de către Federația Tineretului pe întreaga Indie și Federația studenților pe întreaga Indie, Uniunea Tineretului Comunist din Guadelupa, Tineretul Progresist din Luxemburg și Uniunea Tineretului Comunist din Austria.In cursul dupș-amiezii, lucrările Congresului s-au desfășurat în comisii pe probleme privind : activitatea U- niunii Tineretului Comunist în rîndul tineretului muncitoresc ; în rîndul tineretului sătesc; în rîndul elevilor; pentru problemele activității ideologice și cultural-educative; pentru problemele activității sportive, turistice și de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei ; pentru problemele statutare, organizatorice și vieții de organizație și pentru problemele activității internaționale U.T.C.La dezbaterile din cadrul comisiilor au luat parte un mare număr de delegați și invitați. Discuțiile au prilejuit un amplu și fructuos schimb de păreri privind diferitele activități ale organizațiilor U.T.C., căile de ridicare a rolului organizațiilor de tineret în viața politică, economică, socială, culturală a țării, de sporire a participării tineretului la opera de construire a societății so- (Continuare în pag. a 3-a)
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De le-le-am îndrăgit foarte mult, altfel, unele dintre acestea em cîntat și la televizor.— Pînă să ajungi în fața a trebuit să trecipreselecție. Cum a
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REBUS • REBUS Realități aprindere de cercetători.bizarea-
la

de

Vasile MOLODEȚ

a- la
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astfel de reptile, cu diversele lor mutații, au dăinuit peste 110 milioane de ani.

tura corpului, adaptîndu-se notimpurilor și amorțind temperaturi scăzute.

de- lui un

locuiască anumite părți corpului. In total salamandra a „produs" în timp de o jumătate de an, cît a durat ’ expe- rimentrul. 1374 oase noi.

In drum spre ascunzișurile lupilor

asalt fiecare colț de și de apă.

Traducere din revista „Ilobby", de Amalia PASCU

numai regiunile căl- Acolo, fără îndoială,

fiecare (dim.); 5) Bine imbrăcați... —6) Prost îmbrăcat (fig) — Schimb... 7)... pe iea! — Nu le scapă noutățile mădei; — halat; 8) Mire (reg.); — Puși la cravată! țează moda; 9) Purtați pe munte; — Firemergem (reg); 10) 50% lină ; — Haină la modă ; 11) Prezent la unele haine; — Are țesături noi și variate; 12) îmbrăcate cu bun gust ; — Țesătură pescărească.Dicționar : MEM, LAR.

Străvechi meleaguri romanești, martore ale multor încleștări umane pentru apărarea ființei naționale, plaiurile Văii Jiului ascund în măruntaiele lor mari bogății. Cît de vechi este mineritul pe aceste locuri! Deși dispunem de puține date cu privire la trecutul antic al Văii Jiului totuși, folosind modestele urme și date, încercăm a înlătura cortina vremurilor demult, strecurînd spre o rază de lumină.Dacă în zilele noastre neritul constituie principala ramură a ocupației zilnice, nu puțini sînt aceia care știu că tot de această ocupație putem lega și trecutul milenar al Văii Jiului. Cum diamantul negru a atras cu o sută și ceva de ani in urmă populația mai îndepărtată, tot așa Ia începutul istoriei, alături de autohtoni, au fost atrași înspre Valea Jiului, de o altă bogăție a acesteia, oamenii locurilor îndepărtate. Aurul a fost această bogăție care a aprins mințile și a

stîrnit patimile. Este știut că în antichitate „auri sacra fames" a avut un rol de seamă în societate și a devenit, putem spune, chiar „arcul civilizației".înainte de cucerirea romană minele de aur aparțineau regelui dac. In această cali-

romană, de-a lungul pîrîului Jjeț (afluent al Jiului de est), dacii, vechii locuitori ai acestor locuri, se ocupau cu un minerit care se deosebea de cel al zilelor noastre și anume : spălarea aurului. Pe dealurile dintre Jiul de est și Jieț ne întfmpină numeroase

„mult mai numeroase și pe o suprafață mult mai intinsă s-au găsit pe Jiul de vest. Spălarea aurului a ajuns însă la cea mai mare înflorire în jurul Văii Lupului pînă unde se pare, că au pătruns întreprinzătorii greci, care au trecut prin pasul Vulcan, spre
Pe urmele căutătorilor
de aur din Valea Jiului (.)tate au rămas dacii pînă în anul 106 cînd romanii le-au smuls din mîini toate bogățiile și tîrnăcopul mineresc.In afară de centrele aurifere cunoscute, pe văile și riurile din ținuturile aurifere, funcționau spălătorii de aur care culegeau metalul prețios din nisip și pietriș. Se pare că în antichitate, în tot cazul înainte de cucerirea

urme străvechi ale exploatării aurului, galerii săpate în stîncă cu tîrnăcopul de sfăr- mat piatră. Un astfel de tir- năcop a fost în urmă cu decenii donat muzeului din Deva de conducătorul minelor din Valea Jiului, Thallatsek Ferencz.Nu numai în partea de est a bazinului au fost văzute puncte de spălare a aurului

localitățile din partea estică" cum scrie un cercetător. Oare ce forță a putut stirni interesul unor popoare atît de îndepărtate spre aceste regiuni ? Sigur, dorința arzătoare pentru obținerea aurului.„Dacii — după cum citim într-o lucrare — cunoșteau valoarea comercială a metalului nobil, datorită relațiilor

strinse cu negustorii greci din Mediterana și Balcani care creaseră porturi și colonii pe țărmul Mării Negre și pe Dunăre, acționînd totodată intens chiar in inima teritoriului Daciei". Iată de ce nu trebuie să ne surprindă prezența lor și în Valea Jiului. In așa măsură i-a preocupat pe greci aceste locuri încît se pare că au avut relații permanente cu dacii. A- ceste relații, precum și spălarea aurului și comerțul practicat cu produsele aurifere de către coloniștii greci de Ia mijlocul mileniului î.e.n., sînt mai mult dovedite de obiectele de aur în formă de cerc, mergînd de la mărimea unui inel pînă la coliere de gît, cele mai multe confecționate din aur de culoarea argintului pal, din așa numitul electron, care se găsește frecvent din sud mai tocmai la trecătorile ale Transilvaniei.
director tului PetroșaniIon POPOROGU al Muzeului mineri-

Doi străjeri 'leaga și Păpușa dinRetezat.Foto : I. Szabo

Am așteptat înfrigurată
cu pumnii

— Știi ce Iulia ? Iți propun să te prezinți singură.— De acord. Mă numesc Iulia Dănilă, am 15 ani, locuiesc în Anînoasa și sînt elevă în anul I la Liceul Petrila. îmi place să cînt și...—... ai cîștigat recent prima fază a concursului „Steaua fără nume", rezervat interpreților de muzică populară. Știu. De fapt aici doream să ajung. Apropo, ai mai dat vreun interviu ?— Nu, acesta e primul.— Da. Spune-mi de cînd cînți ?— De cînd mă știu. Debutul, dacă se poate numi astfel, mi J-am făcut la o nedeie pe la 11 ani și jumătate, după cum îi spuneam și poetului Dan Deș- liu. De atunci am mai apărut de cîteva ori în public dar fără să fiu remarcată în mod bit.— Cine te-a învățat să— Tata. E din Vaslui la el am deprins multe cîntece populai e moldovenești pe care

eului ecran probele de fost acolo ?— Greu, mai greu decît în seara concursului. Cînd am aflat că sînt 700 de candidați din toată țara m-am speriat un pic. Mama, care m-a însoțit la Brașov, unde s-au desfășurat aceste probe de preselecție, m-a încurajat tot timpul. Se pare că vocea mea a plăcut juriului pentru că am fost clasată prima din cei cinci concurenți declarați reușiți.— Numai cinci din atîtea sute ?— De fapt n-am fost nici cinci, pentru că, pînă la urmă, doi au fost respinși din cauza unor defecte de dicție.— Din ce ai fost examinată Ia Brașov ?— Mai întîi am interpretat un cîntec, cum spuneam, moldovenesc însă fără acompaniament. Apoi, același cîntec l-am repetat cu acompaniament. A urmat proba de recitări la care m-am prezentat cu trei poezii i .Trecea un om" de Goga, „Doina iubirii" de Alecsandri și „Scara" de Coșbuc. In sfîrșit am spus o povestire despre „Pietrele ca- toate aceste probe nota maximă.întâmplat că la te- mai prezentat po- „Pietrele care ard“
re ard". La am obținut— Ce s-a levizor n-ai vestirea cu de care îmi spuneai ?— S-a considerat că nu este destul de concludentă și că mă pot foarte bine recomanda prin celelalte probe. Dar să revin la Brașov. Președinte al juriului a fost Alexandru „Ciprian _________ ,____București care m-a învîrtit și * m-a sucit pe toate fețele să se

convingă dacă merit sau nu să promovez. Am fost examinați pe scena teatrului muzical din Brașov și în sală erau sumedenie de spectatori gata să rî- dă la orice greșeală. Ne-au și filmat.— Ce-ai făcut apoi în intervalul de după preselecție și în seara propriu-zisă a concursului ?— Am plecat cu mama la București unde am cîntat pînă am amețit. Am și plîns, am și rîs. De dimineața pînă seara, în decurs de o săptămînă, am făcut repetiții peste repetiții, Ia radio, la televiziune cu tov. Libertea, Sorin Grigorescu, Dan Deșliu. Și pentru venit vorba, să știți că Deșliu e un om foarte piat. Nici pomeneală la tiții de umorul său rece, care îngheață pe unii concurenți. M-a ajutat foarte mult.— Am ajuns la ziua cu pricina...
— Acea zi de luni pe care n-am s-o uit niciodată. De dimineață m-au cuprins emoțiile. Dar, curios, seara n-am mai simțit nimic. Dimpotrivă, am fost foarte veselă. După ce-am sfîrșit toate probele am așteptat înfrigurată cu pumnii strînși la piept. Mă gîndeam că oricum, chiar dacă nu mă vor promova, eu voi reveni pînă voi cîștiga steaua. Ce-a urmat știți I...— Ai venit apoi fericită acasă unde te-au intîmpinat cu bucurie cei dragi, colegii, prietenele. Ziariștii au început să-ți solicite interviuri...— Intr-adevăr. Dar nu numai Am primit zeci de scrisori toată țara în care băieți și de vîrsta mea doresc să cum m-am pregătit și îmi ‘ acestea la toți, să le

atît. din fete afle urează succes. Zilele voi răspunde mulțumesc pentru încurajări șl să-i încurajez, la rîndul meu, cu o vorbă bună.— Ce să-i faci 1 E greu să fii celebră. Pînă la urmă va trebui să-ți angajezi secretară. Glumesc. Ai desigur în față pregătirea pentru etapa a doua a concursului.— Mi s-a spus că pentru această etapă trebuie să fiu pregătită în permanență pentru că la momentul potrivit voi fi chemată la București printr-o telegramă. Așa că mă pregătesc de zor, bineînțeles fără să-mi neglijez lecțiile.— Ce vei face după ce termini liceul ?— încă nu știu precis. Prea depinde de multe. Pot să vă spun însă ce voi face peste puțin timp. Indiferent de rezultatele de la a doua fază, doresc să dau diferență pentru a trece la un liceu de muzică. Apoi... voi vedea ce voi mai face.Constantin PASCU

ȘTIAȚI CA...
...în anul 1929, marele mu

zician George Enescu a sus
ținut la Petroșani un magnific 
concert? „Publicul venit în nu
măr mare din toată regiunea 
noastră - scria cu acest pri
lej ziarul local „Avîntul" - a 
trăit cîteva momente înălțătoare 
și a rămas pe deplin mul
țumit de concertul la care a 
luat parte".

vănean Octavian Smigelschi ? 
Este vorba de iconostasul bise
ricii de lingă căminul 3 al 
I.M.P., zugrăvit de acest artist 
în anul 1904. Pe Smigelschi, 
Nicolae lorga îl compara cu 
„meșterii mari pe vremuri", 
iar George Oprescu afirma 
că „este incontestabil cel mai 
însemnat pictor ieșit din tran
silvănenii de la finele seco
lului trecut".

cultură generală caracter 
divers". Din păcate, publicația 
a apărut întru-un singur exem
plar, păstrat azi la muzeul 
județean din Deva.

...in Petroșani există o lu
crare artistică de proporții 
realizată de pictorul transil-

...primul organ publicitar din 
Valea Jiului a apărut în anul 
1927 ? El se numea „Zsilvogy" 
(„Valea Jiului") și era sub
intitulat „foaie volantă

...primul document in ca 
sînt atestate localități din Valea 
Jiului datează din 1493 ? In a- 
cel an, regele maghiar Vladis
lav al ll-lea dăruiește tot ți
nutul Văii Jiului nobilului Mihai 
Kendeffy de la Rîu de Mori. 
In actul de danie întocmit cu 
acest prilej figurează cu nume
le satele : Petrila (Peterela), 
Maleia (Malee), Cimpu 
Neag (Nyakmezeu) etc.

rod originalIn scopul îmbunătățirii traficului din Bratislava (R.S. Cehoslovacă), cu cîțiva ani în urmă a fost instituit un concurs de proiecte ale u- nui pod peste Dunăre. A fost acceptat, drept cea mai bună soluție, proiectul original al unui pod suspendat, pe un singur pilon, aflat pe unul din malurile Dunării, care susține cablurile de suspensie prinse de mijlocul podului. Dominanta arhitectonică o constituie pilonul, înalt de 80 metri, care este dispus oblic

temă; 2) Se-mbracă-n cravată! — Anexă la încîlcită! — Marcă — jumătate! — Pe capul
ORIZONTAL : 1) Apropo depatru timpi ; — Ață; 3) Nod la cămașă — Rupt în... cot; 4) Ață Haine de aruncat; 5) Calm pefemeilor ; — Cusut la cap ; 6) Stilp — îmbrăcate la modă !— Schimbă moda; 7) A se-mbrăca după... carte; — Doi in cizme! 8) își schimbă hainele mereu ; — Țin hainele ;9) Un batic la cap !_. —și Ia pantofi; — La bretele!10) Iluzie; — Pe haine, te face de rîs ; 11) La croitorie... —... mare meșter (pi) — îmbrăcate în mov ! ; 12) Vechea Irlandă ; — Pinză rară ;VERTICAL; 1) Anexă la un costum... 2)...și Ia portul popular ; — Veche măsură ; 3) Bețe! — Un fel de cută ;— Divinitate romană ; 4) Trei rubine; — îmbrăcate de din panglică !de-a-ndoase- Imbrăcat in — Influen- duse ! — Să

cu privirea de

spre uscat. In virful pilonului este amenajat un cafe-bar și o întinsă terasă. Podul, a cărui construcție a început în 1968 și caie va fi redat traficului în cursul acestui an, are o lungime totală de 432 metri și o lățime de 28 metri, cu- prinzînd pentru fiecare din cele două sensuri un culoar pentru autovehicule lat de 8,5 metri și un trotuar pentru pietoni.
Fonoteca 

zgomotelor Fonoteca de efecte sonore a radiodifuziunii poloneze este una din cele mai bogate din lume. In catalogul fonotecii se află înregistrate 13 000 zgomote naturale sau produse eu ajutorul diferitelor mijloace tehnice.
I Asfalt din cenușaSpecialiștii Institutului de cercetări științifice din orașul Tuzla (Iugoslavia) au e- laborat o metodă de producere a asfaltului din cenușa cazanelor din uzine, de asfaltul obișnuit, produs este mult ieftin, și de două ori rezistent. Masa de asfalt care se toarnă pe un metru pătrat de șosea, conține proximativ 90 kg cenușă.

Căsătorie 
sub gheatăLiudmila Ionova și.Glebov,

ti,

Iuri doi tineri moscovi- și-au celebrat căsătoria plonjînd în apele înghețate ale unui lac din Moscova, Ia o temperatură de —12°. înconjurați de un grup „morse" — nume dat de moscoviți amatorilor de înot hibernal — tinerii căsătoriți au dorit să petreacă evenimentul în același loc unde s-au întîlnit prima oară.

I 
I

Baziliscul este asemănător u- nui monstru fantastic din lumea legendelor. El răpește fetițe și se împotrivește agresorului cu unica sa armă : privirea înghețată cu care poate paraliza oamenii. După cum se spune, în trecutul îndepărtat, un singur om, un bărbat tînăr, a reușit să-l înfrîngă. El i-a ținut o oglindă înainte, monstrul încremenind.Lumea reptilelor este și continuă să fie unul din domeniile cele mai puțin cunoscute din lumea animalelor. Un exemplar asemănător acestui monstru care se numește bazilisc, trăiește în Panama și Costa Riea, firește fiind numai un urmaș degenerat al legendarelor reptile. Baziliscul cu coadă, o șopîrlă lungă de optzeci centimetri este înrudit îndeaproape cu iguana. Pielea acestei reptile este verde și are pe spate o dungă neagră, modelată neregulat. De-a lungul spatelui și cozii se întinde un șir de cute proeminente sub formă de fierăstrău. Masculul posedă un fel de creastă de cocoș ca podoabă. Adăugind la acestea și ochii amorțiți, galbeni, este lesne de înțeles de ce biologii au dat numele de bazilisc acestei inofensive șopîrle.Baziliscul cu coadă, urmașul răpitorilor de fete, trăiește astăzi în regiuni cu maluri împădurite și mlăștinoase din America Centrală, fiind adecvat vieții pe malurile fluviilor. El poate să înoate, să se bălăcească, să se ascundă repede în desiș pentru a se apăra de agresor și să-și caute prada atît pe uscat cît și în apă. Dacă metoda sperierii — privirea înghețată, ucigătoare a baziliscu- lui cu coadă aflat față în față cu un agresor — nu are succes, atunci el își caută mîngîierea In refugiu. De cele mai multe ori se avîntă în apă. El nu este un luptător mare și viteaz. „Contemplarea" în singurătate îi este mai dragă decît confruntarea cu agresorul.

Pentru traiul și înmulțirea șopîrlelor de care vorbim sînt propice duroase. diversele feluri de șopîrle au luat cu pădure, de stîncă Acolo fiecare Ioc mișună de șopîrle. Cu toate acestea ele

Măreția vieții reptilelor se exteriorizează azi în feluri curioase Ele pot să-și reconstituie anumite d mensiuni și chiar părți ale corpului. O șopîrlă se desparte cu ușurință de coada ei cînd persoana care o urmărește se apropie prea mult de ea, fără ca prin aceasta să sufere. In timp de cîteva săp- tămîni porțiunea abandonată crește la loc. Salamandra poate să regenereze în întregime un ochi cînd cel vechi a fost întâmplător ciugulit de o pasăre.Biologul italian Spallanzani n demonstrat această capacitate de regenerare încă din secolul al XVIII-lea. El a tăiat un picior unei salamandre de baltă, care a crescut la loe. L-a tăiat apoi din nou și iar a crescut la loc. O jumătate de an a continuat acest experiment pentru a putea demonstra că reptilele pot să-și în-
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I 
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sînt numai lin sărăcăcios rest al unei mult mai bogate și diferențiate lumi animale. Gi- ganți de 24 metri lungime se numărau printre acestea, cum au fost dinosaurul, iguanodo- nul (gen de reptile ierbivore fosile) cu înălțime de 5 metri și ptenarodonul (gen de reptile fosile zburătoare cu lungimea aripii întinse de 7 metri). Toate acestea trăiau în era jurasică și cretacică, acum a- proximativ 60 — ISO milioane de ani î.e.n. De ce au dispărut la sfîrșitul epocii cretacice mai este o problemă discutată cu
Cine cunoaște numai banala șopîrlă, este mereu surprins de varietatea speciei animalelor tîrîtoare din regiunile sudice. Există nenumărate exemple în a- cest sens : șopîrlă cu încrețiturile pielii gîtului în formă de pîrla agățătoaie pe cîrligele ei zburătoare cutele din ripi, puțind și multe altele. Biologii explică mulțimea bizară a formelor la șopîrle prin faptul că aceste animale își schimbă tempera-

gulerată, din jurul guler, șo- ziduri cu de călăreț, șupîria care își folosește piele întinse ca a- întreprinde zboruri.
Profcsorul Jean Dorst de Muzeul național de științe naturale din Paris dă dispariției reptilelor din epoca jurasică și cretacică un convingător motiv : „în 25 din 24 dc ore ele trebuiau să mănînce pentru simpla rațiune de a exista" (!!) Invazia foamei a coincis cu apariția mamiferelor pe pămînt. Părerea a- ceasta este, pe de altă parte, demonstrată de unii oameni de știință ca fiind depășită. Oricum,

Baziliscul cu ochi galbeni, seori numit și „șopîrlă Isus Cristos" este numai exemplu dintre multe altelefiind o dovadă a interesului pe care-J poate stârni lumea reptilelor.Multe din reptile pun încă mari probleme, de exemplu i înzestrarea lor cu organe senzoriale ale căror mecanisme sînt necunoscute pînă acum. Despre existența lor, practic, nu avem dovezi. Numai un lucru este cunoscut : dintre direct, să de coadă,Brookfield-Zoo din prilejuiește oamenilor de știință posibilitatea dezlegării altor enigme.

reptilele, care baziliscul ca urmaș sînt o indiscutabilă sur- cercetare. Baziliscul cu așa cum este cel de la Chicago,
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Expunerea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Vizita dc lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1) menire, pentru poporul român și, de ce să n-o spunem, și pentru populația de naționalitate germană din România. După război, după cum se știe, s-au luat o serie de măsuri; o parte din populația de naționalitate germană a părăsit România, alta a fost dislocată pentru o perioadă din localitățile de baștină. Sub influența stărilor de lucruri provocate de hitleriști au fost aplicate o serie de măsuri care au lovit pe nedrept mulți oameni ai muncii de naționalitate germană. Partidul nostru a luat ulterior măsuri pentru a pune capăt a- cestor nedreptăți și putem spune că s-au obținut rezultate nune în această privință. Doresc însă să declar cu toată tăria și cu acest prilej : consider că este o cinste pentru partidul nostru că niciodată, In nici o împrejurare, nu s-a gîndit ca populația de naționalitate germană să fie strămutată din România. (Vii a- plauze). Țin, de asemenea, să reafirm că noi considerăm pe toți cetățenii de naționalitate germană, ca de altfel de orice altă naționalitate, drept cetățeni ai României socialiste, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate. (A plauze p uternice).Perspectiva istorică este întărirea colaborării și frăției dintre toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate. A- vem cu toții sarcina și obligația față de poporul nostru, de viitorul patriei socialiste, să întărim și să dezvoltăm această colaborare. (Aplauze puternice, prelungite). Să facem totul pentru a lichida orice fel de deosebire sau inegalitate, în orice domeniu de activitate, să asigurăm ca fiecare cetățean al patriei noastre, indiferent de naționalitate, de limba pe care o vorbește, de religie, să se simtă cu adevărat membru e- gal al societății noastre, al României socialiste, și să-și facă datoria față de patria sa. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Am intrat de curînd în noul plan cincinal. Cunoașteți cu toții prevederile înscrise în Directivele Congresului al X-lea privind dezvoltarea țării în a- ceastă nouă etapă istorică. întreaga economie a României va cunoaște o puternică dezvoltare; vom străbate un drum important, ne vom apropia mult «te țările dezvoltate din punct de vedere economic. Știința și cultura, cu toate laturile lor, vor cunoaște, de asemenea, un mare avînt. Toate acestea vor contribui la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru. Realizarea acestor sarcini, construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, făurirea comunismului, nu poate fi decît rodul muncii unite a tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate. Tocmai în lupta și munca comună pentru dezvoltarea și înflorirea patriei vor dispare toate deosebirile și inegalitățile. Numai în aceste condiții oamenii muncii vor putea, într-adevăr, să privească tot ceea ce au înfăptuit ca realizări ale fiecăruia în parte și ale tuturor în comun, ca înfăptuiri care demonstrează ce mari posibilități are un popor devenit stăpîn pe soarta sa de a-și făuri viitorul așa cum și-l dorește. (Aplauze puternice).Nu vreau de loc să las impresia că, în această privință, lucrurile vor merge de la sine, eă nu vom mai avea greutăți de învins, că nu va mai trebui să facem față unor lipsuri. Dar aceasta este — aș putea spune — o lege a însăși dezvoltării economico-sociale. Nu cred că vom putea spune vreodată — nu numai noi : dar nici chiar urmașii noștri — că în ceea ce ne propunem să realizăm nu vom mai avea de întîmpinat și greutăți. Putem însă să afirmăm că partidul nostru a luat — și este hotărît să ia și în continuare — toate măsurile necesare pentru a a- sigura soluționarea în condiții cît mai bune a problemelor legate de dezvoltarea economico- socială a societății pentru a asigura cadrul organizatoric corespunzător în vederea participării la conducerea întregii activități și la soluționarea tuturor problemelor a maselor largi populare, a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate. In aceste împrejurări. cînd ridicarea țării pe noi trepte de civilizație și progres cere o muncă tumultuoasă, impune antrenarea tuturor forțelor și energiilor poporului, datoria tuturor cetățenilor — români, maghiari, germani și de altă naționalitate — este să participe activ la realizarea acestor înalte țeluri, la edificarea României socialiste și comuniste I (Aplauze puternice).Sîntem înrolați, aș putea spune, într-o uriașă bătălie, desfășurată pe un front larg; avem un țel măreț — făurirea societății comuniste. Desigur, ca în orice luptă, nu ne așteptăm să avem, și nu vom avea, numai succese. Vor mai fi și obstacole de trecut — dar se știe că în luptă învinge numai acea armată care nu se sperie de greutăți, ci, dimpotrivă, își u- nește forțele pentru a le învinge. Cel care iese din a- ceastă mare armată a constructorilor socialismului, care dă înapoi, se retrage de pe cîmpul de bătălie, nu poate fi considerat decît la fel ca un soldat care părăsește lupta pe front. (Vii aplauze). Este ade

vărat, poate unii sînt atrași de faptul că în altă parte ar găsi unele condiții de ordin personal mai bune. Nu trebuie să uităm că unii, în special tinerii, nu cunosc condițiile de viață din trecut și nu le pot compara, în cunoștință de cauză, cu ceea ce a obținut astăzi întregul nostru popor în ridicarea vieții sale materiale și spirituale. De asemenea, mulți dintre acești tineri nu cunosc, sub adevărata lor față, stările de lucruri din lumea capitalistă. Amplele mișcări de masă ale proletariatului și altor categorii de oameni ai muncii pentru obținerea unor condiții de muncă și de viață mai bune, puternicele frămîntări ale tinerei generații din lumea capitalistă, oglindesc tocmai faptul că această societate, întemeiată pe exploatare și inechitate, nu oferă omului o perspectivă sigură de viață, de încadrare în cîmpul activității sociale, că într-o asemenea o- rînduire tineretul nu se poate afirma, nu-și poate înfăptui idealurile și aspirațiile care-1 animă. Tocmai din cauză că unii din tineri nu cunosc în profunzimea lor aceste realități, cad pradă unor iluzii, se lasă atrași, ispitiți de perspectiva înșelătoare a unei vieți u- șoare, fără muncă, fără eforturi. Dar oare se poate considera just felul acesta al u- nora de a privi viața, de a judeca ? Nu ! Nu pot judeca și privi astfel lucrurile oamenii care sînt strîns legați de pă- mîntul unde s-au născut, unde au trăit, de pămîntul pe care își făuresc o viață nouă, liberă, așa cum o doresc. (Aplauze puternice). Nu în altă parte, ci aici să ne unim forțele pentru a asigura ridicarea nivelului general de viață al întregului popor, pentru a construi societatea socialistă, orînduirea care să asigure tuturor cetățenilor patriei condiții demne de viață și de muncă. (Aplauze puternice).Pornind de la aceste considerente, doresc să răspund la unele întrebări care s-au pus aici. Țin să subliniez clar că nu există și nu va exista niciodată vreo înțelegere sau vreun acord cu cineva pentru strămutarea populației germane sau de altă naționalitate. Nu vom face niciodată un asemenea lucru. (Vii aplauze).De asemenea, în ce privește problema reunirii familiilor, doresc să arăt că ea nu trebuie înțeleasă în mod unilateral, așa cum pe drept cuvînt s-a spus aici. Sînt — sau au fost — și anumite cazuri întemeiate, pe care le-am rezolvat pozitiv; dar dacă am merge cu așa-zisa „reunire a familiilor", în sensul de a accepta ca fiecare care pleacă din țară să ceară să-1 vină și familia — și fiecare ar avea pe cineva de adus — atunci n-am mai termina niciodată 1 Noi nu considerăm că aceasta este o problemă reală, care merită prea mare atenție. Firește, sînt cazuri izolate și, cum am mai spus, va trebui — în spiritul umanismului care caracterizează societatea noastră — să le rezolvăm In continuare. Dar reunificarea familiilor — dacă această problemă există — se poate realiza nu numai prin plecarea din România, ci și prin aducerea în țară a rudelor sau a membrilor de familie. (Vii a- plauze). Noi vom primi cu toată dragostea pe aceia care doresc să vină la familiile lor și să se stabilească definitiv în România. (Aplauze puternice). Acești oameni se vor bucura de drepturile pe care Constituția țării le acordă tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. In acest spirit trebuie să înțelegem poziția partidului și statului nostru în problema reunificării familiilor, poziția noastră față de oamenii muncii de naționalitate germană. Nu plecînd din țară, ci rămînînd aici, muncind, lup- tînd pentru a învinge greutățile, pentru a dezvolta patria comună vom reuși să facem din România un stat socialist înaintat: (Aplauze puternice). Eu am ferma convingere că marea majoritate a populației de naționalitate germană acționează și va acționa în acest fel. (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,In timpul discuțiilor au fost ridicate o serie de probleme privind unele lipsuri și greșeli, s-au făcut multe propuneri prețioase. Nu doresc să mă opresc în mod amănunțit asupra lor. Consider că este necesar să tragem toate concluziile și să luăm măsurile care se impun pentru soluționarea problemelor juste semnalate aici. După părerea mea, o bună parte din observațiile făcute aici sînt reale și îndreptățite și se impune să ținem seama de ele. Unele probleme sînt însă de ordin mai general, care privesc și afectează în egală măsură atît pe români, cît și populația de origine germană sau maghiară. Aceste probleme își vor găsi soluționarea pe măsura dezvoltării în ansamblu a societății noastre. Aș dori să înțelegeți că nu trebuie ca din fiecare lipsă sau greutate pe care o întîmpinăm în activitatea noastră să facem o „problemă națională". Intr-un fel s-ar putea spune că oamenii de naționalitate germană au un a- vantaj față de români, deoarece românii nu mai pot spune că sînt „persecutați" din punct de vedere național. Trebuie să privim lucrurile mai în ansamblu. Firește, eu știu — și 

nu ignorez deloc — că aceste probleme sînt sensibile și întotdeauna trebuie să le examinăm cu atenție.In ce privește învățămîntul, n-aș dori să vă prezint date, mai cu seamă că majoritatea dintre dumneavoastră la cunoașteți. Avem școli și licee numai de limbă germană, — sau școli și licee numai de limbă maghiară. Există și școli unificate, unde se predă, paralel, în clase sau secții separate, într-o limbă sau alta. De asemenea, în afară de liceele speciale pentru tinerii de naționalitate germană, în licee, în cadrul programului de limbi străine, se învață și germana. Ne gîn- dim să creăm și licee în care tinerii să se poată specializa într-o anumită limbă — în germană sau în rusă, franceză sau engleză, adică în limbile care au o mare circulație pe plan internațional și joacă un rol important în cunoașterea ți însușirea cuceririlor civilizației contemporane. Așa că, din a- cest punct de vedere, aș putea spune că sîntem mai preocupați chiar decît tovarășii care au vorbit aici și care s-au referit numai la tinerii de naționalitate germană. Noi considerăm că însușirea a cît mai multe limbi de către fiecare cetățean este, în etapa actuală, o necesitate reală impusă de însăși dezvoltarea vieții sociale din patria noastră, de progresul contemporan, de dezvoltarea colaborării României pe plan internațional. In acest context se pune atît problema cunoașterii de către germani, maghiari și populația de altă naționalitate a limbii române — care le este imperios necesară în activitatea comună din fabrici și instituții, în viața socială și participarea la conducerea societății — cît și problema cunoașterii de către românii care trăiesc în localitățile cu populație germană sau maghiară, a limbii acestor naționalități, a culturii lor. De altfel cred că sînt foarte puțini cei care, trăind în localități și comune unde se află și populație germană sau maghiară, să nu cunoască și limbile respective.S-a ridicat aici problema traducerii pe scară mai largă a operelor oamenilor de artă și cultură de naționalitate germană. Intr-adevăr, există multe o- pere bune realizate de scriitori germani sau maghiari, care trebuie să fie traduse și editate într-un tiraj corespunzător — și se vor lua măsuri, în acest scop.Noi acordăm, totodată, o mare atenție problemelor legate de dezvoltarea tradițiilor de cultură și de creație artistică ale populației germane și ale altor naționalități din România. Dar și problema aceasta trebuie s-o privim ceva mai larg. Sînt întrutotul de acord că va trebui să* dăm mai multă atenție unor probleme specifice care privesc naționalitatea germană, creînd condiții pentru a se putea desfășura o bogată activitate culturală, artistică în limba acestei naționalități, pentru a cultiva și dezvolta tradițiile ei progresiste. Noi avem rezerve numai față de acele „tradiții" germane sau maghiare care nu oglindesc aspirațiile înaintate, progresiste ale acestei populații — și avem astfel de rezerve și față de „tradițiile" românești de această natură. Pentru că există tradiții și „tradiții". Din partea noastră se ,cere să luăm ceea ce este bun din trecut, să cultivăm ceea ce este înaintat, ceea ce servește ridicării nivelului general de cunoștințe, educației patriotice, formării comuniste a tineretului din România. Aceasta trebuie, într-adevăr, să constituie o preocupare deosebită, să i se acorde atenție atît în ce privește naționalitatea germană, și cea maghiară, ca de altfel și cultura română.Este, de asemenea, necesar să se acorde o atenție mai mare promovării în muncă a oamenilor muncii de naționalitate germană. Populația germană este grupată în cîteva județe și dacă această problemă nu va sta în atenția noastră, promovarea se va limita doar la județele respective. Consider că trebuie să acordăm toată atenția promovării oamenilor muncii din rîndul naționalităților, inclusiv din rîndul naționalității germane, în toate domeniile de activitate, corespunzător muncii și capacității lor. Și din punct de vedere al promovării să creăm toate condițiile ca oamenii muncii de altă naționalitate să se simtă cu adevărat la ei acasă ! (A- plauze puternice).Este necesar ca radioul și televiziunea să consacre un spațiu mai mare în programele lor emisiunilor în limbile naționalităților. Avem, în această privință, un început bun, dar care trebuie dus mai departe. Consiliul ar trebui și el să contribuie la dezvoltarea acestor emisiuni; în cadrul reorganizării pe care o realizăm la radioteleviziune ar fi indicat ca în Consiliul Național pentru radio și televiziune să intre și reprezentanți ai consiliilor naționalității germane, maghiare și ai oamenilor muncii de alte naționalități, spre a putea să contribuie la organizarea unor programe corespunzătoare.Sînt, de asemenea, de acord că trebuie intensificată participarea oamenilor muncii de naționalitate germană și de alte naționalități la activitatea presei, a publicațiilor, revistelor. Desigur, există numeroase pu

blicații în limbile naționalităților din țara noastră, deci și în limba germană. Dar pentru a face cunoscute și mai larg opiniei oamenilor muncii — maghiari, germani — operele oamenilor de cultură, știință și de artă din rîndul naționalităților conlocuitoare, se cere o prezență mai mare a acestora și în paginile publicațiilor românești; ei trebuie să scrie nu numai în revistele de limbă germană sau maghiară, ci și în cele de limbă română. Și nu e neapărat nevoie să-și scrie operele în limba germană și apoi să fie traduse, ci le pot crea nemijlocit în limba română, pentru că sînt foarte mulți care pot face aceasta. In felul acesta, vor fi și mai puține observații în privința calității traducerilor. Firește, trebuie să continuăm să traducem operele creatorilor germani sau maghiari din România, dar aceștia își pot scrie lucrările și în românește. Trebuie să ne formalizăm mai puțin în ce limbă scriem, ci să vedem mai ales ce scriem, pentru cine scriem, cum scriem și dacă ceea ce scriem servește socialismului. Să căutăm, într-adevăr, ca oamenii de naționalitate germană să scrie în toate revistele noastre, nu numai în cele de limbă germană. (Aplauze puternice). Așa cum și românii trebuie să scrie în revistele de limbă germană, maghiară sau în publicațiile altor naționalități 1 Sînt destui români care pot să facă acest lucru. O asemena abordare a problemelor, va contribui realmente la apropierea și întărirea unității oamenilor muncii din țara noastră. (Aplauze puternice).Sînt de acord cu criticile făcute aici în legătură cu modul cum este tratată problema istoriei populației de naționalitate germană din România. Intr-adevăr, această problemă este tratată necorespunzător. Va trebui să ne preocupăm ca la Institutul de Istorie să se creeze condiții care să dea posibilitate istoricilor de naționalitate germană, ca, împreună cu istoricii români, maghiari, să-și aducă contribuția la realizarea unei istorii corespunzătoare, scrisă într-adevăr de pe poziții marxist-leniniste. Va fi, de a- semenea, necesar ca în manualele școlare să aducem unele îmbunătățiri, deoarece au dreptate tovarășii care au spus aici că e greu să-i convingi pe sași că sînt urmașii lui Decebal, cînd ei știu că au venit pe a- ceste meleaguri acum 800 de», ani, iar Decebal a trăit cu aproape 2 000 de ani în urmfe Trebuie să redăm istoria așa' cum este ea — și din aceasta nu avem decît de cîștigat! Să facem ca oamenii să cunoască și să înțeleagă cum trebuie Istoria. Spun aceasta nu numai pentru germani, ci inclusiv pentru români. Numai așa vom face o treabă bună, vom avea o istorie reală, cu adevărat marxist-Ieninistă !In cadrul plenarei s-au mai ridicat și alte probleme. Cred că va trebui să întocmim un program de măsuri care să a- sigure soluționarea lor corespunzătoare. Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană trebuie să urmărească cum se rezolvă aceste probleme. Dar, așa cura pe bună dreptate au subliniat mulți tovarăși aici, pînă la urmă, aceste probleme nu privesc numai consiliile naționalității germa- ' ne, ci constituie o sarcină a tuturor organelor noastre de partid și de stat.In genera], consider că trebuie să tratăm problema activității și vieții naționalităților din România nu izolat, ci în strînsă legătură cu preocupările întregului popor pentru făurirea socialismului și comunismului. Tratînd această problemă ca o parte integrantă a preocupărilor noastre de e- ducare socialistă și comunistă a poporului și a tineretului, de creare a condițiilor pentru întărirea unității între toți oamenii muncii, vom desfășura într-adevăr o activitate justă, în spiritul principiilor care stau . la baza politicii partidului nostru, vom asigura, realmente, ca toate problemele să-și găsească soluționarea corespunzătoare.Avem în față perspective minunate, un program măreț! Tot ceea ce ne propunem să înfăptuim este închinat omului, bunăstării și fericirii lui.Toate măsurile luate de partid, de recenta plenară a Comitetului nostru Central, pe calea mai bunei organizări a întregii activități economico-sociale, a dezvoltării democrației socialiste, a participării largi, la toate nivelele, a oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, privesc în egală măsură și pe români și pe germani, și pe maghiari și pe sîrbi. Dezvoltarea continuă și perfecționarea democrației noastre socialiste, participarea tot mai activă a tuturor categoriilor de cetățeni la conducerea societății vor contribui, de asemenea, la crearea condițiilor ca toți să simtă că nu există nici o deosebire, că într-adevăr societatea noastră socialistă asigură participarea în fapt a întregului popor la făurirea propriilor sale destine, a viitorului său fericit! Aceasta înseamnă rezolvarea cu adevărat marxist-Ieninistă a problemei naționale. (Aplauze puternice, prelungite).Nu trebuie să scăpăm din vedere că în procesul complex al dezvoltării socialiste a patriei noastre pot apare și unele manifestări și atitudini înapoiate, retrograde — atît la români, cît și la germani, ma

ghiari sau la alte naționalități. Nu trebuie să credem că influențele trecutului dispar peste noapte, deoarece este vorba de un proces îndelungat. Intr-adevăr, noi am obținut rezultate minunate în educarea comunistă, patriotică și internațio- nalistă a întregului popor — dar anumite manifestări naționaliste, de izolare, pot totuși apare. Ele trebuie privite așa cum sînt, ca manifestări străine societății socialiste, concepțiilor noastre. Aceste manifestări — indiferent din partea cui ar veni — trebuie combătute. Fără îndoială, este necesar să le a- cordăm o atenție mai mare a- tunci cînd acestea au loc în rîndul unor cetățeni de naționalitate română — fără însă să le uităm și pe celelate, deoarece toate sînt, pînă la urmă, la fel de dăunătoare. ..Desigur, dacă avem un cor în limba germană, sau dacă cineva cîntă un cîntec german — de aici nu trebuie să se tragă concluzia că ar fi vorba de o manifestare de izolare. Trebuie să vedem însă despre ce program și ce cîntec este vorba, să vedem dacă, acestea contribuie la educarea comunistă, la crearea omului nou înaintat al societății noastre sau, dimpotrivă, dacă ele au un caracter cum din păcate se mai întîm- plă și la români — dăunător educării socialiste a maselor. Deci, problema activității cul- tural-artistice în limba proprie trebuie privită și apreciată din punctul de vedere al conținutului acestei activități. Trebuie să creăm toate condițiile ca oamenii să-și organizeze activitatea cultural-artistică în. limba pe care o înțeleg mai bine; dar să facem din aceasta un mijloc de apropiere și nu de separare, de întărire a prieteniei între oamenii muncii indiferent de naționalitate, din întreprinderi și instituții, de la sate și de la orașe. Să tindem ca activitatea culturală — deși desfășurată în limbi diferite — să ne dea prilejul ca pînă la urmă, să vorbim, cum s-ar spune, o singură limbă — limba comunismului. (Aplauze puternice).M-am referit mai mult la activitatea cultural-artistică și poate unii tovarăși vor întreba : dar despre producție ? Nu am vorbit despre fabrică pentru că aceasta vorbește o singură limbă, tovarăși; mașina vorbește o singură limbă, electronica la fel, chimia a ajuns la formule pe care le înțelegi ^indiferent de limba pe care o vorbești. Uzina chimică o poți •conduce într-un singur fel, cu cunoștințe științifice și tehnice. De aceea n-am vorbit despre problemele întreprinderilor, pentru că acolo sînt condiții de o asemenea natură care ne impun să situăm pe primul plan ridicarea nivelului profesional și tehnic. Să muncim în așa fel îneît să avem o industrie avansată și atunci vom fi buni comuniști, indiferent de ce naționalitate sîntem ! (A-plauze puternice).Urmînd neabătut linia trasată de Congresul al X-lea al partidului, să unim eforturile tuturor oamenilor muncii din patria noastră pentru făurirea socialismului, pentru înflorirea României socialiste ! (Aplauze puternice, prelungite). Acțio- nînd în acest fel, noi ne îndeplinim atît o înaltă îndatorire națională față de poporul nostru, cît și o îndatorire in- ternaționalistă, față de cauza socialismului, a prieteniei și colaborării între toate popoarele lumii.Este necesar să avem permanent în vedere că în lume mai există forțe reacționare, imperialiste, că țara noastră trebuie să-și aducă permanent contribuția la lupta împotriva politicii de forță și dictat, să militeze neabătut pentru promovarea în viața internațională a unor raporturi de colaborare și prietenie, pentru triumful principiilor de deplină egalitate în drepturi între toate națiunile lumii, pentru respectul independenței și suveranității naționale, împotriva oricărui a- mestec în treburile altor state. (Vii aplauze).Putem spune cu mîndrie că politica internă și externă a partidului și statului nostru este confirmată de viață, că ea se afirmă tot mai puternic adu- cîndu-ne prieteni pe toate meridianele. Urmînd în continuare această politică, vom obține noi succese. (Aplauze puternice, prelungite).In încheiere, doresc să exprim convingerea mea și a conducerii noastre de partid și de stat, că discuțiile de astăzi vor contribui la mai buna înțelegere și rezolvare a problemelor, vor exercita o influență binefăcătoare asupra mobilizării eforturilor tuturor oamenilor muncii, deci și a oamenilor muncii de naționalitate germană, la îndeplinirea sarcinilor care stau în fața noastră în viitor. Sînt convins că toți oamenii muncii de naționalitate germană, împreună cu românii, maghiarii și cei de alte naționalități — uniți sub conducerea partidului — vor face să triumfe politica partidului nostru comunist de edificare a socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice).Vă urez dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană noi succese în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire 1 (A- plauze puternice, prelungite^, se ovaționează puternic pentru partid, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. 1)expoziția de produse proaspete și de semipreparate conservate prin frig : varză în diverse sortimente, roșii umplute, ardei umpluți, pachete de carne pre- ambalată etc., etc. Schimbul de opinii cu factorii responsabili ai fabricii reliefează necesitatea devansării fondurilor de investiții, în special cele destinate centralei frigotehnice și antrepozitului. In legătură cu necesarul de utilaje noi destinate sectorului de frig, se face recomandarea de a se asimila de către industria constructoare de mașini agregatele necesare tehnologiei de producție de la „Antrefrig". De asemenea, să se studieze construcția unor mașini automate și aparate de cîntărit și imprimat prețurile pe produsele pream- balate, pentru a se limita la minimum operațiile manuale, pentru a se îmbunătăți prezentarea comercială a produselor.Se vizitează apoi Fabrica de preparate și conserve de carne „Mistrețul". Aici se produc, în medie, zilnic 73 tone preparate de carne în circa 40 de sortimente. Oaspeții poposesc în sala de mașini unde se toacă, se malaxează și se pregătește pasta de carne pentru diferite preparate, atelierul de umplere și sala de fierbere și afumate. In cabinetul tehnic, o expoziție ad-hoc organizată, prezintă produse ale unității : salamuri proaspete și semiafu- mate, șunci și alte specialități.; In fața unei planșe este în- i fățișat fluxul tehnologic al noii fabrici de mezeluri și conserve de la Popești-Leordeni, nouă și modernă unitate a industriei alimentare ce va intra în exploatare la începutul trimestrului doi.In continuarea vizitei se a- junge la Fabrica de industria cărnii — „Abatorul" — cea mai mare unitate de acest gen din țară.Sînt vizitate diferite sectoare de activitate. Intr-o expoziție sînt înfățișate o parte din cele 87 de sortimente realizate în cadrul acestui abator: carne de vită și porc refrigerată în carcasă, carne de pasăre ambalată, untură de porc pream- balată, diverse specialități. De asemenea, sînt expuse o serie de materii prime pentru industria farmaceutică. Pe parcursul vizitei, oaspeții sînt informați asupra măsurilor luate pentru diversificarea produselor, pentru asigurarea unei mai bune desfaceri, precum și asupra stadiului îndeplinirii sarcinilor de export.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca, în continuare, să se ia măsuri pentru asigurarea ritmicității producției, îmbunătățirii calității produselor, precum și a extinderii produselor preambalate în scopul unei mai bune deserviri a populației. Totodată, se cere ca, dezvoltînd experiența bună e- xistentă, să se valorifice șl mai bine, carnea, produsele auxiliare, să se mărească gradul de mecanizare a operațiunilor și a transporturilor interne, să se extindă lucrările de auto- utilare — domeniu în care întreprinderea are o bună experiență. Se analizează, de asemenea, posibilitățile ca transportul cărnii și a produselor din carne de la Abator la magazine să se facă mai operativ și în cît mai bune condiții, îndeosebi în timpul nopții, prepunîndu-se o mai rațională
Manifestări
organizate 
în cinstea 

semicentenarului
P. C. R.

Concurs„Partid iubit îți mulțumim" este tema concursului de recitări din școlile generale ale municipiului Petroșani pe care Consiliul municipal al Organizației pionierilor îl organizează astăzi, 21 februarie, începînd cu ora 9, în sala mică a Casei de cultură în cinstea sărbătoririi semicentenarului P.C.R.
IntîlnireSala clubului muncitoresc din orașul Vulcan, găzduiește astăzi, începînd de la ora 9,30, întîlnirea pionierilor din școlile generale cu tovarășul Petru Barbu, prim- secretar al Comitetului orășenesc de partid, președintele Consiliului popular al o- rașului Vulcan.întîlnirea va fi urmată de un program artistic închinat sărbătoririi semicentenarului P.C.R. pregătit și susținut de

T. V.DUMINICA 21 FEBRUARIE8,45 Deschiderea emisiunii.9,00 Matineu duminical pentru copii și școlari.10,00 Viața satului.11.30 Albumul compozitorilor români : Tudor Ciortea.12,00 De strajă patriei.12.30 In reluare, la cererea telespectatorilor.13,15 Hochei pe gheață.15,00 Emisiune în limba ma

și eficace dotare cu mijloace de transport.Următorul popas se face la Fabrica de produse zaharoase „București", cea mai mare u- nitate din țară producătoare de dulciuri. La silozul secției de ciocolată, cea mai nouă unitate a fabricii, cu o capacitate de 4 000 tone pe an, sînt prezentate caracteristicile tehnice ale dispozitivului complet automatizat, deservit doar de doi muncitori. Se vizitează apoi secțiile de prelucrare, turnare, de produse finite, de ambalaj, care dispun de utilaje ce asigură mecanizarea întregului proces de producție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, în cursul noului cincinal, fabrica se va dezvolta în continuare.Un alt obiectiv vizitat este Fabrica de bere ,,Rahova". Dezvoltarea producției, îmbunătățirea calității și diversificarea sortimentelor sînt înscrise pe panouri sugestive dintr-o expoziție amenajată în incintă, cuprinzînd produse ale fabricii și ale respectivei ramuri economice. Ca urmare a investițiilor succesive, fabrica și-a sporit permanent producția, a- (jungînd ca în 1970 să furnizeze consumatorilor interni și externi 570 000 hl de bere, de a- proximativ 4 ori mai mult decît în 1938.In contextul preocupărilor de modernizare, ilustrînd dorința de a satisface cît mai bine gusturile consumatorilor, în fabrică a fost montată o linie de îmbuteliere, complet automată, cea mai mare din țară, a cărei productivitate este de 14 000 de sticle pe oră. In consecință, 80 la sută din totalul producției de bere (în 6 sortimente) se furnizează pieței în sticle.Secretarul general al partidului apreciază rezultatele obținute și recomandă să se prospecteze noi căi de diversificare a produselor, să fie satisfăcute astfel cît mai bine cererile populației.După vizitarea Fabricii de bere „Rahova", coloana de mașini se îndreaptă spre cartierul Militari. In drum, pe bulevardul Geniului, în stația „Leul" se află noul vagon de tramvai de mare capacitate, construit în Atelierele centrale ale întreprinderii de transport din București.Secretarului general îi sînt prezentate caracteristicile tehnice ale vehiculului și calitățile lui funcționale care răspund necesităților de îmbunătățire continuă a transportului în comun în marile orașe ale țării.— Să ne convingem de calitățile lui, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu.Constructorii îl invită pe conducătorul partidului și statului să facă o călătorie cu a- cest tramvai pînă la următorul obiectiv al vizitei. Condițiile de călătorie sînt într-adevăr confortabile ! interior spațios, instalații de lumină fluorescentă, mers lin, fără zgomot.In timpul călătoriei, reprezentanții I.T.B.-ului informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că prototipul noului vehicul a fost realizat într-un timp record, circa un an — cuprinzînd atît lucrările de proiectare cît și de montare. Se dau, de asemenea, explicații în legătură cu măsurile luate de această întreprindere pentru a oferi în general condiții cît mai bune de călătorie

formațiile artistice ale școlilor din localitate.
SpectacolIn cadrul concursului cultural-artistic al pionierilor și școlarilor organizat de Consiliul municipal al Organizației pionierilor din Petroșani, Școala generală nr. 5 din orașul Petrila, prezintă astăzi dimineață, pe scena clubului muncitoresc din localitate, primul spectacol muzical-coregrafic dedicat semicentenarului P.C.R.Programul cuprinde un bogat și variat repertoriu de cîntece pionierești și patriotice, melodii și dansuri populare.

ghiară.16.30 Antologie comică.17,00 Cintare patriei.18,20 1 001 de seri.18.30 Spectacol festiv cu prilejul Congresului al IX- lea al U.T.C.20,00 Telejurnalul de seară.20,15 România ’71.20.45 Film artistic : „Key Largo".22,25 Un oaspete al Festivalului „Cerbul de aur" — Brașov, 1971 : Charles Trenet.22,35 Telejurnalul de noapte.22.45 Atletism. 

și pentru reducerea zgomotului produs de tramvaie.Secretarul general al partidului felicită pe proiectanții șl constructorii acestui vehicul nou, recomandîndu-Ie să se preocupe în continuare de îmbunătățirea calității acestor produse și, în general, de îmbunătățirea condițiilor de transport în comun a populației.Noul tramvai se oprește în fața întreprinderii pentru industrializarea laptelui.Și aici are loc o primire vibrantă, călduroasă. Se vizitează mai întîi hala centrală de fabricație unde sînt concentrate secțiile de preparare a untului, înghețatei, iaurtului și smîntînei. de normalizare și îmbuteliere a laptelui, precum și laboratoarele de analiză a calității produselor.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu se o- prește la diferite locuri de muncă, urmărește procesele de producție, discută cu muncitorii. Oaspeții sînt informați despre preocuparea unității de a înlocui actualele ambalaje din sticlă, la lapte și iaurt, cu ambalaje din materiale plastice sau din alte produse nerecuperabile care vor asigura o mai bună conservare a produselor, realizarea la un cost' mult mai scăzut, oferind în același timp o servire mai o- perativă și de calitate a populației. Sînt înfățișate, de asemenea, unele dificultăți pe care le are de rezolvat fabrica l insuficența spațiilor frigorifice pentru depozitarea și refrigerarea produselor, din lipsa cărora unitatea este nevoită să recurgă la spații frigorifice din alte unități, fapt ce grevează asupra cheltuielilor de producție.Secretarul general al partidului indică organelor de resort să întreprindă măsurile cele mai corespunzătoare pentru înlăturarea acestor deficiențe. Totodată, subliniază necesitatea unor preocupări susținute, continui în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației Bucu* reștiului cu produse lactate, recomandă să fie grăbite prospectările pentru stabilirea amplasărilor și începerea lucrărilor de construire în Capitală a unor noi unități de industrializare a laptelui.
★Inscriindu-se în practica de lucru curentă a secretarului general al partidului de a se sfătui cu oamenii muncii, de a analiza împreună cu colectivele de salariați, cu specialiștii problemele activității în producție, ale vieții de zi cu zi a oamenilor, vizita de ieri în întreprinderi cu profil alimentar din Capitală reflectă, totodată, grija pe care o manifestă partidul, conducerea sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru o satisfacere mereu mai bună a cerințelor populației cu bunuri agroalimentare, pentru asigurarea unei aprovizionări ritmice, în condiții optime.Primirea călduroasă făcută pretutindeni pe parcursul vi* zitei, încrederea și responsabilitatea cu care oamenii muncii s-au adresat secretarului gene* ral al partidului, spiritul deschis, tovărășesc al discuțiilor purtate demonstrează, și de a- ceastă dată, dragostea și prețuirea întregului popor pentru partid și conducerea sa, pentru secretarul general al partiij dului nostru — tovarășul Nicola# Ceaușescu. (Agerpres)

-.. —.................—

Lucrările 
Congresului 

alIX-leaalUJ.C.(Urmare din pag. 1) cialiste multilateral dezvoltate.Tinerii au împărtășit din’ experiența dobîndită, au a- analizat în spirit critic și autocritic diferite aspecte ale activității lor și a organizațiilor care i-au delegat la marele forum al tineretului din țara noastră.In cadrul lucrărilor Congresului s-au făcut nume-., roase propuneri și sugestii, menite să ducă la valorificarea mai deplină a energiilor și inițiativelor tineretului, pentru perfecționarea metodelor și stilului de muncă, pentru lichidarea formalismului și organizarea unor activități specifice diferitelor categorii de tineri. Totodată. au fost prezentate propuneri ministerelor, instituțiilor centrale și organizațiilor obșteti, culturale, uniunilor de creație, pentru îmbunătățirea colaborării cu U.T.C.La Comisia pentru problemele activității internaționale a U.T.C. au fost elaborate moțiuni cu privire la i Situația din Indochina ; O- rientul Apropiat; Securitatea europeană ; Problema dezarmării ; Lupta popoarelor și tineretului din Asia, Africa, America Latină ț Mișcarea internațională de tineret și studenți, care vor fi supuse aprobării Congresului.Lucrările Congresului continuă.
★Reprezentanții organizațiilor de tineret de peste hotare au vizitat Capitala. în cursul după-amiezii de sîm- bătă, iar seara au participat la manifestări cultural-dis- tractive la case de cultură ale tineretului. (Agerpres).
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Sesiunea Comisiei mixte ministeriale 
româno-tunisiene de cooperare 

și tehnicăprocesul verbal privind stadiul cooperării economice și tehnice dintre cele două țări și perspectivele de dezvoltare în acest domeniu. Documentele sesiunii au fost semnate de Ion Mineu, adjunct al ministrului industriei miniere și geologiei, iar din partea tunisiană de Mek- ki Zidi, secretar de Ministerul Economiei nale.Cu ocazia încheierii rilor sesiunii, Ambasada română la Tunis a oferit un cocteil. Ia care au participat Mohamed Masmoudi, ministrul afacerilor externe al Tunisiei, Mekki Zidi, alte oficialități tunisiene, precum și membrii celor două delegații.

economicăTUNIS 20 (Agerpres). — In capitala Tunisiei s-au încheiat lucrările celei de-a 4-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno-tunisiene de cooperare economică și tehnică. Cu această ocazie, a fost semnat protocolul privind schimburile de mărfuri dintre România și Tunisia pe anul 1971. Protocolul prevede sporirea cu circa 40 la sută a schimburilor reciproce în comparație cu anul 1970. România va exporta mărfuri din sectoarele industriei construcțiilor de mașini, industriei chimice, industriei ușoare etc., importînd în schimb din Tunisia minereu de fier, fosfați, concentrat de plumb, zinc, citrice, ulei de măsline etc.A fost semnat, totodată,

stat la Națio-lucră-

Primele reflecții despre rocile 
selenare recoltate de „Apollo-14 “HOUSTON 20 (Agerpres). — Cercetătorii Centrului Spațial de la Houston s-au declarat vineri surprinși de faptul că rocile selenare, recoltate în regiunea craterului Fra Mauro în cursul misiunii „Apollo-14", au, spre deosebire de mostrele anterioare, o suprafață zgrunțuroasă.Dr. Pau] Gast, șeful de științe planetare și tre a Centrului Spațial Houston, a declarat că „arată de parcă cineva le-ar fi cioplit ieri. Nu sînt deloc decolorate și, dacă le cioplești, fețele noi vor arăta probabil la fel". El nu a exclus posibilitatea ca rocile să fi fost fragmentate de către astro- nauți în timpul recoltării și ambalării, deși aceștia au susținut că le-au manipulat cu deosebită atenție.Alți specialiști au insistat a- supra importanței faptului că aceste mostre sînt cele mai mari aduse pînă acum pe Pă-

foartesecției teres- de la rociie

mînt și par a fi foarte grele și foarte puțin friabile. Ei s-au declarat intrigați de faptul că fracturile par a fi atît de „recente", neputînd da nici o explicație asupra" cauzelor acestui fenomen, survenit probabil în urmă cu mii sau poate chiar milioane de ani.Dr. Everett Gibson, consilierul științific al misiunii „Apol- lo-14", s-a arătat deosebit de interesat de o rocă a cărei structură pare să fie cristalină, prima de acest fel adusă pe Pămînt.Dr. Dale Jackson, de la Serviciul de cercetări geologice al S.U.A., a relevat faptul că unele roci prezintă o structură a- semănătoare unor roci terestre. Două dintre mostre au un grad mare de radioactivitate care pare să confirme ipotezele privind „vîrsta foarte mare" a zonei Fra Mauro, apreciată a reprezenta însăși crusta primară a Lunii.
VIENA 20. — Corespondentul Agerpres, Petre Stăn- cescu, transmite : Din inițiativa Institutului internațional pentru pace, la Viena are loc o conferință științifică internațională, consacrată problemelor păcii, securității și colaborării în Europa. La conferință participă oameni de știință din 19 state. Din țara noastră participă conf. univ. Gh. Moca, membru în Comitetul național român pentru apărarea păcii.

TiVremea continuă să se răcească. Cerul va fi mai mult jc< perit, îndeosebi în sudul și estul țării, unde vor cădea precipitații la început sub formă de ploaie, apoi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Tot în aceste regiuni vîntul va prezenta intensificări care vor spulbera pe

alocuri zăpada. In restul țării precipitațiile vor fi locale, iar vîntul va sufla slab, pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 grade și plus 2 grade, local mai coborîte, iar maximele între minus 4 grade și plus 5 grade.
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URUGUAY :
Alternative politiceFrontul Unit al forțelor populare din Uruguay, constituit recent, și-a anunțat platforma electorală în vederea participării la scrutinul prezidențial din noiembrie a.c. Programul politic prevede garantarea libertăților cetățenești, schimbarea structurală a vieții economice și sociale și o politică externă independentă. Frontul se pronunță pentru „apărarea suveranității naționale, respectarea strictă a principiilor autodeterminării și neintervenției, o atitudine independentă In organismele internaționale".Noua formațiune politică — în care intră partidele comunist. socialist, muncitoresc revoluționar, creștin-democrat, alte grupări de stînga, ca și fracțiuni dizidente din partidele tradiționale „Colorado" și „Blanco" — este rezultatul e- forturilor desfășurate de mai mulți ani pentru unirea forțelor progresiste ale Uruguayu- lui în vederea înfăptuirii unor adiînci transformări social-e- conomice și politice. Bazele „frontului larg" au fost puse în urmă cu opt ani prin constituirea Frontului de eliberare de stînga, alcătuit din Partidul Comunist din Uruguay și unele grupări și organizații de stînga. De atunci, realitățile uruguayene au stimulat noi adeziuni la mișcarea antioli- garhică și antiimperialistă, a- jungîndu-se acum la rea unei largi coaliții ga ce se ternativăZiarulal P. C.

proiectează a puterii. „El Popular" din Uruguay)
închega- de stîn- o al-ca (organ scrie

într-un editorial că formarea frontului ar putea reprezenta începutul unei cotituri în istoria politică a țării. De peste un secol, Uruguayul este guvernat alternativ de partidele „Blanco" și „Colorado", mai ales de ultimul, aflat și în prezent la putere. Niciodată nu s-a pus problema ca hegemonia celor două partide să fie amenințată de vreo altă forță politică. La alegerile din 1966 partidele de stînga au obținut 13 locuri în Parlament. Recentele sondaje de opinie acordă partidelor coaliției de stînga locul al doilea, după partidul de guvernămînt „Colorado", depășind partidul „Blanco". „Deplasarea spre stînga" continuă să avanseze însă.Deși frontul de stînga nu și-a oficializat încă candidatul pentru scrutinul prezidențial din noiembrie, sursele competente citează- ca posibil candidat pe generalul în retragere Liber Seregni (54 de ani, personalitate fără de partid, cu vederi progresiste). După cum afirma generalul Seregni, importante nu sînt numai obiectivele imediate, ci mai ales faptul că Frontul vrea să se constituie într-o alternativă politică pe termen lung, avînd drept caracteristici esențiale „apărarea intereselor naționale și conținutul popular al luptei contra oligarhiilor".„Frontul larg" a reușit să atragă în rîndurile sale două fracțiuni dizidente ale celor două partide tradiționale („Movimiento blanco popular" și „Movimiento batlista por un gobierno popular"). Este sem-

nificativă declarația de adeziune făcută de senatorul colo- radist Michelini : „Lupta noastră se identifică cu aspirațiile populare. Trăim o vremerevoluție și acest concept nu implică Vrem pace consolidată transformări veritabile".
deneapărat violența.

La Geneva, începînd de luni

Lucrările sesiunii
Comisiei O. N. U

pentru drepturile omuluiGENEVA 20 (Agerpres). — începînd de luni, la Geneva se vor desfășura, pînă la 27 martie, lucrările sesiunii Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului. Pe ordinea de zi sînt înscrise în total 27 de probleme.Comisia va acorda o atenție deosebită problemelor ra-

sismului și discriminării rasiale în domeniile politic, economic, social și'cultural. înscrierea a- cestor probleme pe ordinea de zi a comisiei este strîns legată de declararea anului 1971 ca „an internațional al luptei împotriva rasismului și discriminării rasiale".

A

Inrăutăjirea situajiei 
sociale din SuediaSTOCKHOLM 20 (Agerpres). — In cursul nopții de vineri spre sîmbătă, s-a alăturat miș-. cării revendicative din Suedia și sindicatul piloților portuari. Ca urmare activitatea dinprincipalele porturi ale țăriia fost practic paralizată. Hotă- rîrea cîteva unor tor.tați de stat aflați în grevă.Situația socială din Suedia continuă astfel să se înrăută-

a fost adoptată la ore după anunțarea măsuri luate de au- împotriva salariaților

țească. Activitatea căilor rate, cea portuară și cea organelor de stat centrale locale este aproape în întregime paralizată. Pe de altă parte, se conturează perspectiva extinderii acțiunilor greviste și în rîndul celor aproximativ 830 000 ‘funcționari ticulare ale vendică. de tățirea situației lor materiale, a condițiilor de muncă și a asistenței sociale.

fe- aȘi
de muncitori și din sectoarele par- economiei, care re- asemenea, îmbună-VASILE OROS, Corespondentul „Agerpres Rio de Janeiro

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTEPEKIN 20 (Agerpres). — In anul 1970, în R. P. Chineză s-a produs cu 30 la sută mai mult echipament tehnic pentru întreprinderile industriei ușoare decît în anul 1969, relatează agenția China Nouă. Multe provincii, care apelau la serviciile centrelor industriale mai dezvoltate pentru a-și completa să-și șinileUn este au fost construite de utilaje pentru industria u- șoară și alte 7 fabrici de utilaje diverse pentru alte ramuri industriale. In prezent, provincia își asigură întregul necesar de utilaje, avînd și posibilitatea de a exporta o parte din mașinile produse.

echipamentul, au început construiască singure moși utilajele necesare, exemplu în acest sens provincia Șantung, unde 11 fabrici

energie e- a crescut de anul de cărbu-
1970. producția de lectrică a Mongoliei cu 15 la sută față precedent, extracția ne cu 21,3 la sută, iar producția de materiale de construcție cu 38,6 la sută.

★20 (Agerpres). — telespectatori drn

„FERCANSTLE" A EȘUAT

MADRID 20 (Agerpres). - 
Petrolierul norvegian „Fercanst- 
le" a eșuat la aproximativ 300 
de mile de portul spaniol 
Cadix în urma unei explozii 
care l-a rupt in două.

TEMELE PRIMEI CONFERINȚE 

MONDIALE PENTRU APARAREA 

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

GENEVA 20 (Agerpres). - 
Lupta împotriva poluării ocea
nelor, protejarea pămîntului 
de eroziune și infectare, insti
tuirea unui sistem de suprave
ghere a biosferei, precum și 
menținerea florei și faunei vor 
fi temele principale ale pri
mei conferințe mondiale pen
tru apărarea mediului încon
jurător, care va avea loc în 
iunie 1972, la Stockholm. Or
dinea de zi a fost stabilită de 
Comitetul de pregătire a con
ferinței, întrunit la Geneva.

„Perla Adriaticii", Dubrov- nikul, se situează la 42° 26’ latitudine nordică, adică puțin mai la nord decît Roma sau Barcelona și la 18° 7’ longitudine estică — la fel ca Stokholmul. La nord de oraș se zăresc crestele, adesea înzăpezite, ale munților Herțe- govinei, din sistemul Alpilor Dinarici. La sud, scăldîndu-i zidurile, apele limpezi ale Adriaticii. De la Dubrovnik, paralel cu litoralul, începe „Țara celor 1000 de insule" — arhipelagul est-adriatic. O- rașul are climă mediterane- eană, asemănătoare celei din sudul Siciliei. Soarele strălucește aici 240 de zile din 365. Culori de ilustrată. Cînd plouă, înseamnă că a venit iarna. Ceața este un fenomen rar, atmosfera fiind de cleștar. Zăpada — o excepție. Rosmarinul, leandrul, măslinul, smochinul, lămîiul și portocalul fac casă bună cu piersicile, caisele și vișinile. In tot cursul anului înfloresc florile...

sionant, din decorul contemporan, atît de familiar al acestei epoci a zborurilor cosmice, în cel al unor vremuri de demult, cînd cele mai rapide erau mijloace aici calul de Și locomoție barca.
★la poarta Sf.De rămîn cîțiva pași Mănăstirea franciscană unde începe Placa, principala arteră a Dubrovnikului vechi, o adevărată panglică din dale de piatră albe, lungă de 292 metri, pe care cad, perfect paralele, ' toate străzile din jur. Aș vrea să cred că cei care au pus primele temelii ale Dubrovnikului, la anul 600, s-au gîndit la noi, la faptul că uimiți

Sava mai pînă la de

pe Și de

ele oferă vizitatorului cu dărnicie posibilitatea de a reface imaginea vieții acestui oraș- relicvă, pentru care cu greu s-ar putea găsi o comparație care să exprime deosebitul pitoresc ce-1 caracterizează. S-ar cuveni să scriu aici despre fiecare dintre a- ceste adevărate monumente de arhitectură, despre străzile și zidurile orașului vechi, despre particularitățile și trăsăturile comune, despre minunatul echilibru statornicit de oameni între piatra albă și undele nefiresc tre ale Adriaticii. ar fi prea puțin putea oferi cît de gine mai exactă a vechi urbe.Poate cîteva cuvinte despre cel mai impunător palat al

de albas- Chiar așa pentru a cit o ima- acestei

POPAS
★Se împlinește un an dc la un eveniment mărunt. Probabil că acum nimeni, nici martorii oculari, nu mai rețin nici data, nici faptul. In urmă cu un an, singurul tramvai al Dubrovnikului a fost retras din circulație. Mi- a rămas întipărită în memorie data. N-am s-o uit pentru că de acest unic tramvai al orașului sînt legate prima mea cunoștință cu Dubrov- nikul și primele mele impresii despre el. Scorojit și mic, cu platforme deschise și băncile așezate ca într-o dili- gență, hurdueîndu-și roțile doar pe o singură linie, cu o viteză ce depășește cu puțin pe cea a piciorului zorit, tramvaiul făcea, de mai multe decenii, legătura între cartierul din peninsula Lapad — stația de cale ferată — și Pile, intrarea de vest în vechiul oraș. Cuprindea pe u- na din laturi orașul — gest al brațului — dezvăluind privirii vechile fortificații exterioare, și te ducea pînă a- proape de poarta Sf. Sava. Mi se părea că acest tramvai învechit era anume pus acolo pentru a oferi un răgaz, clipa necesară călătorului care trece aici, la Dubrovnik, într-un mod cu totul impre-

la Stări Dubrovnikceea ce au făcut ei și generațiile care le-au succedat și, în aceeași măsură uimiți de prospețimea cu care s-a păstrat totul, vom păși prin oraș fără a lua aminte la străzi, la planul acestora. Poate de aceea străzile sînt astfel a- șezate îneît, oricum ai merge, în orice direcție, chiar dacă ajungi pînă Ia extremele marcate de cele patru turnuri ce unesc zidurile de fortificație — Revelin, Min- ceta, Bokar și Sf. Ivan — revii cu ușurință în centru, pe Placa. Aici, și mai ales spre capătul ei de est, în apropierea minusculului port, au fost concentrate monumentele de arhitectură cele mai reputate ale vechiului oraș : Palatul Senatorilor, Mănăstirea dominicană, Palatul Sponza, Catedrala, biserica Sf. Vlaho. Fiecare dintre ele, ca și fiecare căsuță, de la ferestrele cărora oamenii își pot da mina peste străduțele înguste, cu firide meșteșugit ornamentate ori terasate în trepte poartă amprenta veacurilor scurse, tăinuiesc file încărcate de istorie, legende. Transformate acum în muzee,

orașului, Palatul Senatorilor, de înaltă valoare istorică și artistică, ar putea reda ceva din ambianța locurilor, constituind astfel un punct de reper în istoria, înfățișarea și valoarea acestui perimetru de 140 000 metri patrați, căruia localnicii îi spun Stări Dubrovnik.Construcția palatului a început în sec. XII. La conceperea și ridicarea sa au contribuit arhitecți renumi- ți ai timpului : Onofrio della Cava și Michelozzo Mi- chellozzi din Florența, Juraj Dalmatinac, arhitect din partea locului care a construit și frumoasa catedrală de la Sibenik. Distrus de mai multe ori de vîlvătăile focului și de cutremure, palatul a fost refăcut tot de atîtea ori, adăugîndu-i-se caracteristici noi stilului de început. Ridicai inițial în stil gotic, cu prilejul renovărilor i s-au a- dăugat detalii proprii epocii cînd au avut loc acestea — renascentiste (cornișele portalurilor, capitelurile unor coloane, nișa Sf. Vlaho etc.) și, ulterior, baroc (arcadele porticurilor, galeriile din a- trium, balustradele scărilor).

Construcțiile adăugate, 1 ca și diferitele stiluri introduse, se integrează armonic, coloanelor înalte ale fațadei conferind întregii clădiri un farmec unic. Pe capitelurile și în jurul marelui portal se înșiră, dantelate în piatră, motive florale și zoomorfe, motive mitologice, precum și scene deosebit de reprezentînd copii Este interesant în ambianță „Stîlpul lap", avînd încrustată în el imaginea zeului medicinei, despre care se crede că ar fi fost protectorul legendarului oraș Epidaurus, situat în apropierea Dubrovnikului și înghițit de adîncurile mării. In curtea palatului se păstrează, singura poate fără a- dausuri de stiluri tîrzii, vechea fîntînă gotică, săpată aici o dată cu temeliile clădirii. La parter se află camerele ce erau destinate cancelariilor de stat, vechea închisoare și depozitul de muniții. La primul cat se rîn- duiesc fostele locuințe ale senatorilor și capela. Deasupra scărilor cu balustrade baroc ce unesc parterul cu primul etaj se poate încă vedeți stema sculptată -în piatră a Republicii de la Dubrovnik. La intrarea în sala unde Marele Consiliu al Republicii își ținea ședințele se află dăltuită inscripția latină „Obliti privatorum publica curate !“ (uitați de treburile particulare și îngrijiți-vă de cele publice).Palatul Senatorilor, vestigiu măreț și de preț al orașului, își continuă viața, fiind folosit și astăzi. La primul e- taj se află adăpostită una din secțiile muzeului orășenesc de istorie și cultură. La parter, în aripa de sud, se află Biblioteca științifică. In atrium au loc, cu regularitate, concerte, iar pe esplanada din fața palatului se desfășoară, an de an, Festivalul de vară de la Dubrovnik devenit de acum tradițional. O tradiție perpetuată deoarece și pe vremea Republicii de la Dubrovnik aici erau reprezentate piesele de teatru ale clasicului acestor meleaguri, Gundulici, spectacol cu o piesă tuia avînd loc aici 1628.

originale la joacă, această lui Escu-

primul a aces- incă la
Vasile CRIȘU

★ULAN BATOR 20 (Agerpres). — In anul care s-a încheiat, volumul producției industriale globale a R. P. Mongole' a crescut cu 10 la sută față de 1969, informează agenția Mon- țame. Ritmurile cele mai înalte au fost obținute în industria energetică și a combustibilului, precum și în industria materialelor de construcții. In

MOSCOVA Milioane de regiunile Siberiei și Asiei centrale sovietice vor putea recepționa, începînd de la 1 martie, un nou program al televiziunii centrale din Moscova. Transmisia se va face prin intermediul sistemului „Vostoc", care va funcționa paralel cu sistemul de sateliți „Orbita".Se prevede ca în viitorii cinci ani emisiunile de televiziune prin stații releu și sateliți telecomunicații să poată fi cepționate pe un teritoriu cuit de 180 milioane de meni.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Un nou oraș industrial, care se va numi Severo-Onejsk, so construiește în taigaua polară, tn apropierea litoralului Mării Albe. Noul oraș va avea 40 — 45 000 de locuitori. In această regiune geologii au descoperit în ultimii ani bogate zăcăminte de bauxită, exploatabile industrial. încă în acest cincinal, mina de la Severo-Onejsk va intra în funcțiune cu o primă linie de producție avînd o capacitate de cîteva sute de mii de tone de bauxită.In ultimii cinci ani, pe harta Uniunii Sovietice au apărut peste 100 de orașe noi.
★

♦ Nguyen Thi Binh, ministru de externe, conducătoarea delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud la conferința cvadripartită de la Paris, a sosit într-o vizită la Roma. Nguyen Thi Binh a avut o convorbire cu membri ai Direcțiunii Partidului socialist Italian.♦ La Budapesta s-au încheiat lucrările Comisiei mixte ungaro-britanice pentru comerț în cadrul cărora au fost examinate schimburile de mărfuri dintre cele două țări în 1970

Acordarea asistenței tehnice pentru tractoarele românești trimise pe teritoriul Guineei a fost asigurată de specialiștii români chiar și în cele mai îndepărtate regiuni.In foto : Specialiștii M. Dovlete și G. Ivanciuc de la Uzina de tractoare din Brașov alături de tineri guinezi, începători în ale agriculturii mecanizate în regiunea Beyla.

MOARTEA LUI

LA LICITAȚIE

LONDRA 20 
La Londra se

ACTEON"

de re- lo- oa-
au sosit ¥o- Seiichi Kata- delegației ja- convorbirile

> La Pekin shimi Furui și oka, membri ai poneze pentru privind memorandumul comercial chino-japonez, relatează agenția China Nouă.

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — In ultimii ani, industria petrolieră și a gazelor naturale din R. P. Ungară a înregistrat un susținut ritm de dezvoltare. Planurile de viitor prevăd creșterea în continuare a producției de petrol și de gaze naturale.Statul ungar va cheltui în acest scop, în perioada următorului plan cincinal, peste 24 de miliarde de forinți. Printre altele, se prevede construirea a două noi conducte și a unui combinat pe malul Dunării, care va putea prelucra în 1972 peste 6 milioane tone de petrol.
★

r '
20 (Agerpres). — litoralul sudic al construiește un

și s-a semnat un protocol privind schimburile pe 1971.Noul protocol prevede extinderea livrărilor reciproce, precum și o lărgire a listei mărfurilor ungare necontingentate, destinate exportului în Anglia.

BELGRAD La Tivat, pe Adriaticii, se . ,nou aeroport. El va fi deschis traficului la începutul lunii mai a acestui an. Aeroportul din Tivat va permite decolarea și aterizarea tuturor tipurilor de avioane în condiții de securitate deplină. Va fi unul dintre cele mai moderne aeroporturi din Iugoslavia.
★Agenția de presă Pathet Lao a anunțat că, începînd dc la 5 februarie, numărul avioanelor americane doborîte de forțele patriotice în provmcja Savannakhet se ridică la 115. De asemenea, forțele patriotice laoțiene au scos din luptă în ultimele trei zile 500 de soldați aparținînd unităților saigoneze.

HAVANA 20 (Agerpres). — In anul 1970, apicultorii cubanezi au recoltat aproape 5 000 tone de miere, cu mult mai mult decît în anii trecuți. In medie, fiecare stup a produs circa 40 kg de miere, ceea ce, conform datelor FAO, situează Cuba pe al doilea loc în lume la capitolul productivității în acest domeniu.
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(Agerpres). - 
pregătește o 

nouă licitație care va produce 
senzație în lumea amatorilor 
de artă. Este vorba de scoate
rea in vînzare a celebrei pin- 
ze a pictorului venețian Tizian, 
„Moartea lui Acteon". Expusă 
timp de zece ani la „Național 
Gallery" din capitala Angliei, 
pictura a fost de curînd retra
să de către actualul său pro
prietar, contele de Harewood, 
pentru a fi vindută. Experții 
au apreciat că prețul la care 
va fi adjudecat tabloul se va 
ridica la cel puțin un milion 
de lire sterline, nefiind 
ca el să depășească suma de 
2,31 milioane la care a fost 
vindut „Portretul lui Juan de 
Pareja" de Velasquez, în toam
na anului

FILME Șl

exclus

trecut

ACTORI LAUREAȚI

CARLO 20 (Ager-MONTE 
preș). - Al 11-lea festival in
ternațional al filmelor de te
leviziune, care se desfășoară 
de la 10 februarie la Monte 
Carlo, a început să-și desem
neze laureații. Marele premiu 
al festivalului a fost decernat 
televiziunii engleze pentru fil
mul „Mad Jack". Belgia a ob
ținut premiul pentru cel mai 
bun document istoric pentru 
filmul „Bătălia din Ardeni". 
Premiul pentru cea mai bună 
regie și cel mai bun program 
pentru copii a fost atribuit U- 
niunii Sovietice, care a pre
zentat la festival filmul „Prie
tenul lui Timancea". Festivalul 
de la Monte Carlo a decernat, 
de asemenea, premii pentru 
interpretare. Actrița maghiară 
Vera Venczel a obținut pre
miul pentru cea mai bună in
terpretare feminină pentru ro
lul din filmul „Fluturele", iar 
actorului francez Philippe Genly 
i-a fost atribuit premiul de in
terpretare masculină în filmul 
„Păpușarul".

AUSTRALIA Șl ANTARCTICA 

AU FOST UNITE ?

SYDNEY 20 (Agerpres). - 
Alex Ritchie, om de știință aus
tralian, consideră că dispune 
de dovezi în sprijinul teoriei 
că Australia și Antarctica au 
fost odată unite. Omul de ști
ință a făcut cunoscut că in 
timpul unei recente expediții 
de două luni in Antarctica a 
descoperit sub gheață mii de 
pești fosilizați, vechi 
mult de 350 milioane 
El a afirmat că fosile 
au fost descoperite și 
tralia.

OFRANDA ADUSA

ZEULUI FUMULUI"

de mai 
de ani. 
similaie 
în Aus-

HAGA 20 (Agerpres). - O 
imensă și costisitoare ofrandă 
a fost adusă vineri diminea
ța în Olanda tot mai ponegri- 
tului „Zeu al fumului". Aproa
pe 40 milioane de țigări și-au 
împlinit destinul, translormîn- 
du-se simultan in scrum, in 
timpul unui incendiu izbucnit 
la o fabrică de țigări din 
Eindhoven. Pagubele pricinuite 
complexului industrial și unor 
clădiri învecinate, plus valoa
rea țigărilor arse, sînt evaluate 
la 8,5 milioane dolari.
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