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In cursul dimineții de vineri, 14 
aprilie 1972, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
Româqia, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe ministrul afacerilor externe 
al Danemarcei, Knud B. Andersen.

La întrevedere au participat Cor
nelia Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și Gheorghe Ploieșteanu, 
ambasadorul României în Dane
marca.

Au fost de față, de asemenea. 
Torben Busck Nielsen, ambasadorul 
Danemarcei la București, și T. V. A.

Oldenburg, directorul general al Di
recției Afacerilor Politice.

In cadrul convorbirii care a a- 
vut loc cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme privind relațiile 
româno-daneze, constatîndu-sc cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a colabo
rării dintre România și Danemarca. 
A fost exprimată, totodată, dorința 
comună de a dezvolta, în continua
re, pe multiple planuri și la nive
lul posibilităților mereu în crește
re, legăturile de prietenie, cooperare 
economică și tehnico-științifică din

tre cele două țări, în interesul po
poarelor român și danez, al înțele
gerii și păcii.

De asemenea, au fost abordate 
unele probleme ale situației interna
ționale, îndeosebi ale securității eu
ropene. In acest context, s-a subli
niat voința ambelor țări de a con
tribui la înfăptuirea unor raporturi 
de bună vecinătate între statele con
tinentului nostru, factor important 
în realizarea securității în Europa 
și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Adunarea festivă din Capitală 
consacrată împlinirii a 50 de ani 

de la crearea
Uniunii Tineretului Comunist

In marea sală a Palatului Re
publicii Socialiste România, a a- 
vut loc, vineri după-amiază, adu
narea festivă consacrată împlini
rii a 50 
Uniunii 
moment 
suită de 
prin care întreg tineretul patriei 
a cinstit gloriosul semicentenar al 
U.T.C. Milioanele de tineri din 
patria noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități —, înfrățiți în muncă și 
în idealuri, au aniversat organi
zația lor revoluționară și nobi
lele ei tradiții, participînd cu 
pricepere, entuziasm, însuflețită 
dăruire la măreața operă de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Ei au trans
format semicentenarul U.T.C. în
tr-o nouă și vibrantă demonstra
ție a atașamentului față de partid, 
față de conducerea sa. în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sala arc un aspect festiv. Fun
dalul scenei e dominat de dra
pelele partidului și statului. In 
centru se află stema U.T.C. în
cadrată de datele omagiale 
„1922—-1972".

S-au întrunit aici reprezentanții 
mai multor generații de uteciști. 
Sînt de față veterani ai mișcării 
de tineret, membri ai C.C. al 
U.T.C. și Consiliului U.A.S.R., 
tineri muncitori, țărani coopera
tori, ingineri și tehnicieni, învă
țători și profesori, cercetători ști
ințifici, creatori pe tărîmul litera
turii și artei, studenți și elevi, mi
litari — mesageri ai celor două 
milioane și jumătate de uteciști, 
ai întregului tineret al patriei. 
Au venit, de asemenea, solii or
ganizației de pionieri, schimbul 
de mîine al U.T.C.

Participă numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești, 
activiști de partid și de stat, per
sonalități ale vieții științifice, cul
turale și artistice, oameni ai mun
cii din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

Este ora 16. Sosesc conducă
torii partidului și stalului, întîm- 
pinați cu puternice aplauze și 
urale de întreaga asistență. In 
prezidiu iau loc tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manca Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, (Urgii Trofin, llie i'erdcț, 
Maxim Berghianu, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Stefan Voitec, 
Marțian Dan, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., Stefan Teodores- 
cu, Nichifor Stere, Chivu Stoica, 
Constantin Pirvulescu, Alexandru 
Sencovici, Gheorghe Florescu, A- 
lexandru Buican, Stela Moghioroș, 
Ivanca Rudenco, Lenuța Dorea- 
nu, Emerich Stoffel, veterani ai 
mișcării comuniste și de tinerel 
din (ara noastră, Traian Stefă- 
ncscu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Uniunii Asociațiilor 
Studențești, Silvia llie, secretar al 
C.C. al U.T.C., vicepreședinte al 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, Vasile Nicol- 
cioiu, Ioan Popescu, Gheorghe T. 
Stoica,, Aurel Stoica, Iosif Walter, 
secretari ai C.C. al U.T.C.. Bal
tazar Bereczki șt Mihaela Tomo- 
zei, vicepreședinți ai U.A.S.R., 
precum și alți membri ai condu
cerii organizațiilor de tineret, ti
neri muncitori, țărani, intelectuali, 
studenți, elevi, militari.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Marțian Dan a salutat călduros 
prezența conducătorilor partidu
lui și statului, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Primul 
secretar al C.C. al U.T.C. a sa
lutat pe toți participanții la ma
nifestarea festivă consacrată se
micentenarului Organizației revo
luționare a tineretului. In sală este 
o atmosferă de vibrant patriotism. 
Răsună cîntece care slăvesc parti
dul, patria: „Sub steagul partidu
lui" și „Trei culori". Grupuri de 
tineri, reprezentînd simbolic toate 
categoriile de tineret, aduc în sală 
drapelele Partidului Comunist Ro
mân, al Republicii Socialiste Ro
mânia și Uniunii Tineretului Co
munist.

Secretarul Consiliului de Stat, 
tovarășul Constantin Stătescu, dă 
citire Decretului Consiliului de

de ani de la crearea 
Tinerelului Comunist, 

care încununează larga 
manifestări sărbătorești
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Drag; tovarăși și prieteni,

Este pentru mine o deosebi
tă plăcere să particip la adu
narea festivă consacrată aniver
sării a cinci decenii de la în
ființarea Uniunii Tineretului 
Comunist, să vă adresez dum
neavoastră, tuturor uteciștilor, 
întregului tineret al patriei 
noastre socialiste, în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliu
lui de Stat, al guvernului și al 
meu personal, tin călduros salut 
comunist. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Aniversarea semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist 
constituie .un eveniment de o 
deosebită importanță în viața 
întregului nostru tineret, prile
juind o retrospectivă a trecutu
lui glorios de luptă pentru eli
berarea națională și socială a 
poporului nostru, în care tine
retul s-a aflat întotdeauna în 
primele rînduri.

In istoria îndelungată a po
porului român, în luptele des
fășurate de-a lungul secolelor 
împotriva asupririi naționale, 
pentru libertate și dreptate so
cială, tineretul și-a adus din 
plin contribuția, a dat nenumă
rate jertfe. In realizarea unirii 
și a formării statului național 
român, în Războiul de Indepen
dență, în răscoalele din 1907 
și în atîtea alte momente im
portante din lupta poporului 
român, imensa majoritate a ti
neretului a fost întotdeauna de 
partea forțelor progresiste, con
tribuind la formarea și dezvol
tarea statului național unitar, la 
progresul general al patriei 
noastre. (Aplauze îndelungate).

însuși începutul mișcării re
voluționare din România din 
secolul al 19-lea este legat de 
prezența Și participarea activă a 
tineretului. Formarea Uniunii 
Tineretului Comunist în 1922, 
la un an după crearea Partidu
lui Comunist Român, a consti
tuit un moment crucial în isto
ria mișcării revoluționare de ti
neret din România. Desfășurîn- 
du-și activitatea în condiții gre
le de ilegalitate, înfruntînd te
roarea, închisorile Și cîtcodată 
chiar moartea, tinerii comuniști 
au ținut întotdeauna sus stea

gul luptei revoluționare împo
triva regimului burghezo-moșie- 
rcsc, pentru eliberarea naționa
lă Și socială a României. Se 
poate spune că Uniunea Tinere
tului Comunist a desfășurat în 
toată perioada ilegalității o in
tensă activitate de organizare a 
tineretului, de conducere a lup
telor sale alături de clasa mun
citoare, de toate forțele revo
luționare și progresiste din Ro
mânia.

Uniunea-Tineretului Comunist 
a fost prezentă în bătăliile de 
la Eupeni, din 1929, ale mineri
lor, în lupta țăranilor Și munci
torilor forestieri din Ghimeș— 
Palanca, în grevele din Valea 
Prahovei și Grivița din 1933, în 
activitatea desfășurată de forțe
le antifasciste în anii 1934—1936, 
împotriva fascismului, pentru 
unirea forțelor democratice; Ti
neretul a participat activ la 
marea demonstrație antifascistă 
din 1939, la întreaga activita
te' împotriva dictaturii regale și, 
apoi, a dictaturii fasciste, s-a 
pronunțat cu hotărîre împotriva 
Dictatului de la Viena, pentru 
apărarea independenței, suvera
nității și integrității României. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Urmînd neabătut linia genera
lă a Partidului Comunist Ro
mân, Uniunea Tineretului Co
munist s-a ridicat cu hotărîre 
împotriva dictaturii militaro-fas- 
ciste, a aruncării României în 
brațele Germaniei hitleriste, în 
războiul antisovietic și antina
țional. In toată perioada anilor 
1941—1944, Uniunea Tineretului 
Comunist a desfășurat o inten
să activitate de organizare a 
tineretului, nenumărate acțiuni 
împotriva războiului și a dicta
turii militaro-fasciste. Sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, Uniunea Tineretului Co
munist a participat activ la în
făptuirea insurecției armate na
ționale antifasciste care a dus 
la răsturnarea dictaturii fascis
te antonesciene, la ieșirea Ro
mâniei din. războiul dus alături 
de Germania hitleristă, la tre
cerea țării noastre alături de 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări ale coaliției antihitleriste în 
lupta contra fascismului.

Imediat după Eliberare, reor- 
ganizîndu-se pe baze legale și

participînd activ la marile ac
țiuni desfășurate în 1944—1945 
pentru dezvoltarea democratică 
a țării, Uniunea Tineretului Co
munist a luat parte activă la' 
mobilizarea tineretului pentru 
a participa cu toate forțele la 
războiul împotriva Germaniei 
hitleriste. La chemarea Uniunii 
Tineretului Comunist, zeci de 
mii de tineri s-au înrolat vo
luntar în unitățile militare, 
contribuind prin jertfa lor de 
singe la eliberarea patriei 
noastre și apoi a Ungariei și 
Cehoslovaciei, pînă la înfrîngc- 
rea definitivă a Germaniei hi
tleriste. In toate aceste mari bă
tălii tinerii comuniști au fost 
întotdeauhâ animați de cele mai 
nobile idealuri de dreptate na
țională ȘÎ socială; pentru trium
ful acestor idealuri ei au dat 
multe jertfe, mulți dintre ei 
și-au dat chiar viața 1

Iată de ce întregul popor ro
mân cinstește Uniunea Tinere
tului Comunist, pe tinerii eroi 
revoluționari, pe tinerii . comu
niști și antifasciști care, cu 
prețul vieții lor, au făcut totul 
pentru ca România să pășească 
Pe calea unei vieți libere, in
dependente și fericite. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

După cum se știe, în anii de 
după 23 August 1944, au fost 
desfășurate mari bătălii pentru 
transformarea democratică, re
voluționară a țării. In toate a- 
ceste lupte organizate și con
duse de Partidul Comunist Ro3 
mân, Uniunea Tineretului Co
munist, tineretul a fost întot
deauna prezent. Răspunzînd cu 
elan tineresc chemării partidu
lui pentru refacerea economiei 
țării, tineretul s-a înrolat în 
brigăzile de muncă patriotică, 
a lucrat cu entuziasm pe mari
le șantiere naționale, edificînd, 
prin munca sa eroică, primele 
construcții ale României socia
liste. (Aplauze prelungite).

Sînt cunoscute marile reali
zări obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului co
munist, în dezvoltarea economi- 
co-socială a țării. In înfăptuirea 
politicii de industrializare so
cialistă a țării, care a transfor
mat România, dintr-o țară a- 
grară, cu o industrie slab dez

voltată și o agricultură înapo
iată, într-o țară industrial-agra- 
ră, cu o industrie dinamică, în 
plină dezvoltare, tineretul și-a 
adus, de asemenea, contribuția 
sa deosebit de prețioasă. Se 
poate spune că nu există șan
tier mai important, că nu exis
tă uzină edificată în anii con
strucției socialiste în care să nu 
fie încorporată și munca entu
ziastă, plină de abnegație a ti
nerei generații.

Dc asemenea, Uniunea Tine
retului Comunist, tineretul și-au 
adus contribuția de mare preț 
la transformarea socialistă a 
salului, la cooperativizarea a- 
griculturii, la progresul general 
al agriculturii noastre socialis
te.

Trebuie subliniată, totodată, 
participarea activă a Uniunii 
Tineretului Comunist la în
făptuirea revoluției culturale, 
la ampla activitate de ridicare 
a nivelului de cultură al tine
retului, al întregului popor.

O dată cu marile victorii în 
transformarea revoluționară so
cialistă a României, în lichida* 
rea claselor exploatatoare, în 
făurirea unei economii socialis
te unitare, a avut loc creșterea 
continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al întregu
lui nostru popor. O grijă deo
sebită a acordat și acordă parti
dul și statul nostru condițiuni- 
lor de muncă, învățătură și de 
viață ale tinerei generații.

Cei mai bătrîni își reamin
tesc în ce condiții munceau, 
învățau și trăiau tinerii. Astăzi, 
pentru tineretul patriei noastre, 
sînt create într-adevăr cele mai 
bune condițiuni pentru a putea 
duce o viață demnă, liberă. 
Cu adevărat se realizează în 
viață principiile de bază ale 
socialismului, scopul și esența 
întregii activități a partidului 
nostru — fericirea și bunăstarea 
omului. (Aplauze puternice).

Desigur, toate realizările în
făptuite de poporul român sînt 
rodul politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru comunist, 
care aplică în mod creator a- 
dcvărurile generale la condiți
ile concrete din țara noastră,

(Continuare în pag. a 2-a)

Consiliul de Stat
al

Republicii Socialiste România

DEțREI
privind conferirea ordinului 

„VICTORIA SOCIALISMULUI" 
Uniunii Tineretului Comunist

Pentru îndelungată activitate revoluționară și contribu
ția adusă, sub conducerea Partidului Comunist Român, Ia 
educarea comunistă a tineretului, Ia lupta pentru eliberare 
națională și socială, Ia mobilizarea tinerei generații pentru 
înfăptuirea politicii partidului de construire și dezvoltare 
multilaterală a societății socialiste în patria noastră,

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOL UNIC. — Se conferă ordinul „Victoria So
cialismului" Uniunii Tineretului Comunist.

Președintele 
Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

Inmînarea insignei jubiliare 
și diplomei de onoare a C.C. 

al U.T.C. tovarășului
Nicolae Ceausescu
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Vineri, 14 aprilie, a avut loc, la 
sediul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, o solemni
tate emoționantă prin semnificația 
ei : cu prilejul sărbătoririi a 50 de 
ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist, au fost înmînate to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, insigna jubiliară și diploma 
de onoare a C.C. al U.T.C. Aceste 
distincții reprezintă un simbol al 
caldei recunoștințe, al dragostei și 
atașamentului profund ale tinerei ge
nerații pentru conducătorul iubit al 
partidului și statului, care, prin în
treaga sa viață și activitate, puse 
în slujba intereselor vitale ale ce
lor ce muncesc, a cauzei socialis
mului, libertății și prosperității pa
triei, da un strălucit exemplu dc 
revoluționar comunist, de fiu devo
tat al poporului român.

La solemnitate au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil și 
Gheorghe Pană, membri ai Comite
tului Executiv, ai Prezidiului Per
manent, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Cornel Burtică, secretar al C.C. al 
P.C.K.

Au fost prezenți membri ai Bi
roului C.C. al U.T.C

Distincțiile au fost înmînate de

tovarășul Marțian Dan, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, care a 
arătat că ele reprezintă omagiul viu 
pe care tineretul țării, uteciștii îl 
aduc activității secretarului general 
al Partidului Comunist Român, ex
primă mulțumirile sale pentru con
dițiile minunate de muncă și de via
ță create, pentru grija și dragostea 
statornică manifestată față de el. 
Dînd glas angajamentului luat de 
tineret de a fi la înălțimea sarcini
lor trasate de partid, primul secre
tar al C.C. al U.T.C. a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu urări 
de sănătate, fericire și multe succese 
în nobila muncă pe care o desfă
șoară în fruntea partidului și sta
lului. pentru fericirea poporului.

Adresîndu-se reprezentanților U- 
niunii Tineretului Comunist, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru distincțiile acordate, a fe
licitat pe membrii Biroului C.C. al 
U.T.C. cu prilejul celei de a 5C-a 
aniversări dc la crearea U.T.C. și 
a urat Uniunii Tineretului Comunist 
să obțină noi succese în munca de 
educație comunistă a tinerei gene
rații, în mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea mărețului program sta
bilit de Congresul al X-iea al 
P.C.R. dc edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

PREȚUIRE
La încheierea primei decade de activitate din luna apri

lie, ca urmare a rezultatelor remarcabile oblinute, trei bri
găzi de mineri de la exploatarea Aninoasa au fost felicitate 
și stimulate intr-un mod deosebit Manifestarea a fost ini
țiată de comitetul de partid al minei și sprijinită de comi
tetul oamenilor muncii, comitetul sindicatului și cel al or
ganizației U.T.C. Ea are drept scop mobilizarea tuturor for
mațiilor de lucru din subteran la realizarea exemplară a 
planului de producție. Felicitările și stimulentele au fost 
acordate într-un cadru sărbătoresc Cele mai bune rezultate 
le-au obținut minerii din brigada condusă de IOAN NICOA- 
RA la săparea suitorului nr. 6 din stratul 3, sectorul IV Ei 
și-au depășit sarcina planificată pe această perioada cu 61 
Ia sută, prin realizarea unor randamente cu 82 la sută mai 
mari decît cele planificate. Devansarea acestei lucrări — 
soldată pentru brigadă cu un cîștig de 277 lei/post de mi
ner —, va asigura punerea în funcțiune, înainte de termen, 
a două abataje frontale Brigada condusă de ALEXANDRU 
GABOS din sectorul V prin depășirea normei la lărgirea si 
betonarea circuitului puțului orb nr. 6 cu 59 la sută, a reușit 
să-și realizeze sarcina de plan decadală în proporție de 147 
Ia sută, dînd lucrări de foarte bună calitate. Din sectorul III 
al minei s-a evidențiat brigada condusă de VASILE ME- 
REUȚA, care lucrează într-un abataj cu front scurt din 
stratul 13. Realizarea normei în proporție de 149 la sută 
a asigurat brigăzii extragerea a 963 tone de cărbune peste 
plan în primele 10 zile din luna aprilie.

In raport cu rezultatele obținute, cele trei formații de 
lucru au primit drept stimulent și răsplată a eforturilor de
puse, sume cuprinse între 2 01)0—5 000 lei.

Constantin DĂNILA 
tehnician — Aninoasa
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UTECIȘTI 
PREZENȚI

LA
DATORIE

® In acțiuni de muncă 

patriotică
Organizațiile U.T.C. din orașul 

Lupeni au inițiat și desfășurat în 
ultima lună numeroase acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică. Organi
zațiile dc la li. M. Lupeni, prepa- 
rație, F.F.A. Viscoza. de exemplu, 
au colectat 156 mii kg fier vechi 
în valoare de 25 519 lei. Organiza
țiile nr. 1, nr. 3 și nr. 4 dc la 
E. M. Lupcni au colectat cea mai 
mare cantitate de fi»-l vechi — 
93 0C0 kg.

Acțiuni dc muncă patriotică s-au 
desfășurat și pentru înfrumusețarea 
locurilor de muncă. In ateliere, sec
ții, incinte — la E. M. Lupcni, prc- 
parațic, F.F.A. Viscoza, cooperativa 
„Deservirea" etc. — au fost orga
nizate acțiuni de curățire, de des
congestionare de o serie de ma
teriale, de reamenajate a| parcurilor 
și aleilor etc. La acțiurlile dc în
frumusețare a orașului !și-au adus 
contribuția elevii școlilor care au rea- 
menajar parcuri, zone verzi, au plan
tat sute de arbori ornamentali E- 
levii dc la liceu au plantat cca. 3 
hectare cu molizi în Valea Tușului.

Pînă în prezent, tineretul din o- 
rașul Lupeni a efectuat peste 200 
mii ore de muncă patriotică reali- 
zînd circa 2 400 000 lei economii 
nefinanțate

• Brigăzi de tineret 
fruntașe

Cele 16 brigăzi de tineret create 
la exploatarea minieră Lupcni, pre- 
parațic, F.F.A. Viscoza, E. M. Băr- 
băteni, în comerț, cooperație, con
strucții și în alte unități din orașul 
Lupeni cuprind peste 150 dc tineri 
și sînt angrenate într-o însuflețită 
întrecere pentru obținerea titlului de 
„Brigadă de tineret fruntașă pe în
treprindere". Printre criteriile pe ca
re tinerii trebuie să le onoreze pen
tru obținerea acestui titlu, se înscriu 
pe prim plan următoarele : îndepli
nirea exemplară a sarcinilor zilnice 
de producție, o oră de muncă vo
luntar-patriotică pe zi, lucrări dc 
calitate ireproșabilă, etici o abatere 
de la d isciplină, nici un component 
sancționat etc. Pe baza regulamen
tului stabilit la sfîrșitul fiecărui tri
mestru, brigăzile cu cele mai bune 
rezultate sînt stimulate cu drapelul 
„Brigadă de tineret frunta.ă“. iar 
componenții lor primesc 30 'a sută 
din prețul unei excursii organizate 
în țară. Printre brigăzile ai căror 
componenți au întrunit în primul 
trimestru al anului cele mai multe 
din criteriile întrecerii, se numără 
cele conduse de minerii loan Mon- 
cloca, Nicolae Aeftincăi și Mihai 
Bokos, de la mina Lupeni, iar de la 
preparație cea a lui Dumitru Nebu
nit, de la construcții cea a luf Du
mitru. Călătoru.

V. COANDRAȘ 
corespondent

Instantaneu de la festivitatea 
ce a avut loc, joi. pe locurile de 
glorioase tradiții de muncă ale 
brigadierilor șantier ulm Bumbești 
— Livezeni, cu prilejul dezvelirii 
plăcii comemorative de la kilo
metrul 109.

Foto: I. MUSTAȚA
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In ziarul nostru de duminică 
veți putea citi:

® Probleme psiho-sociale ale unităților mi- 1 
niere (serial — IV).
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■ mai proaspete telegrame externe.
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(Urmare din pag. 7)

sînt rezultatul muncii eroice a 
clasei muncitoare, a țărănimii și 
intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii fără deosebire 
de naționalitate. In același timp, 
merită să subliniem contribuția 
importantă pe care a adus-o 
Uniunea Tineretului Comunist 
Ia organizarea și unirea efortu
rilor întregului tineret care dă 
un aport de mare însemnătate 
5n înfăptuirea politicii generale 
a Partidului Comunist Român. 
{Aplauze puternice).

Iată dc ce partidul nostru co
munist, întregul popor dau o 
înaltă apreciere activității U- 
niunij Tineretului Comunist, în
tregului tineret, contribui ici sale 
active la tot ceea ce s-a înfăp
tuit și se înfăptuiește pe pă- 
mîntul României socialiste. (A- 
plauze prelungite).

Doresc ca la această glorioa
să aniversare să adresez cele 
maj calde felicitări Uniunii Ti
neretului Comunist, tuturor u- 
tcciștilor, întregului tineret, 
pentru întreaga activitate entu
ziastă și plină de dăruire pusă 
în slujba socialismului și feri
cirii întregului popor. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Acordarea Ordinului „Victoria so
cialismului" — cel mai înalt ordin 
al Republicii Socialiste România — 
Uniunii Tineretului Comunist con
stituie o înaltă apreciere și o re
cunoaștere a contribuției sale în
semnate și, totodată, un imbold pen
tru noi fapte mărețe închinate pa
triei, fericirii națiunii noastre socia
liste. (Aplauze puternice 
prelungite; se 
„Ceaușescu—P.C.R.";
și poporul").

Faptul că Uniunea

scandează : 
„Ceaușescu

Tineretului 
Comunist este prima organizație că
reia i s-a acordat Ordinul „Vic
toria socialismului" constituie nu 
numai o apreciere, dar, într-un anu
mit sens, și un simbol, și anume, 
simbolul tinereții socialismului, a 
faptului că tineretul este pentru so
cialism și că viitorul este al ti
neretului și al socialismului. (Aplau
ze puternice, prelungite, se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R."; 
„Ceaușescu și poporul").

Dragi tovarăși și prieteni ti
neri,

Anivcrsatca semicentenarului Uni
unii Tineretului Comunist arc loc 
în condițiile cînd întregit] popor a 
pășit cu hotărîre la înfăptuirea pre
vederilor Congresului al X-lca al 
partidului, a obiectivului fundamental 
stabilit de congres — făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în România.

Se cunosc rezultatele în îndepli
nirea planului pc primul an al cin
cinalului. După cum se știe, sar
cinile de creștere a producției in
dustriale au fost nu numai îndepli
nite, dar și depășite. De asemenea, 
pe primu] trimestru 
producția industrială 
13 la sută față de primul trimes
tru al anului trecut, depășind pre
vederile planului. Toate acestea de
monstrează realismul prevederilor 
cincinalului, arată că stă în puterea 
clasei noastre muncitoare, a ingine
rilor și tehnicienilor noștri, să f_ 
făptuiască cu succes programul dc 
dezvoltare în ritm susținut a '* 
dustrici, care va apropia, într-o mă
sură însemnată, România de țările 
industriale avansate. Succese impor
tante ati fost realizate și în agri
cultură. Putem spune, deci, că a- 
vcm toate condițiile pentru a în
făptui cu succes sarcinile planului 
cincinal 1971 —1975, ceea ce va ri
dica România pe o treaptă nouă de 
dezvol tare economică socială, va 
crește bunăstarea materială și spiri
tuală a întregului popor (Aplauze 
puternice, prelungite).

Un rol importării în dezvoltarea 
patriei noastre, în lăurîrca societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
îl au învățămîntul, știința, cultura
— factori primordiali pentru pro
gresul întregii țări. Tocmai de a- 
ccca partidul a luat în ultimii ani 
noi măsuri pentru perfecționarea și 
îmbunătățirea activității de învăță- 
mînt, pentru dezvoltarea activității 
științifice, pentru îmbunătățirea ac
tivității cultural-educative. In acest 
sens, hotărîrile plenarei Comitetu
lui Central din noiembrie 1971 re
prezintă un adevărat program de 
formare a omului nou, dc afirmare 
în toate domeniile de activitate a 
principiilor eticii și echității comu
niste. (Aplauze puternice). In 
toată aceasjă activitate, este acor
dată o atenție deosebită tinerelului, 
formării .și educării sale, pentru că 
tocmai el este acela care va trebui 
sa ducă mai departe opera începută 
de înaintași și contemporani, făclia 
civilizației socialiste și comuniste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

l.stc cunoscută preocuparea parti
dului și statului nostru pentru per
fecționarea continuă 
tuturor secioarcloi 
pentru dezvoltarea democrației 
cialistc, de a asigura 
tot mai intensă a tuturor 
lor muncii la conducerea 
vieți economice și sociale, 
tineretul este un participam
— și cl trebuie să-și spună cuvîntul 
cu fermitate, să acționeze pentru în
făptuirea în viață a tuturor hotărî
rilor și măsurilor dc pcrlccționare 
a activității economice și sociale.

Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și, în perspec
tiva, a comunismului în România 
impune unirea eforturilor întregului 
popor. In această uriașă activitate 
creatoare, de afirmare a principiilor 
comuniste în toate sectoarele vieții 
sociale, tinerei generații îi revine 
un rol dc cea mai marc importanță. 
Sîntem convinși că ca își va înde
plini cu cinste această misiune de 
onoare. (Aplauze îndelungate).

Voi, dragi prieteni tineri, sînteți, 
împreună cu toți oamenii muncii, 
făuritorii activi ai societății celei 
mai înaintate și umane din istoria 
omenirii, voi veți avea fericirea dc 
a trăi în epoca civilizației comu
niste, de a vă bucura dc toate roa
dele materiale și spirituale făurite

ni acestui an, 
a crescut cu

in-

m-

a conducerii 
de activitate, 

so- 
participarea 

oamem- 
întregii 
Și aici 

activ

NICOLAE CEAUSESCU
prin munca poporului, prin munca 
voastră însăși.

Orînduirca comunistă de mîine va 
fi așa cum reușim să o intuim și 
o dăhuim azi. Aș putea spune că 
depinde și de voi cum va arăta 
orînduirca comunista în 
munci și veți trăi.

care veți 
De aceea vă 

chem, dragi prieteni tineri, dc a ur
ma neabătut politica generală a 
Partidului Comunist Român, de a 
învăța și a vă pregăti pentru a pu
ica fi participant cît mai activi 
la edificarea societății de azi și 
de mîinc. Parafrazând pe Bolinti- 
neanu am putea spune :

„Viilor comunist dc aur
România are, 

lucrăm cu toții
la a ei înălțare 1" 

(Aplauze puternice), 
în puterea noastră, a între- 

popor, să făurim o asemenea

Să

Stă 
s.ulu! • 
civilizație materială și spirituală în 
care omul, liber, stăpîn pe desti
nele sale, să-și făurească în mod 
conștient propriul său viitor lumi
nos.

Puneți, dragi tineri, întregul vos
tru entuziasm, toate visele voastre 
curate și frumoase în slujba patriei, 
a viitorului luminos al națiunii 
noastre, în slujba cauzei socialismu
lui și comunismului, al prieteniei și 
colaborării cu toate popoarele lumii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,

După cum este cunoscut, în ul
timii ani s-au luat o serie de mă
suri caic au dus Ia creșterea rolu
lui Uniunii Tinerelului Comunist în 
viața politico-socială a țării și oferă 
cadrul instituțional corespunzător 
pentru participarea tineretului Ia 
conducerea întregii societăți. Uniu
nea Tineretului Comunist participă, 
prin reprezentanții săi, la organele 
de conducere ale oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții, la ac
tivitatea organelor de stat inclu
siv la activitatea Consiliului de Mi
niștri. In acest cadru, tineretul parti
cipă nemijlocit, la fel ca toate ca
tegoriile de oameni ai muncii, la 
elaborarea hotărîrilor și măsurilor 
privind politica internă și externă 
a țării. Aceasta constituie, totoda
tă, pentru tînăra generație, o înaltă 
școală a conducerii treburilor ob
ștești, creînd cele mai bune condi
ții întregului tineret pentru a-și pu
ne tot mai larg în valoare forța 
și capacitatea sa creatoare, dinamis
mul și entuziasmul revoluționar ce-1 
caracterizează în slujba progresului 
societății, a făuririi bunăstării și fe
ricirii întregului popor.

In orînduirca noastră, criteriul 
fundamental de apreciere a omului 
îl reprezintă activitatea socială u- 
tilă — munca; numai muncind cu 
rîvnă, în fabrici și uzine, pc șantiere 
dc construcții, pe ogoarele țării, în 
unitățile de cercetare și învățămînt, 
în toate domeniile produc
ției materiale și spirituale, aflîn- 
dtt-se în primele rînduri ale con
structorilor socialismului din țara 
noastră, tineretul se va putea alir- 
ma din plin, își va face cu adevă
rat datoria față de patria sa socia
listă, față de propriul său viitor. 
Constituie, de aceea, o înaltă în
datorire a Uniunii Tineretului Co
munist dc a educa tineretul în spi
ritul respectului și al dragostei de 
muncă, al dorinței de a închina pa
triei, poporului, întreaga sa activita
te, toate cunoștințele și priceperea sa. 
(Vii aplauze).

Pentru a se putea achita dc înal
tele răspunderi ce le revin față de 

tinerii trebuie să se pre- 
mttncă, 

pentru viață, să învețe și să-și însu
șească profunde și multilaterale cu
noștințe, să asimileze tot ceea ce 
au creat mai de preț poporul nos
tru, întreaga umanitate de-a lun
gul veacurilor în domeniul cunoaș
terii. Edificarea noii orînduiri so
ciale — operă de uriașă amploare 
și complexitate — nu poate fi con
cepută decît pe baza științei celei 
mai avansate; de aceea însușirea și 
stăpînirea științei și tehnicii moder
ne, a realizărilor celor mai noi ale 
gîndirii și creației umane constituie 
o cerință primordială pe care so
cietatea noastră socialistă o pune în 
fața tinerei generații. Numai prin 
muncă asiduă, înzecindu-și efortu
rile pentru a învăța, pentru a pă
trunde cit mai adine în tainele cu
noașterii, tineretul se va putea a- 
chitâ în bune condițiuni dc înda
toririle tot mai mari pe care le ri
dică conducerea întregii vieți socia
le, dezvoltarea producției, științei și 
tehnicii, a culturii noastre socialis
te, progresul general al societății, 
va putea fi la înălțimea exigențelor 
noi și mereu crescute ale civiliza
ției materiale și spirituale pe care 
o I aurim

Tineretul 
fica în mod 
sale — în 
multilateral 
mai însușindu-și și stăpînind te
meinic materialismul dialectic 
și istoric, concepția despre lume 
și viață a partidului nostru co
munist, care-j dă o perspectivă 
clară asupra evoluției vieții și 
societății, asigură înțelegerea le
gilor și cerințelor 
dezvoltării sociale.

Tineretul nostru 
născut și trăiește 
tate nouă, 
morale generate de inegalitatea 
socială a lumii burgheze, dc re
lații de exploatare. Tineretului 
trebuie să-i fie caracteristice 
puritatea morală, dorința de 
perfecționare continuă, dc însu
șire a unor trăsături morale 
proprii societății socialiste — 
cinstea, simțul datoriei civice Și 
al dreptății sociale, grija și 
respectul față de interesele co
lectivității, de avutul obștesc, 
aspirațiile spre mai bine, mai 
frumos. Uteciștii și toți tinerii 
patriei noastre trebuie să se si
tueze pc pozițiile cele mai îna
intate ale luptei dintre vechi și 
nou, să fie un sprijin de nă
dejde al partidului în ampla sa 
activitate de promovare în 
viața socială a eticii și echității 
socialiste, de combatere hotărîtă

societate,
gătească temeinic pentru

își va putea valori- 
crcator cunoștințele 
slujba progresului 
al societății — nu-

obiective ale

de astăzi s-a 
într-o socie- 

clibcrată de viciile

a concepțiilor și atitudinilor re
trograde, înapoiate, a actelor 
antisociale, a reminiscențelor 
modului dc viață burghez.

Uniunea Tineretului Comunist 
are îndatorirea nobilă de a mi
lita neobosit pentru formarea 
omului nou al societății noastre, 
pentru a sădi în inimile tinere
tului patriotismul socialist, dra
gostea față de patrie, față de 
partid și popor. (Aplauze puter
nice, prelungite). Este o datorie 
sacră, înalt patriotică, a fie
cărui tînăr de a contribui cu 
toate forțele sale la întărirea și 
înflorirea României socialiste, 
de a se pregăti temeinic și a fi 
gata oricînd să apere — chiar 
cu prețul propriei vieți — inde
pendența și integritatea patriei, 
cuceririle revoluționare ale po
porului. (Aplauze îndelungate, 
se scandează „P.C.R. — P.C.R.“, 
„Ceaușescu — P.C.R.").

In țara noastră sînt asigurate 
tuturor tinerilor posibilități ega
le de pregătire, de muncă și 
afirmare în viața socială. Aețio- 
nînd în spiritul politicii națio
nale a partidului comunist, U- 

■ niunea Tineretului Comunist 
trebuie să militeze neabătut 
pentru întărirea prieteniei și 
frăției dintre tinerii români și 
coi aparținînd naționalităților 
conlocuitoare pentru ca, împre
ună, să dezvolte ceea ce au 
făurit în comun de-a lungul 
veacurilor părinții lor prin mun
ca și lupta comună. Organiza
țiile do tineret au sarcina 
a combate cu hotărîre națio
nalismul și șovinismul, sub o- 
rice formă s-ar manifesta, de 
a dezvolta în rîndurile tineretu
lui dragostea și respectul față 
de tradițiile dc luptă ale oame
nilor rnuncij de 
tățile, conștiința 
munca înfrățită 
care s-au născut 
ceste meleaguri — români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de ai te 
naționalități — se poate realiza 
cu succes progresul neîntrerupt 
al patriei noastre comune — 
România socialistă. (Aplauze pu
ternice).

Pregătirfdu-se temeinic pentru 
muncă și viață, unit în idealu
rile și aspirațiile sale de a servi 
patria socialistă, 
bit ie să fie prezent, 
acolo unde îl solicită 
dezvoltării societății, 
buie prin munca sa 
la înflorirea orașelor 
nelor de pe întreg 
patriei, la dezvoltarea 
nioasă și progresul economico- 
social al tuturor județelor, la 
înfăptuirea mărețului program 
dc ridicare generală a țării pe 
noi trepte ale civilizației 
liste.

Trebuie să înțelegeți, 
tovarăși, că socialismul 
munismul se construiește, 
trebuie construit în toate ora
șele și salcie patriei noastre 
și voi trebuie să fiți prezenți 
peste tot. (Aplauze puternice, 
prelungite: se scandează:
„Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul").

Sîntem la o adunare festivă 
— și de obicei în asemenea pri
lejuri se vorbesc numai lucruri 
bune. Și într-adevăr avem mul
te realizări cu care ne putem 
mîndri. Dar nu putem și nu tre
buie să uităm niciodată că în 
activitatea noastră maj sînt și 
lipsuri, că mai avem de învins 
multe greutăți. In acest sens, 
trebuie să menționez că în ac
tivitatea Uniunii Tineretului 
Comunist maj sînt încă o serie 
de lipsuri, îndeosebi în ce pri
vește munca educativă, dc pre
gătire a tinerelului pentru mun-

toate național i- 
că numai pian 
a tuturor celor 
și trăiesc pe a- 

— români, ma- 
sîrbi și dc ai te

tineretul tre
să lucreze 
interesele 

să contri- 
entuziastă 
și comu- 
cu prin sul 

armo-

socia-

dragi
și co

și

că și viață. Eslc necesar să se 
curme eu hotărîre' atmosfera de 
atilomulțumire călduță, de es
tompare a neajunsurile și de 
nesocotire a cerințelor tinereiu-1 
lui, trebuie să se acționeze eu 
mai multă fermitate și intran
sigență revoluționară în întreaga 
activitate. (Vii aplauze).

După cum vedeți, sînt înțele
gător și critica este 
dulce și ea, dar mă 
lege tovarăși.

După cum se Știe, < 
autocritica constituie 
dinamizator în lupta 
va lipsurilor, a vechiului în so
cietate și pentru îmbunătățirea 
întregii activități, pentru afir
marea nouluj în toyte domeniile 
vieții sociale. De aceea este ne
cesar ca în activitatea organiza
țiilor de tineret, critica și auto
critica să se manifeste, dacă se 
poate spune așa, ca în propria 
casă.

Uniunea Tineretului Comunist 
este o organizație revoluționară 
și întreaga istoric a sa este o 
adevărată epopee de luptă re
voluționară. Sărbătorirea semi
centenarului Uniunii Tineretu
lui Comunist trebuie să ducă la 
o îmbunătățire generală a ac
tivității tuturor organizațiilor de 
tineret. Nu trebuie să uităm 
niciodată că tineretului îi sînt 
caracteristice îndrăzneala, ini
țiativa, spiritul novator, revo
luționar în transformarea socie
tății și a omului; dc aceea și 
el trebuie să fie în primele rîn
duri ale luptei pentru afirmarea 
noului în societatea socialistă 
din România.

Uniunea Tineretului Comunist 
trebuie să lucreze astfel îneît 
să constituie cadrul organizat 
pentru punerea în valoare a tu
turor calităților tinerei genera
ții, să constituie cea mai înaltă 
școală de educare revoluționară 
a tineretului și, totodată, orga
nizatorul și conducătorul tinere
tului în lupta Și munca dc dez
voltare socialistă a patriei noas
tre. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Am vorbit nu o dată despre a- 
precierea pc care partidul o dă 
Uniunii Tineretului Comunist și 
tineretului în general. Doresc și 
cu acest prilej să exprim con
vingerea conducerii partidului, 
a mea personal, că Uniuncfe 
Tineretului Comunist își va în
deplini și în viitor cu cinste și 
în tot mai bune condițiuni ro
lul său de organizație revolu
ționară a tineretului, de ajutor 
de nădejde al partidului în toa
te împrejurările. (Aplauze pu
ternice: urale: se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").'Fără în
doială. tineretul se va afla ca 
și pînă acum în primele rînduri, 
adueîndu-și o contribuție tot 
mai mare la înfăptuirea minu
natului program elaborat de 
Congresul al X-lca al partidu
lui, care asigură afirmarea tot 
mai puternică a națiunii noastre 
socialiste în rîndul țărilor so
cialiste, al tuturor popoarelor 
lumii, ca o națiune dornică să-și 
făurească o viață liberă, inde
pendentă și fericită, un viitor 
măreț comunist, 
lungate, urale).

Dragi tovarăși

în 
la

destul de 
veți înțe-

critiea
un factor 

i împotri-

șl

(Aplauzc îndc-

și prieteni,

mă refer acumNu doresc să
l>e larg Ia problemele interna
ționale. Este cunoscută politica 
externă a partidului și statului 
nostru. Noi avem permanent în 
vedere că între politica internă 
și externă există o deplină uni
tate, că succesele pe care le 
realizăm pe calea dezvoltării

socialiste a României sînt 
același timp o contribuție 
cauza generală a socialismului, 
a progresului și prieteniei cu 
toate popoarele lumii. (Aplauze 
puternice).

Ceea ce aș dori să menționez cu 
acest prilej este faptul că tineretul, 
la le) ca întregul popor, sprijină 
în mod unanim politica externă a 
României îndreptată spre colabora
rea cu toate țările socialiste, cu po
poarele care au pășit pe calea dez
voltării independente, cit toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
ditire socială. Considerăm că în 
actuala epocă a revoluției tehnico- 
științifice, participarea la diviziu
nea internațională a muncii, cola
borarea multilaterală cu toaie sta
tele este un factor de o deosebită 
importanță pentru progresul fiecă
rei țări, pentru asigurarea linei po
litici de pace și colaborare pc pla 
neta noastră. (Vii aplauze).

Consecventă acestei politici, Ro
mânia va face totul și în viitor 
pentru a-și aduce contribuția la a- 
lirmarca principiilor noi în rela
țiile internaționale dintre state — 
ale egalității în drepturi, respectu
lui independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc.

Vom acționa cu toată fermitatea 
pentru a se pune capăt politicii im
perialiste de forță și dictat, colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru a se renunța la forță sau 
la amenințarea cu forța în rela
țiile dintre state, în soluționarea di
feritelor probleme internaționale. 
Considerăm că interesele tuturor po
poarelor cer înlăpltiirea linei poli
tici dc colaborare pe baza princi
piilor sus-amintite, de respectare a 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî soarta așa aim o dorește. 
(Aplauze puternice, prelungite).

N-aș putea să nu menționez totuși 
că sîntem preocupați de intensifica
rea bombardamentelor Statelor U- 
nite în Vietnam, că dorim să afir
măm încă o dală dorința poporului 
român de a se pune capăt acestor 
bombardamente, războiului împotri
va popoarelor indochineze, de a se 
ajunge la o soluție rapidă de în
cetare a războiului și de a li lă
sate popoarele Indochinei să-și solu
ționeze problemele așa cum o do
resc, fără
(Aplauze

Sîntem, 
pentru o 
rezoluției 
în conflictul din Orientul Mijlo
ciu. De asemenea, considerăm că 
este necesar să intensificăm efortu
rile și, împreună cu alte state so
cialiste, cu toate statele europene, 
să grăbim începerea pregătirii con
ferințe! gencral-eitropene. Conside
răm necesar, în acest sens, de a se 
ratifica Tratatele dintre Uniunea 
Sovietică și R.F.G., precum și din
tre Polonia și R. F. a Germanici 
— aceasta constituind un factor im
portant pe calea destinderii și secu
rității în Europa. (Vii aplauze).

Am vorbit la întoarcerea din vi
zita în cele 8 țări africane despre 
constatările făcute și ‘despre dorin
ța României și a acelor popoare 
de a dezvolta o colaborare rodnică. 
Ceea ce aș dori să menționez și de 
data aceasta este faptul că și a- 
ceastă vizită, ca și altele, ca în
treaga noastră politică externă, a 
confirmat încă o dată justețea po
liticii internaționale a României, a 
demonstrat că, pc toate meridianele, 
România are prieteni buni, de nă
dejde — și că, la rîndul său, Ro
mânia se afirmă ca un prieten de 
nădejde al tuturor popoarelor care 
luptă pentru dezvoltarea lor indr 
pendentă. (Aplauze puternice).

In acest spirit este necesar ca și 
Uniunea Tineretului Comunist să ac-

țjoneze și mai intens pentru dezvol
tarea colaborării cu organizațiile de 
tineret, cu întregul tineret, pornind 
dc la faptul că în viața internațio
nala tineretul constituie o uriașă 
forță, în continuă mișcare — și că 
unirea eforturilor sale are un rol 
hotărîior în dezvoltarea vieții in
ternaționale pe calea progresului, a 
păcii si socialismului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

In ce o privește, România
face roiul și în viitor pentru în
tărirea unității tuturor țărilor 
cialistc, a tuturor forțelor antitm- 
pcrialiste, pentru ca, o dată cu pre
ocuparea pentru progresul general 
pe calea înfăptuirii hotărîrilor Con
gresului al X-lea, să ne aducem și 
mai deplin contribuția la înfăptui
rea unei politici de colaborare în
tre toate națiunile 
puternice).

va

Dragi tovarăși

SO-

lumii. (Aplauze

și prieteni.

decenii dc lupiă 
Tineretului 

i face un bilanț strălucit 
T. în organizarea și con- 
tincrciului, în lupta de c-

se

nici un amestec din afară, 
prelungite).
de asemenea, preocupați 
soluție politică, pe baza 
Consiliului dc Securitate,

Aniversînd cinci 
revoluționară, Uniunea 
Comunist 
de realizări îi 
ducerea tineretului, în lupta de e- 
liberare socială și națională, în con
struirea orînduirii socialiste, de fi
delitate nestrămutată față de Parti
dul Comunist Român, față de poli
tica sa marxist-leninistă tAnl'Uize 
puternice, se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.". ..Ceaușescu 
și poporul").

In sală sini prezenți „tineri" ca
re la înființarea U.T.C.-ului aveau 
virsta voastră. (Aplauze puterni
ce). Sînt prezenți. de asemenea, și 
tineri care au intrat în decursul a- 
nilor și au lucrat în rîndurile U- 
niunii Tineretului Comunist, deve
nind apoi activiști ai pariidii'ui nos
tru. (Aplauze puternice). Privind 
în sală îmi amintesc de anii cînd 
am intrat in rîndurile U.T.C.-ului; 
eram cam dc vîrsta pionierilor de 
astăzi. Noi, cei care 
rîndurile tinerelului 
decursul anilor, știm cc a reprezen
tat Uniunea Tineretului Comunist, 
știm și cîte greutăți au trebuit în
vinse. Dar avem satisfacția — parti- 
cipînd la această glorioasă aniversa
re —- să spunem că, așa cum s-a 
priceput, fiecare și-a făcut datoria 
țață dc cauza poporului, de cauza 
revoluției, față de cauza fericirii 
întregii noastre națiuni. (Aplauze 
puternice, se scandează : „P.C.R. 
- P.C.R.").

Voi tinerii care participați acum 
la a 50-a aniversare, veți participa, 
fără nici o îndoială, și la centena
rul Uniunii Tineretului Comunist. 
(Aplauze puternice). Ceea ce v-aș 
dori vouă și întregului tinerel 
ca să vă prezentați la acest 
tenar cit fruntea sus, ca cetățeni ai 
unei pairii libere, care au construit 
societatea comunistă, ca cetățeni ca
re și-au făcut pe deplin și în toate 
împrejurările datoria față de partid, 
față de patrie, față de cauza socia
lismului și comunismului. (Aplauze 
puternice, urale, ovații; se scan
dează ..P.C.R. — P.C.R.";
„Ceaușescu — P.C.R.").

Vîrsta de 50 de ani marchează 
maturitatea gîndirii politice, ceea ce 
este lin lucru foarte bun. Aș dori 
însă să-i recomand Uniunii Tine
retului Comunist de a ține perma
nent seama dc bogata sa experien
ță, de a rămîne în permanent o 
organizație tînără, nu numai prin 
media anilor membrilor săi, ci, în 
primul rînd. prin concepția despre 
lume și viață, prin felul în care își 
va desfășura întreaga activitate și 
va milita pentru făurirea 
rînduiri comuniste în 
(Aplauze puternice, 
repetate: urale).

Doresc Uniunii Tineretului 
Comunist, așa cum se spune în 
poveste, o tinerețe fără bătrîne- 
țe — și atonei, fiți siguri, că 
organizația voastră se Va bucu
ra dc încredere și va fi ur
mată întotdeauna de întregul 
tineret. (Aplauze prelungite, se 
scandează: „P.C.R. — P.C.R."; 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Manifestarea caldă, entuzias
tă din această sală, care știu că 
exprimă gîndurile întregului 
nostru tineret, de devotament 
față de partid și față de patrie, 
întărește convingerea mea, a 
conducerii dc partid și de stat, 
eă Uniunea Tineretului Comu
nist este o organizație care își 
va face întotdeauna datoria, că 
întreaga tînără generație a Ro
mâniei socialiste, va fi un parti
cipant și ma; activ la înfăptui
rea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, a măsurilor privind dez
voltarea multilaterală a patriei, 
pe drumul socialismului și co
munismului. (Aplauze puternice, 
urale: se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R. “, „ Ceausescu
P.C.R. “).

Urez Uniunii Tineretului 
munist. tuturor uteciștilor, 
tregului tineret noj și noi 

în întreaga

Recent a fost încheiat bi
lanțul realizărilor obținute de 
oamenii muncii din industrie, 
construcții și din celelalte 
ramuri ale producției mate
riale pe primul trimestru al
celui de-al doilea an al cin
cinalului. Datele statistice a- 
rată că producția globală in-, 
dustrială a fost depășită de 
toate ministerele și de jude
țe, realizindu-se pe ansam
blu un volum suplimentar de 
produse evaluat Ia 1.7 miliar
de tei. Din amplul tabel de 
cifre care oglindesc depăși
rile de plan, am extras cîteva 
dintre eele mai semnificati
ve : 14 201 tone oțel, mijloa
ce ale tehnicii de calcul, in 
valoare de 21,6 milioane Ici, 
124 tractoare, aproape 36 000 
tone benzine, 375 tone fire și 
fibre artificiale și sintetice, 
Peste 16 000 tone ciment, mo
bilă în valoare de 61,1 mi
lioane lei. confecții textile

BILANȚ
BOGAT

încheiat
pe primu!

am lucrat în 
comunist în

este
ccn-

o-tinerei
România 
îndelung

Ajunarea festivă din Capitală
coimcrată 50 de ani

o ®

(Urmare clin pag. 1)

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, prin care Organizației 
U.T.C. i se conferă Ordinul „Vic
toria Socialismului". In ovațiile ți 
uralelc celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceauțescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, prinde înalta distincție de 
faldurile purpurii ale steagului
Uniunii Tineretului " 
Minute în șir, 1
sistență aclamă. Se 
„Ceaușescu—P.C.R". 
ți poporul"

Tovarășul Marțian 
zentat apoi expunerea 
aniversare a creării U.T.C".

La propunerea primului secre
tar al C.C. al U.T.C., întreaga 
asistență a păstrat un moment de 
reculegere în memoria tinerilor 
comuniști care au căzut eroic în 
lupta desfășurată de U.T.C. sub 
conducerea partidului împotriva 
orînduirii burghezo-moșierețli, a 
fascizării țării, pentru eliberarea 
socială ți națională, pentru socia
lism.

Primit cu puternic entuziasm, 
într-o impresionantă efuziune ti

i Comunist, 
întreaga a- 

ovaționează 
„Ceaușescu

Dan a pre-
.A 50-a

de la crearea
© (V

Co- 
în- 

suc- 
cese în întreaga activitate, în 
intensificarea eforturilor pentru 
însușirea științei și culturii celei 
mai avansate, spre a deveni ce
tățeni de nădejde ai patriei, 
constructori minunați ai socia
lismului și comunismului în 
România 1 (Aplauze îndelungate, 
urale, se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R").

Vă doresc tuturor, celor prer 
zenți la această adunare, între
gului tineret o viață îmbelșu- 

fericită, multă sănătate!
(Aplauze și urale puternice, 

întreaga asistență, în picioare, 
ovaționează minute în șir pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pen
tru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

trimestru
în toate
ramurile

economiei
naționale

gata.

La E. M, Lonea

Cabinetul
de știinfe

sociale
ancorat in
activitatea
colectivului

Antenatal cu pricepere într-o sală 
adecvată, aflată la îndemîna tutu
ror salariaților minei, cabinetul de 
Științe sociale de la E. M. Lonea 
constituie un autentic nucleu al ac
țiunilor comitetului de partid or
ganizate pentru îmbunătățirea mun
cii politice de masă, pentru cu
noașterea aprofundată a documente
lor conducerii superioare de partid 
de către comuniștii minei, de către 
toți oamenii muncii

Acțiuni interesante, utile au avut 
loc aici, cu periodicitate constanta, 
susținute de peste douăzeci de lec
tori, propagandiști, agitatori. Intre 
animatorii acțiunilor se numără to
varășii Andrei Cold a, secretarul co
mitetului de partid al minei. Aurel 
Brinduș, directorul minei, Ion Bă- 
lanescu, inginerul șe/, Maria Far- 
caș, Eugen Borza, Grigore Mischiu 
și alte cadre din conducerea exploa
tării, șefi de servicii și de sectoare, 
care au susținut dezbateri pe teme 
de actualitate ancorate în activita
tea colectivului, au organizat întîl- 
niri cu membri de partid noi pri
miți în rîndurile P.C.R., au acor
dat consultații unui mare număr de 
talariați

reprezentând 88,4 milioane 
Iei, peste 2 900 tone brinze- 
tnri, mai mult de 
ulej comestibil.

Producția celor 
din acest an este 
cu 13,3 la șutii față de cea 
realizată în primul trimes
tru al anului precedent. Me
rită subliniat, de asemenea, 
faptul că au fost îndeplinite 
prevederile planului 
port. La acest capitol 
registrat o creștere Cu 
sută în comparație cu 
da corespunzătoare din anul 
trecut

Demn de semnalat că o bu
nă parte din sporul de pro
ducție obținut în primul tri
mestru s-a realizat pe seama 
productivității muncii, indi
cator integral realizat în in
dustria republicană, obtinin- 
du-se în comparație cu pri
mele trei luni din 1971. o 
creștere de 7.3 la sută. Există 
însă mari rezerve pentru di
namizarea, în continuare, a 
productivității muncii

Numeroase ministere și ju
dețe și-au îndeplinit cu suc
ces și planul trimestrial de 
investiții. Astfel, Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geolo
giei a efectuat 22,5 la sută 
din planul anual de investi
ții, Ministerul Economici Fo
restiere și Materialelor dc 
Construcții 22,4 la sută. In 
județele Maramureș s-a rea
lizat 24,4 la sulă, în Alba 
23,4 la sută iar în Mehedinți 
22,7 la sută, din planul anual. 
In această perioadă, în di
ferite zone ale țării au intrat 
în circuitul economic 55 
noj capacități industriale 
producție.

Succesele înregistrate 
primul trimestru confirmă 
strădania oamenilor muncii 
din toate ramurile economiei 
naționale de a înfăptui în 
mod exemplar prevederile ac
tualului plan cincinal, anga
jamentele asumate în între
cerea socialistă, de a trans
pune în fapte hotărîrile celui 
de-al X-lca Congres al parti
dului privind construcția so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate.

(Ager preș)

3 50|) tone

trei 
mai

luni
mare

la ex- 
s-a în- 
12.6 ia 
perioa-

de 
de

în

nerească de atașament /ață de 
partid și de secretarul său ge
neral, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvînlarca secretarului general 
al partidului a /ost urmărită cu 
viu interes și subliniată în repe
tate rînduri, minute în șir, cu 
puternice aplauze.

Aprecierile, îndemnurile adre
sate și cu acest prilej solemn re
prezintă o nouă și strălucita ex
presie a înaltei prețuiri, a grijii 
permanente și neobosite pe care 
conducerea partidului și statu
lui, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă tineretului și 
organizației sale revoluționare. 
Ele vor rămîne mereu vii în ini
ma și conștiința tinerei genera
ții, constituind o puternică. îm
bărbătare, o înflăcărată chemare 
spre noi eforturi, pentru a fi la 
înălțimea acestor aprecieri și 
încrederii în tineretul 
socialiste, 
scandează :
„Ceaușescu—P.C.R.".

Exprimînd sentimentele unani
me ale tineretului patriei, primul- 
secrctar al C.C. al U.T C., mul
țumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru cuvintele calde 
adresate tinerei generații, a subit-

niat ca Uniunea 
munist — aflata 
doua jumătate de 
țoi sale ca o 
nica — își reînnoiește, în aceasta 
zi, hotarîreâ de a și dedica ener
giile, capacitățile creatoare și pa
siunea de munca operei construc
tive a poporului român, care, sub 
conducerea partidului, edifică so
cietatea socialistă multilateral 
dezvoltată

Adunarea ia sfîrșit în acordu
rile solemne ale „Internaționalei" 
intonată de miile de participant 
la însufleții o ar ea festivitate
sărbătorire a semicentenarului 
niunii Tineretului Comunist 
triei

Tineretului Co
in cea de-a 

veac a existen- 
organizație puter-

noastre. *
scena sălii Palatului 

un spectacol artistic,

al

de
U-

pa-

ur-a
dedi-

a 
României 

Din mii de piepturi se 
„Ceaușescu—P.C.R.",

Pe 
mat 
cat semicentenarului U.T.C.

Programul a fost deschis, suges
tiv, de cîntecul jubiliar „Noi, a 
țarii tinerețe". Au fost evocate 
apoi, în versuri înaripate, în cin- 
tece și expresive dansuri, momen
te semnificative din glorioasa is
torie a U.T.C., din lupta neîn
fricata a tineretului, desfășurată, 
sub conducerea partidului, în anii

Ștf; <ii ilegalității, împotriva a- 
supririi ți exploatării, a fascis
mului, pentru libertatea ți inde
pendența patriei. Alte scene din 
spectacol au înfățișat participa
rea entuziastă a tinerei genera
ții la refacerea țării, la opera de 
industrializare socialistă, la dez
voltarea economiei, științei, cul
turii ți artei, la înfăptuirea po
liticii partidului, a programului 
său de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate

întregul ansamblu a intonat, 
in final, cîntecul „înainte, parti
dul ne conduce"

La reușita programului ți-au 
dat concursul Ansamblul Uniunii 
Tineretului Comunist, ansamblu
rile „Doina", „Rapsodia Româ
nă" și „Ciocârlia", Corul Ma
drigal, formații ale caselor de 
cultură ale studenților din Bucu
rești, Tg. Mureș și Timișoara, 
Corpul de balet al Operei Ro
mâne, 
dențt

In
ților , 
partea conducerii de partid ți de 
stat.

, cunoscuți interpreți, stil
ai unor institute de artă, 
senin de prețuire, interpre- 
le-au lost oferite flori din

(Ager preș)
Sianța din Paroșeni mașinii

Foto: 1. LICIT
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Ședința Comitetului
Executiv al Consiliului
Central al U. G. S. R.

Vincri, 14 aprilie, a avut loc șe
dința Comitetului Executiv al Con
siliului Central a) Uniunii Generale 
a Sindicalelor din România. Au 
participai președinți ai uniunilor sin
dicatele» dc ramură, președinți 
eomisiilot 
cadre dc 
mistere și 
iile ședinței au fost conduse dc to
varășul Virgil Troliu, președintele 
Consiliului Centra) al U.G.S.R.

Comitetul Executiv a examinat 
și aprobat un plan dc acțiune cu 
privire la participarea sindicalelor 
ta -organizarea sărbătoririi zilei dc 
1 Mai 1972, în lumina hotărîrii Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
dm 11 aprilie a.c. 
t Comitetul Executiv 
Central al U.G.S.R. 
asemenea, concluziile 
controlul efectuat de 
dc activiști sindicali 
brganclor centrale de stat 
modului cum este asigurată apro
vizionarea cu produse agroalimenta-

aj 
județene ale sindicatelor, 
conducere din unele ini- 
instituții centrale. Lttcră-

al Consiliului 
a analizat, de 

reieșite din 
colective largi 
și delegați ai 

asupra

re a muncitorilor forestieri, mineri, 
petroliști, constructori etc., care lu
crează în centrele și punctele izo
late din raza județelor Bacău, Bis- 
trița-Năsăud, Caraș-Scvcrin, Gorj, 
Maramureș, Neamț și Suceava, sta- 
bilindu-se măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea activității sindicatelor 
în acest domeniu.

Totodată, a fost analizată o in
formare cuprinzînd concluziile reie
șite dintr-un control efectuat în Ca
pitală și în județele Hunedoara, 
Brașov și lași, cu privire la modul 
de organizare și funcționate a că
minelor muncitorești, îndeosebi a că
minelor pentru tineret. Au fost a- 
doptate măsuri cu privire la sarci
nile ce revin sindicatelor în vede
rea grăbirii ritmului de construire 
a noilor cămine pentru tineret, pre
văzute în planul de stat sau în 
planurile de măsuri sociale ale în
treprinderilor și centralelor indus
triale. A fost examinat, de aseme
nea, un proiect de regulament-cadru

privind modul de organizare și 
funcționare a căminelor muncitorești 
pentru tineret.

Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R. a stabilit ca 
materialele de analiză, planurile de 
măsuri și concluziile ședinței Comi
tetului Executiv al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. să fie supuse dis
cuției Consiliului de Miniștri, pen
tru a se adopta, pe linie de stat, 
măsurile necesare în vederea îmbu
nătățirii activității în aceste dome
nii.

Cu același prilej, Comitetul E- 
xecutiv a ascultat o informare cu 
privire la participarea delegației 
U.G.S.R., condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, la lucrările celui de-a) 
XV-lea Congres al Sindicatelor din 
U.R.S.S. și o informare cu privire 
la ședința Biroului Executiv al 
F.S.M., care a avut loc la Moscova 
în ziua de 25 martie a. c. și a a- 
probat, în unanimitate, activitatea 
desfășurată de delegația U.G.S.R.

Ultimul

boinic

SECVENȚA DIN FILM

8 lei lunar,Prețul unui abonament este de 
24 Iei trimestrial și 96 Iei anual.

Abonamentele pe luna mai 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 aprilie a. c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

se fac Ia

Filmul este un document de
mascator al condițiilor mizere și 
umilitoare de viață care se ti
flă in rezervațiile indiene din 
Statele Unite.

Indianul Eagle, fost sergent
în armată, un om cu mare dem
nitate, nu se poate obișnui cu 
tratamentul injust și inuman la 
care este supus, împreună cu 
tovarășii săi, în rezervație. De 
aceea vrea să organizeze o re
voltă largă, sau chiar o revolu
ție, dar mijloacele necesare ca
re îi stau, la îndemînă sînt in
suficiente. El nu pierde nici o o- 
cazie pentru a face o demon
strație de forță. Profitind de 
construirea unei șosele care 
trece prin rezervație, indienii 
încearcă să protesteze împotri
va autorităților. Ciștigînd aceas
tă primă dispută vor să treacă 
la o acțiune de mai mare am
ploare. Sfătuit de avocatul său. 
care interpretează intr-un vechi 
tratat de drept un paragraf po
trivit căruia orice obiect in
trodus în rezervație devine pro
prietate indiană. Eagle pune la 
cale răpirea unui tren. Acțiu
nea este urmată de un protest 
și o manifestație revendicative 
în orașul vecin. Profitind de a- 
ceastă împrejurare, un polițist, 
vechi dușman al lui Eagle, tra
ge asupra lui, ucigîndu-l. In
dienii plingînd moartea condu
cătorului lor depun jurămînt 
solemn de continuare a luptei 
in memoria lui Eagle.

„Ultimul războinic" este
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de stat din Cluj;

EVENIMENTE
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W3
Pe stadioane

Utilajul Petroșani — Minerul II 
Lupeni, Streini Baru — Minerul 
Uricani.

CASA DE CULTURA Petro
șani. In sala mică, la ora 19, 
un recital susținut de Livia Pop 
de la Opera

0 HANDBAL, stadionul 
.Jiul", duminică, ora 11 : Jiul 
— Voința Oradea (divizia B).

Steagul roșu

Scriu, cu oarecare întirzie- 
rc, despre un excelent specta
col al elevilor și-o fac nu nu
mai pentru a aplauda o de
monstrație dc regie care n-a 
însemnat, cum se obișnuiește 
Pe aloeuri, doar simplă adap
tare, ci profundă interpreta
re, înțelegere de fond a uni
versului sufletesc infantil. 
Scriu despre spectacolul-con- 
curs al Școlii generale nr. 5 
Petroșani pentru că, sînt con
vins, o îmbinare atît de ar
monioasă a tuturor punctelor 
programului, o selecție atît de 
exactă a posibilităților artis
tice ale elevilor școlii nu pot 
fi întîlnite la orice pas. Viziu
nea de ansamblu a spectaco
lului — opusă descriptivis
mului și însăilărilor „e 
fie", în care, de cele 
multe ori, momentele 
autentică revelație sînt 
perite" de „puncte" vlăguite, 
șterse — propunindu-și, se 
pare, nu doar o firească tre
cere în revistă ci relevarea

filialei Petroșani 
U.A.P.; In sala de lectură 
expoziția cercului de metaloplas- 
tie, cu un număr de 23 de lu
crări (deschisă între orele 8—13 
și 16—21).

i 
i

Soarele răsare la ora 5,33 
apune la ora 18,59. Zile trecute 
din an — 106. Zile rămase — 
260.

0 RUGBI, duminică, pe sta
dionul „Jiul", în cuplaj cu me
ciul de fotbal, în deschidere : 
ȘTIINȚA PETROȘANI — 
GLORIA BUCUREȘTI (divizia 
A).

Sub

distincției
C3S2B33I

PROGRAMUL I; 6,00 Mu 
zică și actualități; 7,00 Radio 
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Pagini din operete; 10,30 
Din țările socialiste; 11.00 Bu
letin dc știri; 11,05 Formația 
The Turtles; 11,15 Radioclub 
turistic; 11,35 Cîntare României 
socialiste; 12,00 Discul zilei; 
12,15 Recital de operă; 12,30 
Intîlnirc cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,30 Radiodivertis- 
ment muzical; 15,00 Buletin de 
știri; 16,00 Radiojurnal; 17,0C 
Știință tehnică, fantezie; 17,30 
Interpreți dc muzică populară;
17.45 Cîntă Margareta Pîslaru; 
18.00 Orele serii; 20,00 Tableta 
de seară; 20.05 Zece melodii 
preferate; 20.40 Știința Ia zi;
20.45 La hanul melodii 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Expres 
22,55 Moment poetic: 
preș melodii (continua 
Buletin de știri; 0.03- 
nada nocturnă.

CLUBUR1 
bibliotecii, de 
și activitatea 
trat Hogaș"; 
taco) susținut 
bului, la ora 
la ora 17,30 
„Cine știe, 
„Cel mai bun lăcătuș de mină' 
dotat cu premii.

— Lonea : In sala 
la ora 18, „Viața 
scriitorului Calis- 
Petrila: Un spcc- 
dc formațiile cltt- 
17,30; Vulcan : De 

un concurs gen 
cîștigă" cu tema
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lor; 21,30

Informații utilitare

melodii; 
23.00 Ex- 
fe); 24,00 
-6,00 Es-

fiii moașă și 
va I fi schim- 
pînă Ia po- 

sudiic.

0 SCHI, la Parîng: ..Cupa 
Școlii sportive Petroșani", cu 
participarea sportivilor din mai 
multe asociații din țară.

Azi și mîine

FILM

mergem

LA CITITORISCRISORI DE
Exploatarea . minierăAu trecut doi ani de zile

LIVEZENI17, în vederea creării 
asfaltat, gard care du- 

lucrărilor nu a mai

făcînd o plimbare de la 
la altul al stației Pctro- 

care prilej am avut oca- 
* ----- ' -t materiale de

1821 — S-a născut Sever 
Axentc, unu) din conducă- 
mișcării de eliberare națio- 
a românilor din Transilva

nia în revoluția dc la 1848 (m. 
1906) 0 1917 — A murit 
Gheorghc Oprcscu, militant al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră (n. 1876) 0 1917 — 
A murit Călin Ottoi, militam al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră (n. 1886) 0 1964 — A 
avut loc plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. care a adoptat „De
clarația cu privire la poziția 
P.C.R. în problemele mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale" (15—22 aprilie) 0 1912
— In R.P.D. Coreeană, s-a năs
cut Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii, 
președintele Cabinetului dc Mi
niștri 0 1446 — A murit Fi
lippo Brunelleschi (Brunellesco) 
arhitect și sculptor din perioada 
Renașterii timpurii (n. 1377) 
O 1452 — S-a născut Leonardo 
da Vinci, picior, sculptor, ingi
ner și arhitect al Renașterii (m. 
1519) 0 In Italia începe Re
ferendumul asupra divorțului 
(15 aprilie — 16 iunie) 0 1920
— A fost creat Partidul Comu
nist din Spania 0 1865 — A 
fost asasinat Abraham Lincoln, 
om politic, președinte al S.U.A., 
luptător pentru abolirea sclaviei.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Ultimul războinic; Repu
blica : Articolul 420 . seriile 
1—II; PETRILA : Alo.. Ați 
greșit numărul 1; LONEA — Mi
nerul: Aeroportul, seriile I—II; 
VULCAN : Anna celor 1 000 de 
zile, seriile I—II; LUPENI — 
Cultural: N-am cîntat niciodată 
pentru 'tata; Muncitoresc: Noile 
aventuri ale răzbunătorilor; BAR- 
BAT1.N1 : In ghearele invizibile 
ale doctorului Mabuse; URI- 
CANI : Căpitanul Korda.

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex; 9,05 Biblioteca pentru 
toți. Alexandru Odobescu (I) — 
Viața și opera; 9,25 Dans și mu
zică de pretutindeni : Folclor din 
Columbia; 9,50 De vorbă cu gos
podinele; 10,50 Selecțiunj din 
„Promenada duminicală"; 11,10 
Campionatul mondial de hochei 
— grupa A : Finlanda — Ceho
slovacia (reprizele a Il-a și a 
III-a); 12,15 Telejurnal: 15,45 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Matineu de vacanță : 
Asklepios și Hipolit; 16,30 Emi
siune în limba germană; 18.15 
Ritm, tinerețe, dans. Emisiune 
realizată în orașul Timișoara; 
19,00 Imagini din R.P.D. Co
reeană; 19,15 Publicitate; 19,2C 
1 001 de seri . „Prințesa Păuni- 
ța“; 19,30 Telejurnal; 20,10 A- 
vanpremieră; 20,15 Tele-enciclo- 
pedia; 21,00 Film serial : „In
vadatorii": 21,50 Tele-divertis- 
ment Spectacol mtizical-coregra- 
lic susținut de Judy Garland; 
22,30 Telejurnal; 22,45 Gimnas
tică : Campionatele internaționa
le ale României. înregistrare de 
la Sala Sporturilor Floreasca; 
23,00 Seară de romanțe.

unor virtuți moral-csl etice 
înalte, reușește să transpară 
pregnant din întregul tot uni
tar, care s-a dovedit a fi 
spectacolul în cauză. Corurile 
dirijate de prof. IULIANA 
BUDRIȚAN, recitările (apre
ciabilă doză de sensibilitate 
a etalat Pe scenă eleva AIDA 
NEUROHR, cu „Cîntecul de 
leagăn al Doncăi" de Marcel 
Breslașu), suita de dansuri 
populare locale Și dansul se
cuiesc (o adevărată ineîntare), 
programul de gimnastică ar
tistică, cu eșarfe, la sol și a- 
crobatică și, în special, bri
gada artistică de agitație, in
titulată sugestiv „Trej mar- 
țieni și-o farfurie", au înche
gat un spectacol instructiv- 
recreativ de certă valoare, 
pentru conceperea și instrui
rea căruia merită felicitări 
întregul colectiv de cadre di
dactice, conducerea școlii și, 
cu preponderență, prof. MA
RIA IAȚENCO, comandanta 
unității de pionieri.

Oprindu-mă, pentru 
ment, la programul 
de agitație, e necesar 
arăt că acesta, dincolo 
faptul că a evidențiat 
valabile și sentimente măre
țe, a „pus Pe tapet". în vîrful 
țepilor criticii, o suită întrea
gă de „reverse ale medaliei" 
— aspecte inedite ale con
glomeratului de abateri de la 
perceptele școlii. Au plăcut 
într-atita acei elevi, membri 
ai brigăzii — s-au străduit 
și-au reușit acești mîndri pur
tători ai cravatelor purpurii 
să înlăture din programul lor 
purul descriptivism și imita
ția seacă — incit aveam im
presia, înspre finalul specta
colului. că pe scenă nu se 
află, in nici un caz, niște în
cepători oarecari în „trebu
rile" artei interpretative, care 
probabil nici nu cred ceea 
ce_. vorbesc ! O brigadă ex
celent pusă la punct, înde
lung lucrată, ingenios con
cepută, o brigadă, credem, de 
succes asigurat — dacă va 
fi trimisă mai departe...

Conchizînd, am asistat 
un spectacol-concurs omogen, 
distins, fără „prize" șocante 
dar și fără., ștersături și 
inconsecvențe. Felicitări !

EXPOZIȚII : La Casa de cul
tură, expoziția de pictură și gra-

0 FOTBAL, stadionul „Jiul", 
ora 16,30, duminică : jlUI. Pe
troșani — Steagul roșu Brașov 
(divizia A); In campionatul ju
dețean, azi ; Preparația Petrila 
— Minerul Vulcan; mîine : 
Constructorul — Prcparato- 

l.upcni; Parîngul Lo- 
Minerul Aninoasa, Encr- 

troșeni — Gloria Hațeg,

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani de plus 20 
grade, iar la Parîng de plus 12 
grade. Minima din cursul nopții 
a oscilat intre plus 5 grade și 
plus 7 grade.

Pentru următoarele 24 de ore: 
Vreme în general 
călduroasă. Ceru) 
bător. Vînt slab, 
trivit din sectorul

mo- 
brigăzii 

să 
de 

idei

constatat 
un capăt 
șani, cu 
zia să mă conving că 
acest lei, rămase de pe urma lu
crărilor dc întreținere a căii, se 
găsesc unde vrei și unde nu vrei.

Așa, de exemplu, chiat la intra
rea din spre Livezeni a stației Pe
troșani, se află, aproape îngiopate 
în pămînt, părți ale unei ramifica
ții. Pe lîngă gardul din dreptul po
dului bascul — tirfoane. bilioane, 
plăci dc suport, eclise, cupoane de 
șină, traverse ș. a. răspîndite în 
dezordine peste tot. Același lucru 
— în dreptul fostei rampe de în
cărcare a U.E.L., la un capăt al po
dului de cale ferată peste Jiu. la 
intrarea în depoul dc locomotive, în 
stația Triaj. Starea în care sc gă
sesc aceste materiale dovedește că 
situația nu datează dc azi. dc ieri.

Nedumirește faptul că deși H.C.M. 
nr. 695/1962 trasează organizațiilor 
socialiste sarcini concrete cu pri
vire la strîngerea și depozitai ea me
talelor vechi, Districtul dc între
ținere a căii ferate din stația Pe
troșani nesocotește aceste obligații 
neglijînd să ia măsuri de strîngere, 
sortare și depozitare a materiale
lor de cale recîștigate din lucrări, 
în vederea relolosirii acelora care 
mai sînt bune, sau vărsarea lor că
tre uzinele siderurgice, or atelie
rele proprii ale C.F.R.. nemaivor- 
bind de aspectul îngrijii care tre
buie să-l aibe un complex feroviar 
atît de important ca cel de la Pe
troșani.

In ziua dc 14 aprilie 1970 am 
scris redacției arătînd că, în urma 
modernizării străzii Oltul din Pe
troșanii s-a demolat gardul dc la 
clădirea., nr. ’’’ • J.... -
unui trotuar 
pă terminarea 
fost refăcut.

Am fost foarte mulțumiți de a- 
jutorul primit din partea redacției, 
care, în ziua de 7 mai 1970, ne răs
pundea prin ziar : „Comitetul exe
cutiv al consiliului popular al mu
nicipiului Petroșani ne comunică că 
gardul, la care vă referiți în scri
soarea adresată redacției, este pre
văzut a se executa, de către Între
prinderea dc gospodărie 
cursul luniloi mai-iunie

De atunci au trecut 
zile, dai lucrarea nu a 
tată de către I.G.L. Or. gardul de 
nuiele improvizat de noi, in pri
măvara anului 1970. pentru a ne 
proteja .grădinile, numai bine nu 
arată de-a lungul străzii moderni
zate.

UN GRUP DE LOCATARI

Organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
• sef sector investiții> 5

• maistru minier subteran
locativă, in 

1970“.
doi ani de 
fost execu-

Concursul va avea loc în ziua de 25 aprilie 
1972, ora 10, la sediul exploatării.

o 
producție a studiourilor ameri
cane în care actorul Anthony 
Quinn, cu posibilități interpre
tative foarte întinse, construieș
te un rol de mare intensitate 
dramatică. Toate aparițiile sale 
(fin filme constituie tot atitea 
creații memorabile : „Van
Gogh", „Umbre albe", „Ultimul 
tren din Gun Hill", „Ulise", „La 
strada", „Notre Dame de Paris", 
„Zorba grecul" etc.

Filmul rulează la cinemato
graful „7 Noiembrie" din Pe
troșani.

Angajarea și salarizarea conform Legii nr. 
12/1971 și H.C.M. nr. 914zl968.

înscrierile se fac la biroul personal al exploa
tării, pînă în preziua concursului.

Ia

de ordine
TEODORESCU

. SPĂTARLJ

știe precis

s-a legat 
colocatar, 
crunt fără

din 
ac- 

a 
are

Ion POPLACAN
pensionar

căuta acolo, 
un caz izo-

CONDOR. 
Vulcan a

organele

șei birou contabilitate financiar
contabil principal
contabili

© brancardieri

★

Mica publicitate

*
10

„Primăvara 
executată de

Al- 
1CC

*

montane Sinaia, Bușteni
Cotă 1 400 găzduiesc 

zile numeroși turiști din

PIERDUT certificat de absolvire a 7 clase.
31 54 12 eliberat de Școala generală din comuna .osia 
Amaradia — județul Gorj, sub nr. 172/1962 pe numele 
Popescu Valeria. Declar nul.

CAUT îngrijitoare 2 copii Str. Institutului. bloc 
seara 1, apartament 2, Petroșani

O.C.L.
toarca premiului 1 și 3 la con
cursul județean
’72“ — vitrină
colectivul de decoratori-vitri-
nieri petrosănean.

Foto : G. BARAIANU

din 
sc- 
ca- 

tratament. Astfel la Bălță- seria 
de 
deVitrina magazinului 

Alimentara — ciștigă-

® Viteza excesivă și alco
olul consumat de omul de Ia 
volan, duc in numeroase și 
repetate cazuri ia accidente 
de circulație Ailindu-se sub 
influența alcoolului, numitul 
AMOS CRISTEA din Petrila 
a condus in ziua de 17 mar
tie a.c. autovehiculul cu nr. I 
I1D 5020, proprietate perso
nală. cu viteză excesivă, 
tare cauză a produs un 
cit’.ent în urma căruia 
avariat mașina. Acum
suficient timp s-o repare, de- 

permisul de circulație 
p de 

fiind totodată și
530 lei. In plus, 

are prile- 
învăl.ămin-

ră s-o plătească. Urmării dc 
personalul magazinului și i- 
dentificat operativ de mili
ție cu sticla de coniac asu
pra lui, i s-a dat ocazia să 
constate că și-a definitivat 
de fapt toate premisele pen
tru a afla că „metoda" lui, 
potrivit prevederilor art. 209 
din Codul penal, se numește 
FURT CALIFICAT și, în con
secință, nu se poate să ră- 
mînă nepedepsită. Așa că, 
urmează să primească cit i se 
cuvine.

Cine-i gospodarul ?
Trecind recent peste pasarela 

C.F.R. din dreptul U.U.M.P am 
observat că pe lingă picioarele de 
susținere a acestei construcții se 
găsesc depozitate diferite materiale 
de calc vechi, care, după părerea 
mea, nu aveau ce 
Poate gîndeam, este 
lat scăpat din vedere de către gos
podarii stației. Că nu este așa, am

j oarece
i i-a fosț suspendat pe ti 
I două luni,
B amendat cu
f din toate acestea, 
i jul să tragă țoale 
ț (ele cuvenite.

@ GHEORGIIE 
angajat la E.M. 
descoperit ..metoda" procură
rii coniacului fără bani. Dar. 
deși este un „iscusit"., căută 
lor. mai arc foarte multe lu
cruri de învățat. Nu cunoaș
te, spre exemnlu. decît foar
te vag. consecințele „metodei" 
sale. Prilejul de a afla 
aceste consecințe l-a oferit 
lot el o dală cu vizita recen
tă in magazinul alimentar nr. 
58 din Vulcan de unde s-a 
autoservit cu o sticlă de 
1/2 1 coniac cu care a ieșit 
din magazin, bineînțeles, fă-

@ IORDACHE JjTANCIU 
este angajat Ia șantierul Pe
troșani al T.C.M.M. și locuieș
te în căminul pentru nefantt- 
liști al șantierului din stra
da Independenței nr. 39. Cum 
anume locuiește, știu numai 
cei din cămin și vecinii, 
aceea încercăm noi să 
cern cunoscut publicului 
modul cum înțelege Stanciu 
să trăiască in colectivitatea 
căminului amintit. O predi
lecție a lui este întoarcerea 
în cămin Ia ore tirzii din 
noapte în stare de ebrieta
te, stare in care provoacă 
scandaluri și conturbă liniș
tea și odihna colocatarilor I 
s-a atras atenția în repetate 
rînduri că procedează greșit. 
Degeaba. In 28 martie curent, 
înapoiat în cămin în 
ebrietate. 
Polonic.
l-a bătut 
motiv

Nu se . _ . 
tenționează să se liniștească. 
Se știe însă că organele de 
ordine, pentru a-i aminti de 
această obligație, i-au apli
cat, în conformitate cu Pre
vederile Decretului 153/1970, 
o primă amendă de 300 lei. 
O primă...

stare de 
d<> loan

dacă in-

O vitrină expresivă, 
ventă — premiată la concur
sul „Primăvara ’72".

Foto : E FRITSCH

Stațiunile 
renumita
aceste 

țară și de peste hotare. Ei au găsit 
aici condiții bune de odihnă , și tra
tament. La Sinaia, localitate boga
tă în ape sulluroase, indicate în a- 
fecțiunile aparatului locomotor și 
sistemului nervos periferic, au fost 
renovate și modernizate băile al laie 
în cunoscuta vilă „Păltiniș", iar ca
merele dc odihnă au fost dotate cu 
mobilier nou. Dc asemenea, la Cota 
1 400, Ioane mult solicitată pentru 
peisajul său plăcut, a fost dată în 
folosință o nouă construcție în stil 
rustic — restaurantul Popasul 
pin, cu o capacitate de peste 
locuri.

INCUNOȘTINȚAM
pe cei interesați că anunțurile la rubrica „mica 
publicitate" au următoarele tarife :

î
2
1
2

— pierderi
— Iccții-meditații
— cereri dc serviciu
— oferte de serviciu
— schimb de locuință
— închirieri
— vînzări-cumpărări
— anunțuri de familie
— diverse

50
,50 

2,50 
2
3
2
3

cuvîntul 
cuvintul 
cuvîntul 
cuvintul 
cuvintul 
cuvintul 
cuvîntul 
cuvintul 
cuvintul

Stațiunile balneoclimaterice 
județul Neamț dispun, în noul 
zon turistic de noi capacități de 
zare șt t.......................... ._ -
teșii a lost dat în folosință un nou 
pavilion de băi cu 130 de locuri. 
Și-au mărit capacitatea și stațiunile 
de la Bicaz, Durau, Izvorul Mun
telui, Potoci și Boi ca, precum și 
cabanele, campingurile și hanurile 
turistice. Pe principalele trasee tu
ristice au fost deschise unități de 
alimentație publică șt magazine.

Condiții de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914z1968 și Legea nr. 
12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 la sediul spitalului din Petro
șani, str. Constructorul, nr. 5, telefon 1430.

V -
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VIETNAMUL DE SUD

Continuă cu succes ofensiva forțelor patriotice

Conferința U.N.C.T.A.DFrezen<e
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R. P. UNGARA — In anii din 
Budapesta a fost înzestrată cu un 
studenți.

In foto : Exterior al reactorului

urmă politehnica din 
reactor atomic pentru

prezidențial,' Henry 
sosit joi scara la

că „fiecare stat

realizarea victoriei depline", 
două delegații și-au exprimat

Pronunțări ferme pentru 
ratificarea tratatelor încheiate

I
I
I

i
i
I
l
I

TUNIS 14 (Agerpres). — La 
Casa de cultură „Taharhad- 
dot" din Tunis a avut loc o 
seară culturală românească, 
cu care prilej s-a deschis o 
expoziție de fotografii și de 
cărți despre viața tineretului 
din România. Manifestarea a 
fost urmată de un recital din 
poeziile lui Blaga, Bacovia, 
Baconsky, Arghezi. Au fost 
proiectate, de asemenea, fil
mele documentare „București, 
capitala României" și „His
tria, Haricleea și Lebedele". 
La manifestare au participat 
ministrul pentru problemele 
culturale și informațiilor. 
Cheli Klibi, președintele Co
mitetului cultural național, 
E. Lachaouca, șefi ai misiuni
lor diplomatice, oameni 
cultură, precum și Marin 
doi, ambasadorul român 
Tunisia.

HAVANA 14. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Sta- 
mate, transmite: La Muzeul 
Național din Havana a avut 
Ioc ceremonia donării unui 
număr de peste 200 lucrări 
de ceramică populară româ
nească — creații ale artistu
lui Constantin Colibaba — 
care au fost prezentate, timp 
de mai multe luni, la galeri
ile de arte „San Rafael". La 
ceremonie au fost prezenți 
Marta Arjona, directoarea 
muzeelor și monumentelor 
istorice din cadrul Consiliu
lui Național al Culturii 
(C.N.C.), alți funcționari din 
cadrul C.N.C., precum și re
prezentanți ai ambasadei ro
mâne. Marta Arjona a mul
țumit Consiliului Culturii și 
Educației socialiste din Ro
mânia pentru importanta și 
valoroasa donație. Lucrările 
lui Constantin Colibaba, a 
precizat ea, vor fi expuse 
permanent în cadrul muzeu
lui de artă decorativă Ce se 
amenajează în capitala Cu
bei.

VIETNAMUL DE SUD 14 (A- 
gerprcs). — Potrivit știrilor trans
mise de agențiile de presă, pe fron
turile de luptă din Vietnamul de 
sud continuă ofensiva forțelor pa
triotice împotriva trupelor america- 
no-saigoneze. Vineri au fost lansate 
atacuri ale forțelor patriotice în re
giunea orașului An Loc — impor
tant punct strategic pe șoseaua nr. 
13, care face legătura cu Saigonul 
— oraș încercuit de peste o săp- 
tămînă. Pista de aterizare a aero
portului militar din acest oraș, prac
tic, nu mai poate fi folosită, iar tru-

--- 4---
Declarația 

delegației G.R.P. al 
Vietnamului de Sud 

la Conferința 
cvadripartită 
de la Paris

PARIS 14 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al delegației Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud la 
Conferința cvadripartită de la Pa
ris în problema Vietnamului a dat 
publicității o declarație în legătură 
cu refuzul delegațiilor americană și 
Saigoneză de a participa la cea de-a 
148-a ședință a conferinței. Pătu
rile largi ale opiniei publice mondia
le, se arată în declarație, cer ca 
Statele Unite să pună capăt agre
siunii, să înceteze imediat și fără 
condiții bombardamentele și celelal
te acte de război împotriva R. D. 
Vietnam, să renunțe la sprijinul a- 
cordat grupului militarist Thieu și, 
de asemenea, să pună capăt sabo
tării Conferinței de la Paris și să 
înceapă convorbiri serioase.

In declarație se subliniază -că de
legația G.R.P. și-a exprimat în re
petate ori dorința de a relua con
vorbirile, dar guvernul american a 
întrerupt pentru un termen nedefi
nit lucrările Conferinței de la Pa
ris.

SANTIAGO DE CHILE 14 (A- 
gerpres). — In plenul Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare, deschisă joi în capitala 
chiliana, ministrul de externe al ță
rii gazdă, Clodomiro Almeyda, a 
fost ales președinte al conferinței. 
L. N. Mishara, ministrul comerțu
lui exterior al Indiei, — în cali
tate de reprezentant al 
rii gazdă al precedentei Confe
rințe U.N.C.T.A.D. — căreia i-a 
revenit președinția, a felicitat pe 
noul ales într-o scurtă alocuțiune.

Realizările de pînă acum ale Con
ferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare, a spus el, 
nu pot fi apreciate ca satisfăcă
toare. A avut un efect negativ fap
tul că planurile preferențiale nu au 
fost realizate și că țările cele mai 
dezvoltate și mai înzestrate mate
rial nu au trecut, pînă în prezent, 
nici măcar la faza inițială a apli
cării acestora. Este clar că voința 
politică a guvernelor statelor mem
bre va continua să reprezinte fac
torul principal ce urmează să deter-

mine posibilitățile U.N.C.T.A.D. de 
a asigura rezultate valoroase pentru 
țările în curs de dezvoltare. El a 
adăugat că este regretabil pentru 
ansamblul comunității internaționale, 
că, în cursul ultimului deceniu, a- 
ceste țări au continuat să piardă 
teren în domeniul comerțului mon
dial și că a crescut decalajul între 
veniturile per locuitor ale acestora 
și cele ale țărilor dezvoltate. Aceas
tă tendință trebuie schimbată prin 
luarea unor măsuri și inițiative noi. 
a declarat ministrul indian.

MOSCOVA 14 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite: Intr-un interviu 
acordat ziarului ,,Pravda", pri
marul general al orașului vest- 
german Hamburg, Peter Schutz, 
a declarat că „Majoritatea co-

O rezolufie
P. C.

ROMA 14. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Piticea, transmi
te : Direcțiunea Partidului Comunist 
Italian a dat publicității o rezoluție 
prin care atrage atenția întregului 
partid și a cetățenilor italieni asu
pra înmulțirii fenomenelor de pro
vocare fascistă — la care se a- 
daugă inițiative și incitări antide
mocratice din partea unor grupuri 
fasciste — menite să tulbure desfă
șurarea competiției electorale și să 
creeze un climat de tensiune și ne
siguranță.

Trebuie să fim conștienți — se 
arată în rezoluție — că astfel dc 
tentative ar puica să se extindă și 
să se agraveze; astfel, după cum 
este de acum evident, fapte dc a-

CONAKRY 14 (Agerpres). — 
Sesiunea Comitetului O.N.U. pentru 
decolonizare și-a încheiat lucrările, 
joi, în capitala Guineei, informea
ză postul dc radio „Vocea Revolu
ției" din Conakry, citat de agenția 
France Presse.

Cei 22 dc membri ai acestui or
ganism au adoptat în unanimitate 
o rezoluție în care acuză Portu
galia că a recurs la forță pentru 
a împiedica pe membrii comisiei de 
anchetă să-și desfășoare activitatea 
în regiunile eliberate din Guineea- 
Bissau și o condamnă pentru refu-

pele americano-saigoneze nu mai pot 
fi aprovizionate.

Pe frontul din nord, forțele pa
triotice au bombardat baza ameri- 
cano-saigoneză de la Phu Bai, a- 
flată la 12 km sud de Hue. După 
cum se anunță din Saigon, la lup
tele care s-au dat la 16 km de Hue 
au luat parte și subunități de infan
terie americane. Aviația americană 
desfășoară bombardamente masive 
în zonele de luptă. Numai vineri 
bombardiere americane de tipul „B- 
52“ au aruncat aproximativ 1 000 
de tone de bombe asupra unor zone 
populate din jurul orașului An 
Loc.

Baza militară americană de la 
Cam Phan a fost supusă tirului ar
tileriei și aruncătoarelor de mine 
ele forțelor patriotice. Poziții inami

Convorbiri George 
Macovescu-Golda Meir

semenea natură trebuie legate și dc 
intențiile și mașinațiile pe care le 
înfăptuiesc, de mai multă vreme, 
forțele reacționare, împotriva miș
cării muncitorești italiene și a cu
ceririlor sale, împotriva regimului 
democratic.

Direcțiunea P.C.I. reafirmă voin
ța și angajamentul comuniștilor pen
tru o bătălie electorală care să se 
desfășoare prin respectarea riguroasă 
a prevederilor constituției și să fie 
o confruntare reală și civilizată de 
poziții politice; adresează tuturor 
militanților, tuturor antifasciștilor și 
democraților italieni apelul de a fi 
vigilenți și a acționa împotriva ori
cărei tentative de provocare.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, aflat 
într-o scurtă vizită în Israel, a fost 
primit, la 14 aprilie (ț. c., de Golda 
Meir, primul ministru al statului 
Israel. Cu această ocazie a avut loc 
un schimb de păreri asupra unor 
chestiuni privind relațiile bilaterale 
și în legătură cu alte probleme de

interes comun, îndeosebi rezolvarea 
pașnică a conflictului din Orientul 
Apropiat. De asemenea, George Ma
covescu a avut convorbiri cu Abba 
Eban, ministrul afacerilor externe 
al Israelului. La convorbiri au luat 
parte Ion Covaci, ambasadorul Ro
mâniei în Israel, Mordechai Gazit, 
director general fn M.A.E., și Ra
phael Benshalom, ambasadorul Israe
lului la București.

zul dc a aplica rezoluțiile privi
toare la situația din coloniile sale.

Rezoluția finală reafirmă, pe de 
altă parte, dreptul Guineei-Bissatt la 
libertate și independență și recu
noaște legitimitatea luptei poporului 
său.

Potrivit documentului adoptat, 
Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare recunoaște Partidul African al 
Independenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (PAIGC) 
ca singurul reprezentant legitim al 
țării, așa cum au cerut mai rnulți 
vorbitori în cursul sesiunii.

ce'au fost, de asemenea, atacate și 
în provinciile Binh Dinh, Phu Yen, 
Quan Hoa și altele. Datorită tiru
lui de artilerie al forțelor patriotice 
din provincia Con Thum, la baza 
militară americană „Charlie" nu a 
mai putut reveni nici un aparat de 
zbor, deoarece aceasta se află în
cercuită. Două avioane inamice au 
fost doborîte.

Lupte violente s-au desfășurat, de 
asemenea, și în jurul bazei „Ba- 
stogne", care apără vechea capitală 
imperială Hue.

Intr-o știre din Saigon, agenția 
France Presse anunță că baterii de 
artilerie ale forțelor patriotice au 
deschis, vineri, focul asupra bazei 
aeriene Tan Son Nhut, de lîngă 
Saigon, producînd victime și pagu
be materiale.

R. D. VIETNAM — In comparație cu anul 1970, în anul 
1972 în toate ramurile industriale s-au făcut progrese re
marcabile.

In foto : Uzina Mecanică din Vinh a reparat două linii 
ferate peste planul stabilit.

REMANIERI DE GUVERNE
Venezuela

CARACAS 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Venczuelei, Rafael Caldera, 
a procedat joi la o remaniere a 
guvernului — a treia în cei trei ani 
de cînd a preluat funcția supremă 
în stat. Au fost numiți patru noi 
miniștri, iar un al cincilea — cel

al muncii — a fost trecut la Mi
nisterul de Externe.

înlocuirea fostului ministru al fi
nanțelor, Pedro Tinoco, cu Luis En
rique Oberto, este apreciată ca fi
ind de natură politică. Tinoco re
prezenta formațiunea electorală 
„Pentru dezvoltare", care și-a re
tras sprijinul acordat pînă acum 
Partidului democrat-creștin de gu- 
vernămînt.

Bangladesh
DACCA 13 (Agerpres). — Pri

mul ministru Mujibur Rahman a 
remaniat guvernul Republicii Ban
gladesh, informează agențiile Reuter 
și UPI. Premierul a păstrat porto
foliile apărării și problemelor ca
binetului și a numit opt noi mi
niștri.

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon I 1662

Vizita președintelui 
Nixon în•Ș -

OTTAWA 14 (Agerpres);' — Pre
ședintele Statelor Unite, '■ Richard 
Nixon, împreună cu soția și o de
legație de 16 persoane, printre care 
secretarul de stat, William. Rogers, 
și consilierul 
Kissinger, au 
Ottawa, într-o vizită oficială.

Convorbirile oficiale au început 
vineri dimineața printr-o întrevede
re între președintele Richard Nixon 
și primul ministru Elliott Trudeau. 
In după-amiaza aceleiași zile, pre
ședintele S.U.A. s-a adresat Parla
mentului canadian, reunit într-o se
siune plenară a Senatului și Came
rei Comunelor.

Obiectul convorbirilor între cei

doi oameni de stat îl constituie 
lațiile celor două țări, în general, 
și modalitățile dc îmbunătățire a 
acestora.

Intre S.U.A. și Canada s-au ma
nifestat, în ultima vreme, — re
latează agenția Reuter — puternice 
divergențe în legătură cu relațiile 
economice și comerciale. Statele 
Unite au exercitat presiuni pentru 
reducerea surplusului canadian al 
balanței comerciale bilaterale, guver
nul de la Ottawa 
activ în relațiile comerciale 
complet anulat și mult depășit de 
profiturile pe care le scot din ~ 
nada firmele nord-americane, 
au uriașe investiții în această

și Polonia
vîrșitoare • a locuitorilor și 
natul Hamburgului se pronun
ță pentru ratificarea tratatelor 
încheiate de R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia".

„Ne așteptăm ca Bundesta- 
gul să ratifice aceste tratate, 
a spus Schutz. Deși majorita
tea guvernamentală în Bundes
tag este mică, a continuat el, 
ea exprimă opinia unei con
siderabile majorități a popu
lației țării, care sprijină po
litica realistă a coaliției Ia pu
tere, ce năzuiește spre pace".

In ce privește guvernul lan
dului Hamburg, el s-a pronun
țat și se va pronunța în Bun
desrat pentru ratificarea 
țațelor.

Voința clar exprimată a 
piniei , publice, a subliniat 
Schutz, reprezintă, în actuala 
situație, un factor ce va con
stitui un sprijin substanțial pen
tru adepții tratatelor și Va da 
de gîndit adversarilor lor. 
Hamburghezii se așteaptă la o 
dezvoltare a colaborării econo
mice, culturale, tehnico-științi- 
fice cu Uniunea Sovietică, la in
trarea în vigoare’ a acordului 
cvadripartit în problema Ber
linului occidental, la rezolva
rea cu succes a problemelor 
privind normalizarea generală 
a relațiilor dintre cele două 
state germane. Tratatul dintre 
R.F.G. și Uniunea Sovietică, 
dezbătut, în prezent, în Bundes
tag. a subliniat Peter Schutz, 
creează bazele pentru o bună 
colaborare între țările noastre".

PL-.K1N. — Fabricile de ciment 
de capacitate mică din provincia 
Kiangsu ți-au îndeplinit ți depă
șit planul de producție pe primul 
trimestru, realizînd un spor de 10 
la sută fața de aceeași perioadă 
a anului trecut. Cele 93 de fabrici 
de ciment existente în această 
provincie, dintre care 69 construi
te în ultimii doi ani, 
o producție cu 30 la 
mare față de 1971.

ULAN BATOR.
Bator a fost dat publicității co
municatul Direcției centrale de 
statistică privind îndeplinirea pla
nului de stat al R. P. Mongole 
pe primul trimestru al anului 
1972. Producția industrială glo
bală, se spune în comunicat, a 
crescut în această perioadă cu 
11.9 la sută în comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut. Majoritatea întreprinderi
lor industriale ți-a îndeplinit pla
nul. Volumul producției indus
triei ușoare și alimentare a spo
rit în primele trei luni ale anu- 

sută.
rit în primele 
lui cu 17,8 la

Succese importante au fost în
registrate în agricultură ți in creș
terea vilelor. *

MOSCOVA — Transportul 
fluvial va crește în R.S.F.S.R. în 
cursul actualului cincinal cu apro
ximativ- 23 la sută față de cinci
nalul trecut ți va ajunge la 380 
milioane tone de mărfuri 
Transportul pe apă are o 
nătate cu totul deosebită 
grunile estice ale U.R.S.S.,

Comun scat comun 
tunisiano^egiptean

TUNIS 14 (Agerpres). — In Ca
pitala Tunisiei a fost dat puBllcltă- 
ții comunicatul comun privind vi
zita ministrului afacerilor externe al 
Republicii Arabe Egipt în ’ accăsH 
țară.

Comunicatul menționează că cele 
două părți au exprimat țărilor a- 
rabe frățești sprijinul lor total în 
lupta pentru eliberarea teritoriilor 
arabe ocupate de Israel. „Tunisia 
și Egiptul — se arată în comuni
cat — au acordat, în cursul întreve
derilor, un interes deosebit proble
mei palestiniene și situației din O- 
rientul Apropiat, exprimîndu-și do
rința de a sprijini cauza palesti- 
neană, prin toate mijloacele, pînă la

Cele 
con

vingerea că este imperios necesar ca 
toate 
rane 
tacte 
nării

țările riverane Mării Medite- 
„să stabilească între ele con- 
fructuoase în vederea climi- 
tuturor factorilor de tensiune 

din această regiune, să examineze 
diferitele probleme politice locale 
cu imparțialitate și fără nici un 
amestec străin, în vederea consoli
dării păcii și securității".

Părțile au manifestat ,‘,un interes 
deosebit față de demersurile între
prinse în vederea convocării unei 
conferințe asupra securității euro
pene".

Auschwitz, precum și de a fi 
cauzat moartea a numeroși de
portați.

Inculpatul a mai apărut de 
patru ori în fața instanței, dar a 
fost achitat și eliberat.

Lucrările 
Conferinței 

O.S.A
WASHINGTON 14 (Agerpres). 

— Lllînd cuvîntul în cadrul lucră
rilor Conferinței ministeriale a 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), ce se desfășoară în pre
zent la Washington, ministrul de 
externe al Uruguayului, Jose Mora 
Otero, s-a pronunțat cu fermitate 
m favoarea „aplicării riguroase" a 
principiului neintervenției în trebu
rile interne ale statelor. El a decla
rat
a-și oferi guvernul 
nii lui îl aleg, fără 
ingerințe".

In cuvîntul său,
Peruvian, Miguel Angel dc la Fior 
Valle, s-a ridicat împotriva „poli
ticii economice coercitive" utilizată 
de Statele Unite ca un „instrument 
de presiune și intervenție în rela
țiile interamericane".

La rîndul său, ministrul mexican, 
•Emilio Rabasa, a cerut O.S.A. să 
reafirme principiile neintervenției în 
treburile interne ale statelor, prin
cipii ce stau la baza politicii ex
terne a țării sale.

reprezentantul

® In timpul manifestațiilor 
și incidentelor care au avut 
loc în capitala Columbiei — 
Bogota — în ultimele 15 zile, 
au fost operate aproximativ 600 
de arestări, anunță agenția 
France Presse, citind surse ale 
poliției columbiene. Incidentele, 
precizează sursa menționată, au 
izbucnit între studenți care 
manifestau în sprijinul profeso
rilor lor, aflați în grevă de două 
săptămîni, și forțele de poliție.

® Senatul S.U.A. a aprobat 
o lege prin care limitează com
petența președintelui 
gaja forțele 
în conflicte, 
Congresului.

După cum 
iect de lege 
genția U.P.I. 
profundei dezaprobări față de 
războiul dus de S.U.A. în In
dochina — a fost deja aprobat 
de Comisia pentru politică ex
ternă a Senatului, următoarea 
fază fiind cHseufârțea Și apro
barea sa în Camera Reprezen
tanților.

armate 
fără

de a an- 
americane 
aprobarea

acest pro-se știe,
— apreciat de a- 
ca o expresie ii

® La invitația Asociației de 
tenis de masă din Statele Uni
te, o echipă de tenis de nisă 
a R.P. Chineze a sosit la De
troit. Potrivit relatării agenției 
China Nouă, delegația de spor
tivi chinezi a fost întîmpinată 
la aeroport de președintele Aso
ciației de tenis de masă din 
S.U.A., Graham Steenhoven, și 
de alte oficialități americane 
din domeniul sportului.

® Populația orașului Tokio 
cel mai mare din 
la 1 ianuarie 1972 
locuitori.

lume — era 
de 11 506 856

S.S., adjunct© Fostul ofițer
al lui Adolf Eichmann, Franz 
Novak a fost condamnat, joi, de 
către o curte cu juri (lin Vicna, 
la șapte ani muncă silnică. 
Curtea l-a găsit vinovat de a 
fi organizat în 1944 transportul 
a peste 400 000 de evrei unguri, 
bărbați, fentei și copii către la
gărele de concentrare de Ia

@ Reprezentanții a 50 de țări 
din întreaga lume, reuniți la 
Paris din inițiativa Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educa
ție, Știință și Cultură 
(U.N.E.S.C.O.), au hotărît crea
rea .unui fond internațional de 
intervenție pentru salvarea mo
numentelor culturale. Textul 
convenției urmează să fie supus 
spre aprobare Conferinței gene
rale a U.N.E.S.C.O. în luna oc
tombrie.

@ Miniștrii transporturilor ai 
Franței și Marii Britanii au că
zut de acord asupra fabricării 
a încă șase avioane „Concorde", 
ceea ce ridică Ia 16 numărul a- 
paratelor supersonice, ce 
mează a fi fabricate de 
două 
1974.

țări, începînd din

ur- 
cele 
anul

® 
ză că 
avut 
între 
industriale și financiare locale 
și organizațiile poloneze de co
merț exterior. La convorbiri au 
participat reprezentanții a Ga de 
firme vest-berlinezc, interesate 
în cooperarea în producție 
întreprinderile poloneze și 
comerțul bilateral.

Agenția P.A.P. informea- 
în Berlinul occidental au 
loc convorbiri economice 
reprezentanții cercurilor

CU 
în

la 
din

© Greva lucrătorilor de 
stațiile de energie 
Republica Irlanda 
cea de-a treia zi. 
exprimat hotărîrea 
lua complet lucrul decît după 
satisfacerea revendicărilor. Gre
va afectează aproximativ 95 la 
sută din industria țării.

electrică
a intrat în 
Greviștii au 
de a nu re-

® Un nou zăcămînt de cu
pru a fost descoperit în provin
cia Shaba din Republica Zair. 
Zăcămîntul se află la 200 km 
dc orașul Lumumbashi, iar re
zervele sale sînt evaluate 
10 milioane de tone.

la

U.R.S.S.
Lansarea
stației 

automate 
„Prognoz"

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
La 14 aprilie, ora 2,54, in Uniu
nea Sovietică a fost lansată sta-

beria ți Extremul nord, unde flu
viile rămîn arterele principale de 
comunicații în regiuni întinse, 
deosebit de bogate. Cu ajutorul 
navelor, vara, se transportă pen
tru întregul an materiale, insta
lații, carburanți, alimente ți alte 
mărfuri pentru exploatările de 
diamante din Iakuția, exploată
rile petrolifere din regiunea Tin
men, combinatul metalurgic din 
Norilsk etc.

Dezvoltarea transporturilor flu
viale se va face în paralel cu 
modernizarea parcului de nave 
Se pune accent pe organizarea 
unor caravane de șlepuri cu o 
capacitate de 16 0C0 tone, pe ex
ploatarea unor nave specializate 
pentru transportul de petrol, 
conteinere, de automobile etc

SOFIA. — In colaborare 
cercetătorii științifici din indus 
tria chimică bulgară, specialiștii 
combinatului ,Dimităi Dimov' 
din lambo, cea mai mare în 
treprindere de fibre chimice din 
Bulgaria, au creat o nouă fibră 
chimică, de tipul linei, pe care 
au denumit-o „lambolcn". după 
numele orașului. Pînă în prezent 
combinatul a livrat industriei tex
tile bulgare peste 800 tone din 
noua fibră chimică. Aceasta a 
permis să se renunțe complet la 
importul acestui gen de material, 
„lambolenul" rivalizînd cu fibre 
similare produse în străinătate 
Solicitarea lui tot mai insistentă 
pe piața internațională este de 
natură să-i confirme calitățile.

I 
I
I 
I
I

Noi cutremure in Iran
TEHERAN 14 

Postul de radio 
de agenția Reuter, a anunțat că 
în cursul zilei de joi au fost 
înregistrate noi cutremure în re
giunea PARS, din sudul Ira
nului, unde, la 10 aprilie, aproa
pe 3 800 de persoane și-au gă
sit moartea', în urma catastro
falului seism. De altfel, infor
mează agenția, cutremurele nu

(Agerpres), — 
Teheran, citat

au încetat în această provincie, 
în ultimele zile înregislrîndu-se 
peste o 
seismice 
tensitate.
ne, între 
tru Amir
află, în prezent, la locul sinis
trului, supraveghind operațiu
nile de salvare.

mie de mișcări 
de mai mică in- 
Oficialități franie-
care primul minis- 

Abbas Hoveida, se

ția automată „Prognoz", pentru 
studierea proceselor activității so
lare, influenței ei asupra sistemu
lui interplaițctar ți magnetosferei 
Pămîntului. xjreutatea totală a 
stației este de 834 kg.

Stația a fost plasată pe o or
bită eliptică de satelit artificial 
al Pămîntului, cu distanța ma
ximă față de suprafața acestuia 
de 200 000 km. iar distanța mi
nimă, de 930 km.

Plasarea stației pe orbită a fost 
realizată de pe o orbită interme
diară de satelit al Pămîntului.

In afara diferitelor aparate ști
ințifice, stația dispune de un sis
tem radio pentru transmiterea 
datelor culese pe Pămînt ți pen-

tru diferite măsurători telemetrice.
Agenția TASS anunța că toate 

aparatele de la bordul stației 
funcționează normal.

„Cosmos 
486“

MOSCOVA 14 (Agerpres). —- 
„Cosmos-486" este noul satelit 
artificial al Pămîntului, lansat în 
Uniunea Sovietică la 14 aprilie. 
După cum anunță agenția TASS, 
satelitul este destinat continuării 
explorărilor cosmice potrivit pro
gramului anunțat.

MADRID. — Surpriză de pro
porții în cadrul turneului interna
țional de tenis de la Madrid. Cam
pionul american Stan Smith, cotat, 
alături dc românul Ilie Năstase, ca 
mare favorit al concursului, a fost 
eliminat în două seturi cu 7—6, 
7—6 de tînărul jucător italian A- 
driano Panatta (21 ani). învingăto
rul, transmite corespondentul agen
ției France Presse, a speculat la 
maxim greșelile comise din servici ■ 
de Smith și s-a impus în finalurile 
de set prin voleuri eficace, plasate 
pe fundul terenului. De remarcat că 
Stan Smith cîștigase în acest sezon 
patru turnee (Salisbury, New York, 
Hampton și Washington) și conduce 
în clasamentul Marelui 
FILT.

Ilie Năstase l-a întîlnit 
zeelandezul Ony Parun în 
ruia a obținut o victorie
6—4, 6—2. In proba dc dublu băr
bați, cuplul Ilie Năstase — Stan 
Smith a întrecut cu 7—5, 6—2 pe
rechea australiană Mulligan—Crealy, 
iar spaniolii Manuel Orantes și An-

dres Gimeno au dispus cu
7—5, 6—4 de columbienii 
Molina și Jaime Velasco.

6—7,
Ivan

încep

premiu

pe neo- 
fața că- 
clară cu

ROT TERDAM. — Astăzi încep 
la Rotterdam campionatele europene 
de tenis de masă care vor dura pî
nă la 22 aprilie, reunind peste 200 
de jucători și jucătoare din 29 de 
țări. întrecerile sînt găzduite la 
„Energiehall", o sală cu capacita
tea de 3 500 de locuri. Concursul 
pe echipe va avea loc între 15 și 
18 aprilie, la 19 aprilie va fi zi de 
repaus, iar între 20 și 22 aprilie se 
vor disputa probele individuale.

La actuala ediție a campionate
lor, România este reprezentată dc 
3 jucătoare — Maria Alexandru, 

. Carmen Crișan, Eleonora Mihalca- 
Vlaicov și 3 jucători — Dorin Giur- 
giucă, Șerban Dobosi, Teodor 
Gheorghe.

©
BELGRAD. — Olimpiada de șah 

a nevăzătorilor a continuat la Me

dulin (Iugoslavia) cu disputarea me
ciurilor din turul doi al turneului 
final.

Echipa României a întîlnit for
mația S.U.A. în fața căreia con
duce cu 1,5—0,5 puncte, două par
tide fiind întrerupte.

In clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 5,5 puncte și o partidă 
întreruptă, urmată de Iugoslavia — 
5 puncte 
puncte (2), 
etc.

(1), România — 4,5 
Spania — 4,5 puncte

— La Tallin au conti-TALLIN.
nuat campionatele unionale de hal
tere. In limitele categoriei semimij- 
locie, pe primul loc s-a clasat Vik
tor Kurențov, cu 477,5CC kg la 
totalul celor trei stiluri. La catego
ria • mijlocie, victoria a revenit lui 
Boris Pavlov, cu 515 kg — nou 
record mondial. La aceeași catego
rie, Igor Kalașnikov a stabilit un 
nou record al lumii la stilul „îm
pins", cu performanța de 177.5C0 
kg-
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