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Cuvîntul tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la încheierea lucrărilor

de ti * •* Se n*Me legiferare

Stimați tovarășiDezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi a plenarei noastre a fost încheiată. In cursul lucrărilor acestei plenare, care au început, de fapt, simbătă — sîmbătă și duminică au avut loc ședințele unor comisii permanente ale Comitetului Central — și au continuat ieri și astăzi, a luat cuvîntul un 
S mare număr de tovarăși. în cadrul comisiilor de lucru, constituite luni, au vorbit 162 de tovarăși, iar în plenul ședinței -Comitetului Central, 19 tovarăși, avem în vedere și pe cei su de tovarăși care au vorbit în cadrul comisiilor permanente ale C.C., rezultă că plenara noastră a avut dimensiunile u- nui adevărat congres. Aceasta a permis plenarei să dezbată pe larg și să analizeze în profunzime problemele înscrise la ordinea de zi, să stabilească măsuri corespunzătoare pentru înfăptuirea în bune conditiuni a sarcinilor ce ne stau în față, în centrul dezbaterilor, atît în comisii cit și în plenară, s-au a- flat problemele planului pe anul 1973. Prin tot ceea ce s-a spus aici, precum și prin aprobarea proiectului de hotărîre, plenara, participanții la lucrările plenarei — în număr de 860 — au a- probat în unanimitate planul, programul de activitate pentru anul viitor. Avem “de îndeplinit sarcini mari. Aceasta cere eforturi intense din partea tuturor organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor tuturor întreprinderilor și ministerelor, din partea tuturor oamenilor muncii. Trebuie spus, totodată, că dispunem de o bază materială bună, de cadre capabile pentru a putea îndeplini în con- dițiuni corespunzătoare aceste sarcini.Vreau să menționez încă o dată că prevederile de plan stabilite pe ministere, pe centrale, sînt obligatorii, iar contractele economice nu pot înlocui sarcinile de plan. Ministerele, comitetul de Stat al Planificării, celelalte organe economice au sarcina să defalce obligațiile planului de stat pe centrale și întreprinderi. Trebuie înțeles că aceste sarcini nu sînt benevole. Toate întreprinderile au obligația să contracteze și să îndeplinească acele sarcini și acele produse înscrise în plan de către minister, de către Comitetul de Stat al Planificării. De ce insist asupra acestei probleme ? Pentru că am constatat că unii tovarăși — ce-i drept puțini Ia număr — în dorința de a-și face viața mai ușoară, cînd primesc sarcini mai grele spun că au contractat deja cu anumiți beneficiari lucrări mai simple, că au ocupat capacitatea de producție și. ca atare, nu mai pot produce utilajele și mașinile de o tehnicitate mai complexă care li se

cer și de care are nevoie economia națională. Trebuie să se înțeleagă că nimeni nu are voie să contracteze pînă cînd nu a asigurat capacitățile necesare fabricării produselor stabilite In plan Numai după ce au a- sigurat realizarea tuturor obligațiilor de plan și mai rămîn capacități disponibile, întreprinderile se mai pot adresa altor beneficiari. Nu pentru a ocoli sarcinile complexe de producție am creat uzine moderne constructoare de mașini, ci pentru a realiza utilajele de care avem nevoie. Acest lucru vreau să fie bine înțeles de către toată lumea. Este greșit să se creadă că legea contractelor exclude o- bligația îndeplinirii sarcinilor de plan, că fiecare poate contracta ce vrea, ce poate realiza mai ușor, făcîndu-și astfel viața mai ușoară. Fiecare întreprindere trebuie să producă ceea ce se stabilește prin plan, corespunzător cerințelor economice generale. M-am referit în special la industria construcțiilor de mașini pentru că aici problemele sînt mai complicate, dar problema este valabilă și în metalurgie, în industria chimică, în transporturi, în industria ușoară și în celelalte ramuri.In ce privește ansamblul problemelor discutate în plenară, nu consider necesar să mai mă opresc asupra lor. E- sențial este acum să trecem, pînă la sfîrșitul anului acesta, Ia 'buna așezare a planului pe 1973, pe trimestre și pe luni. Accentul trebuie pus pe primele luni, nu pe ultimele. Trebuie încărcate la maximum lunile ianuarie, februarie, martie, și nu lăsate sarcinile mai grele pentru septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. De obicei ar trebui ca la 15 decembrie să încheiem planul pe a- nul în curs, pentru a putea pregăti din vreme producția pentru anul viitor. Pentru construcțiile de mașini am stabilit astăzi ca eșalonarea să se facă în așa fel încît tot ceea ce trebuie livrat pentru 1973 să se termine la 15 decembrie 1973; astfel ca ultimele 15 zile ale anului să fie folosite pentru pregătirea producției anului 1974. Aceasta este valabil și pentru celelalte ministere. Practic ar trebui ca la 15 decembrie să terminăm și livrarea producției de export pentru a- nul în curs, urmînd ca tot ceea ce producem în continuare să fie livrat pentru anul următor. Totodată, să luăm măsuri pentru a asigura din prima lună un ritm corespunzător, o eșalonare corespunzătoare a producției, a investițiilor, a tuturor activităților economice. Să facem aceasta pcinjgjgg^ să nu mai lăsăm ca fiecare mi-

să proeedeze ij-să cu
nister rește.Rog nea. Congresului și Conferințeiționale privind asigurarea vrării cu prioritate a pr ției pentru export. Flecare întreprindere trerr;» sF pro&ae*  pentru satisfacerea reriațeise pieței. Iar exportul este o necesitate a progresul_î ge-_«— al țării. Acest lucru trecc.e înțeles de către toti cei tare conduc un sector de activitate economică, o Ir.tre-zrindere. o unitate de producție. In «cest sens trebuie acționat!Există toate premisele planul pe anul 1973 să fie lizat în btrae tpudițtaul. cum au menționat mss- itovarăși, se poate socoti că 1973 va fi un an hotărftor uentr» întregul^cinelnal. atît fa ce privește realizarea - cități de producție, ci: «i fageneral, în îndeplinirea c'rie-- tivelor economice. Da :â •• ■ realiza In bune eondîț ceea ce ne-am propus ce-t-n 1973, dacă vom pure n=ir.’Jr- ziat mai multă ordine fa activitatea economică, vom a. ea siguranța deplină că nrevecer:- le de plan pentru ceTrit: ani ai cincinalului vor S realizate cu succes.

ea rea- Asâ

Avem mai mult de o luni pînă ia sfîrșitul anului acesta și trebuie spus că mai sînt încă multe de făcut pentru realizarea în bune condițîuni a olanului. Este necesar să Ce luate toate măsurile pentru îndeplinirea planului pe acest an la toți indicatorii șl, totodată, pentru trecerea Ia pregătirea, în condițîuni cît mai coresuun- zătoare, a planului pe anul 1973.Im! exprim convingerea că toți participanții vor merge a- casă cu hotărîrea de a lua. — împreună cu comitetele județene de partid, cu organizațiile de partid, cu conducerile colectivelor din unitățile ecor mice, cu oamenii muncii di-, toate sectoarele — măsuri e- nergice și eficace pentru Îndeplinirea în bune condițiur.i a sarcinilor stabilite de plenară. Sînt convins că planul pe 1973 va fi realizat cu succes, că la plenara de la sfîrșitul anului 1973 vom putea constata cu satisfacție înfăptuirea și depășirea tuturor obiectivelor și sarcinilor pe care ni le-am propus.Cu aceste gînduri urez tuturor oamenilor muncii, comuniștilor, dumneavoastră tuturor, succes în muncă și multă sănătate I(Aplauze puternice, prelungite. Participanții la plenară ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru conducerea sa, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

4. Plenara CX. >1 P.CK. * aprobat propunerile 
ca privire Ia anele măsuri peatra perfecționa
rea activității cwniteSefar fadeșeae de partid și 
consiliilor pe poli re jadețeae și imbcnăUțirea 
coatrolulai pe linie de partid și de stat, precum 
fi organizarea eonsiliiler de control muncitoresc 
al activității economice și sociale și a comisiilor 
pe diferite domenii ecowice și a adoptat o ho- 
tărire corespunzătoare care se dă publicității.

5. Plenara a relevat ea satisfacție că eveni
mentele. evoluția vieții internatMinale confirmă 
pe deplin justețea politicii externe promovată de 
partidul și statul nostru pe baia orientărilor sta
bilite de Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale Partidului Comunist Român.

Comitetul Central a dat o înaltă apreciere 
contribuției deosebit de valoroase a secreta
rului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului, activității sale 
neobosite consacrate instaurării unor relații noi 
Intre state, promovării destinderii și colaborării, 
păcii și securității in Europa și pe alte conti-

Plenara a reliefat consecvența- fermitatea și 
principialitatea cu care partidul și guvernul ac

ționează pentru adincire» prieteniei, alianței șl 
colaborării cu toate țările socialiste, pentru am- 
piiricarea -ei a; ii! or cu statele oare au pășit de 
esrind pe calea dezvoltării independente, cu 
toate statele Înmii, fără deosebire de nrinduire 
«oriili

Plenara fi-a Însușit aprecierile din expunerea 
urerrnlită de tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind sarcinile actuale ale activității partidului 
fă statului pe plan extern ti a dat mandat Co- 
atitetatai Executiv ui C.C. al P.C.R. $1 guver- 
aulti român să acționeze eu consecvență in spi
rits] «certei expuneri, care corespunde hotăriri- 
lor adoptate dc Congresul al X-lea si Confe
rința Națională ale partiduluL

Salctind apropiata deschidere, la Helsinki, a 
lucrăruor pregătitoare multilaterale ale confe
ri- tei generxl-europene pentru securitate și co
laborare. Plenar? » stabilit că. in momentul de 
tată, o preocupare centrală a partidului și sta
talul trebuie să fie realizarea securității euro
pene. participarea activă a României la 
pregătirea să desfășurarea conferinței general- 
tue«pi ut fa toate fazele și etapele, dezvoltarea 
mii rimat de pace și colaborare pe continent.

Plenara C.C. al P.C R. și-a manifestat pro
funda satisfacție pentru faptul că România, prin 
întreaga sa activitate desfășurată pe plan intema- 
timal ia ultimii ani. a adus o contribuție prețioasă 
la realizarea destinderii și colaborării in Europa, 
ia crearea condițiilor pentru trecerea Ia pregă
tirea conferinței general-europene. Pe această 
linie se înscrie și recenta semnare a declarațiilor 
solemne comune de către România cu Belgia ș> 
*-n Luxemburg, documente dc o înaltă semni
ficație atit pentru țările semnatare, cît și pentru 
raporturile viitoare dintre țările europene, care 
confirmă posibilitatea dezvoltării unor relații 
largi între toate statele, indiferent de orînduirea 
lor socială, pe baza egalității în drepturi și res
pectului mutual al Independenței și suveranității 
naționale

Plenara & stabilit ca reprezentanții Româ
niei să acționeze pentru ca viitoarea conferință 
general-europcană să consfințească, într-un do
cument, semnat de toate țările participante, 
principiile care trebuie să stea la baza relațiilor 
dintre toate statele europene și anume : egali
tatea in drepturi, respectul reciproc al indepen
denței și suveranității naționale, neamestecul în 
treburile interne, avantajul reciproc, renunțarea 
la forță și la amenințarea cu forța în raporturile 
interstatale.

Reprezentanții României vor milita ca această 
conferință să adopte măsuri corespunzătoare în 
privința extinderii, fără nici o îngrădire, a co
laborării economice, științifice, culturale și în 
alte domenii intre statele europene. De aseme
nea, vor acționa ca la conferință să se ajungă la 
constituirea unui organism permanent care să 
asigure continuarea contactelor, pregătirea altor 
reuninni. organizarea altor discuții, pregătirea 
materialelor necesare soluționării diferitelor pro
bleme ce apar în relațiile dintre statele conti
nentului nostru.

ReaGrmind că înfăptuirea securității europene 
este o problemă a tuturor popoarelor de pe con
tinent, Plenara a apreciat că la pregătirea și ți
nerea conferinței trebuie să participe toate statele, 
cu drepturi depline, fără deosebire de orîndui- 
rile lor sociale, de mărimea sau stadiul dezvol
tării lor economice, de apartenența lor la dife
rite blocuri militare. Participanții Ia lucrările 
pregătitoare și Ia conferința europeană vor re
prezenta state naționale, egale în drepturi, in
dependente și suverane.

Plenara a relevat că problemele securității 
europene nu pot fi separate de problemele funda
mentale ale Vieții continentului și, in primul 
rind, de eforturile pentru dezangajare militară, 
pentru retragerea trupelor străine de pe terito
riile altor state in granițele naționale, pentru 
reducerea trupelor naționale, pentru lichidarea 
bazelor militare străine, pentru crearea de zone 
denuclearizate, în general, de problemele dezar
mării-

România va acționa și in viitor pentru a se lua 
măsuri concrete în vederea curmării cursei înar
mărilor, pentru a se ajunge la unele soluții chiar 
parțiale, cum ar fi angajamentul solemn al tu
turor statelor de a renunța Ia efectuarea de 
manevre militare, Ia demonstrații de forță, la 
masarea de trupe la granițele altor state, de a 
trece la reducerea bugetelor militare.

Relevînd că în dezarmare sînt interesate toate 
popoarele europene, așa cum sînt, de altfel, toate 
popoarele lumii, Plenara a apreciat că este p«

deplin firesc și legitim ea toate țările să ia 
parte, cu drepturi egale, la soluționarea acestei 
probleme cruciale, în interesul păcii și colabo
rării în Europa și în întreaga lume.

Plenar? consideră că la discuțiile privind re
ducerea trupelor în Europa trebuie să Participe 
toate statele de pe continent, că abordarea aces
tor probleme cu participarea numai a unor state 
ar însemna să se meargă pe calea discuțiilor de 
la bloc la bloc, ceea ce contravine intereselor 
statelor de pe continent.

Discutarea problemelor securității trebuie să 
ducă, în final, Ia desființarea blocurilor militare 
— organisme anacronice, reziduuri ale perioadei 
războiului rece — care frinează instaurarea unei 
atmosfere de încredere deplină între popoare, 
de destindere ?i colaborare.

Plenara C.C. al P.C.R. a reafirmat voința Ro
mâniei socialiste de a-și aduce, în continuare, 
contribuția activă la dezvoltarea colaborării în 
Europa, la înfăptuirea securității, Ia cauza păcii 
în întreaga lume.

6. C.C. al P.C.R. a uotărît ca, în luna ianuarie 
1973, să se convoacă o Plenară a Comitetului 
Central, în aceeași componență cu cea actuală, 
in cadrul căreia să se analizeze modul în care 
au fost înfăptuite hotăririle adoptate de prezenta 
plenară, indicațiile cuprinse iu expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

7. In legătură cu numirea tovarășului Manea 
Mănescu în funcțiile de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și Președinte ai C.S.P., plenara 
a hotărît eliberarea sa din funcție, de secretar 
al C.C. ai P.C.R.

Plenara a ales in funcția de secretar al C.C. 
al P.C.R. pe tovarășul Miron Constantinescu.

★ ★ ★
La Plenara Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, în comisii și în plen, au luat 
cuvîntul 181 participanți. In ședința plenară au 
vorbit tovarășii : Vasile Vilcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., 
Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., Iosif. Uglar, 
membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R., Trandafir Cocîrlă, prim- 
secretar al Comitetului județean Caraș-Severin 
al P.C.R., Simion Dobrovici, prim-secretar al Co
mitetului județean Vrancea al P.C.R., Gheorghe 
Ghinea, prim-secretar al Comitetului județean 
Botoșani al P.C.R., George Homoștean, prim- 
secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., 
Sava Costache, director general al Grupului in
dustrial de petrochimie Pitești, Iuliana Bucur, 
director al întreprinderii integrate de lină Con
stanța, Petre Zamirca, director general al Com
binatului minier Suceava, Dumitru Leaua, direc
tor general al Centralei industriale de metale 
neferoase și rare din Baia Mare, Gheorghe Ma- 
rinceanu, director general al Centralei indus
triale pielărie și încălțăminte din Cluj, Marin 
Enache, prim-secretar al Comitetului P.C.R. al 
sectorului 3 din București, Mircea Izbă- 
șoiu, maistru principal, secretarul Comite
tului de partid al Grupului industrial de 
petrochimie Ploiești, Mircea Groza, secretarul 
Comitetului de partid de la Uzinele de vagoane- 
Arad, Mihail Florescu, ministrul industriei chi
mice, Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor, Octavian Groza, 
ministrul energici electrice, Ton Pățan, membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R-, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior.în încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

★ ★ ★
Plenara Comitetului Central al Partidului Co

munist Român adresează întregului partid, tu
turor oamenilor muncii din România chemarea 
ca, dezvoltînd succesele obținute pînă în prezent, 
să acționeze în lumina indicațiilor cuprinse in 
expunerea secretarului general al partidului, să 
ia în fiecare unitate și la fiecare Ioc de muncă 
măsurile concrete necesare în vederea realizării 
în cele mai bune condițîuni a planului de stat 
pe anul 1973, etapă importantă în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen ; să-și intensifice 
eforturile, mobilizînd toate forțele creatoare ale 
națiunii noastre socialiste pentru a dă viață pro
gramului de dezvoltare rapidă a țării, pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința Națională ale Parti
dului Comunist Român.

SUB SEMNUL ANIVERSARII REPUBLICII
Eveniment pe Șantierul Național 

al tineretului de la Lotru

PRIMUL HIDROAGREGAT 
RACORDAT LA SISTEMUL 
ENERGETIC NAȚIONALA fost racordat la sistemul energetic național, cu 10 zile înainte de termen, primul din cele trei mdroagregate de cite 170 MW din cadrul centralei electrice Ciungei Acest succes răsnlă-

teste eforturile constructorilor. montorilor si energe- ticienilor din cadrul grupului de șantiere Lotru—Sebeș al I.C.H.. al șantierelor de aici ale întreprinderilor ,.E- nergomontaj*  — București si

..Electromontaj". care au depășit în fiecare etapă sarcinile planificate.Cu prilejul punerii funcțiune a primului turbogenerator, nartid tnal decomitetul HidrocentraleiLotru a adresat o telegramă Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășuluiNICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : Acest eveniment vine să încununeze eforturile depuse de constructori si montori care, fructificînd indicațiile mobilizatoare primite din partea dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general. cu prilejul vizitei de lucru făcută pe șantierul

nostru, și-au depășit planurile fiecărei’ etape.închinînd acest succes celei de-a 25-a aniversări a Republicii, se spune în încheierea telegramei, ne angajăm să punem în funcțiune cea mai mare hidrocentrală de pe riurile interioare ale țării. Ia intreaga ei capacitate, cu 6 luni mai devreme, convinși că în acest fel ne aducem contribuția la înfăptuirea cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea a! partidului, a hotărîrilor Conferinței Naționale. la progresul si înflorirea scumpei noastre nutrii. Republica Socialistă România. (Agerpres)

TINERETUL ÎȘI
MOBILIZEAZĂ TOATE 

ENERGIILE PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA 
SARCINILOR 

PREZENTATE ÎN 
EXPUNEREA 

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
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• Ministrul adjunct al 
afacerilor externe

CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE
••ti9l^■l■■■■■■■■■■■■■■■■i■■■■■■■■■■■■■O■■■■■■■BB■■■■■■■M■■■■■■■■■■l^■i■■■■■■■■■■^■■■■■■■ll■■■■■■■■■■■■■■l■■■l^■■■■■■■■■■■■■■l■l^■■■■^■i■^■■■■■■■■■■■^■■■■^■■i■■■■^^^^■^^■■i^^■■■■■^^■■■l■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■9■■■■■■■■■■■■■■■■i•■■■■■■i■■■■9■9■■■■■l■■9■■■■■■■■■■■■■■•  A»

condiție hotărîtoare pentru accelerarea dezvoltării economiei românești

IN CENTRUL PREOCUPĂRILOR iNTREGULUI TINERET!
al R.P. ChinezeMarți, 21 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republici' Socialiste România, a primit pe tovarășul Ciao Kuan- luia, ministru adiunct al afacerilor externe al R. P. Chineze, care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe face o vizită oficială în țara noastră.I.a întrevedere au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Centra] al Partidului Comunist Român. George Macovescu ministrul a- facerilor externe, Nicolae Eco- bescu. adjunct al ministrului afacerilor externe. Nicolae Ga- vrilescu. ambasadorul României la Pekin.A fost de față Cian Hai-fun, ambasadorul R P Chineze la București-Ministrul adjunct al afacerilor externe al R. P. Chineze a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut de prietenie din partea tovarășului Man TzedunTovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tovarășului Mao Tzedun mulțumiri împreună cu cc’e mai calde urări.în cursul convorbirii, au fost

• Delegafia partidului
Congresul National
AfricanMarți dimineața, tovarășulNicolae Ceaușescu. secretargeneral al Partidului Comunist Român, a primit delegațiapartidului Congresul Național African (A.N.C.) din Africa de Sud, condusă de Alfred Nzo, secretar general executiv, care ' izitează România, la invitația Comitetului Central al P.C.R.Au participat tovarășii Ștefan Andrei si Ion Dincă, secretari ai C.C. al P.C.R., si Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.în cursul convorbirii, conducătorul delegației Congresului Național African a adresat tovarășului -Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri pentru sprijinul multilateral acordat de P.C.R. și de poporul român, de România socialistă, luptei dusă de populația din Africa de Sud împotriva discriminării rasiale si a politicii de apartheid, pentru libertate și o viață demnă.Tn cadrul convorbirii s-a sub- îiniat că actuala situație internațională este favorabilă luptei popoarelor pentru o viață liberă, independentă, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. Evidențiin- du-se importanța unei bune sincronizări între lupta dusă pe plan național pentru emancipare națională șl socială și manifestările de sprijin organizate pe plan' internațional, s-a subliniat necesitatea intensificării pe scară Internațională a acțiunilor politice pentru mobilizarea opiniei publice, a tuturor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste în ve

evocate relațiile rodnice de prietenie și colaborare statornicite între România și China, între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, între cele două ponoare, în interesul cauzei socialismului și păcii. Schimbul de vederi - a e- vidențiat, în acest context, preocuparea comună de a se acționa pentru dezvoltarea relațiilor româno-chineze în spiritul în care s-a desfășurat vizita delegației române de partid și guvernamentale, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, efectuată în vara anului trecut în R. P. Chineză.Au fost abordate, de asemenea, probleme internaționale actuale, fiind relevată conlucrarea fructuoasă dintre partidele și statele noastre în direcția promovării climatului de înțelegere și cooperare între popoare, destindere și securitate în întreaga lume.După întrevedere, care s-a desfășurat într-un spirit de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reținut pe oaspeții chinezi la dejunCu acest prilej, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ciao Kuan-hua au rostii scurte toasturi.

derea lichidării dominației coloniale, a abolirii politicii rasiste și de apartheid, pentru promovarea dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî nestînje- nitâ calea dezvoltării economice și sociale, fără nici o ingerință din exterior. A fost subliniată, deopotrivă, hotârirea Partidului Comunist Român sj a Congresului Național African de a-și aduce, pe mai departe. contribuția la întărirea unității frontului antiimperialist, a tuturor forțelor care militează împotriva politicii imperialiste de dictat, dominație și agresiune. pentru pace și înțelegere în tre popoare.Totodată, cele două părți au reafirmat solidaritatea lor militantă cu statele care au pășit pe calea unei dezvoltări independente, cu lupta acestora pentru apărarea și consolidarea cuceririlor democratice, a independentei lor naționale, pentru progresul social și prosperitatea popoarelor lor.Cu acest prilej s-a convenit să fie întărite legăturile bilaterale directe, schimbul de informații și de vederi între Partidul Comunist Român și Congresul Național African pentru realizarea unui sprijin mai activ luptei populației sud-africane.tn încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor militanților din Africa de Sud un salut de solidaritate frățească, împreună cu cele mai bune urări de succes în lupta lor dreaptă.Convorbirea a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.
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De la „Nici un tînăr sub noYmcT 
la „Toți tinerii cu planul depășit”

La începutul acestui ultim trimestru, colectivul Fabricii tie Ventilatoare București raporta câ-și îndeplinise planul anual »i obținuse un beneficiu peste plan de 5 800 000 iei. De atunci tsriu realizărilor și-a continuat ascensiunea, iar bilanțul sueeeselnr s-a îmbogățit permanent. Am regăsit harnicul colectiv de la F.V.B. angajat in febra competiției eu timpul, hotărit ca in cinstea aniversării Republicii să-și onoreze cu noi infâptviri presticinasa carte de vizită.Despre succesele înscrise in activ și perspectivele care se pr»- filează, ne-a vorbit pe larg tovarășul PLACTNTABV STEFAN inginerul șef al fabricii :— întreprinderea noastră,fiind unica de acest gen din țară, ocupă un loc important in economia națională. Realizările numeroșilor beneficiari depind în mare măsură de propriile noastre realizări. De aceea, colectivul F.V.B. a fosț și este in permanență preocupat de îndeplinirea ritmică și pe sortrmer." a sarcinilor de producție, att din punct de vedere cantitativ cit și calitativ. Pianul a fost îndeplinit și depășit la toți indicatorii, pe fiecare lună. Astfel s-a ajuns pînă acum la inre-> gistrarea unei productii-marfă suplimentară in valoare de 5 500 000 Iei. ceea ce echivalează cu 330 de ventilatoare med:: peste plan. Aceasta reprezintă urmarea directă a aplicării unor măsuri tehnico-organrza torre,care să vizeze scurtarea timpului de execuție, creșterea gra
Gosptfăriid arăsîHX* *'»  

fiecare grai

Pianul de redresare a produc- ț.e: întocmit ia Exploatarea Minieră Lupeni. prevede o creștere stmț.toare a productivității muncii in abataje. Cum Ia a- ceasta mină iși desfășoară activitatea aproape 700 de uteciști. se înțelege că un rol important revine acestora in acțiunea de sporire a randamentelor și implicit. de recuperare a restanțelor.— Realizarea In 6 ore a unei producții, care Înainte se obținea in opt — ne-a declarat Gheorghe Dobroiu, secretarul comitetului U.T.C. pe exploatare — presupune folosirea integrală a timpului de lucru. Tocmai această condiție n-am îndepiinit-o pînă acum > am redus durata schimbului, dar am continuat să pierdem ore prețioase din timpul afectat producției.— Pentru a putea declanșa o ofensivă eficientă împotriva tinerilor care trag chiulul — susține tag. Dumitru Dănciuiescu, șeful comisiei profesional-socia- le de oe lingă comitetul U.T.C. — a fost necesar să identificăm tr.tti -robinetele* principale prin care se irosește timpul de muncă. Acestea sint : absențele nesnotivate. oărăsirea neiustlfi- eată a lucrului, ieșirea mai devreme din schimb si altele.împotriva acestor ferxjmer.e. orzânteația U.T.C. a luat o ati- ritdi-.e fermă. Mărturie stau nu- ■Mvaascle edttii ale gazetei _Ti- o-reta! v prodnetia*. precum « materialele trere-tate 1a stării Ae -arfof m-e t» care orrii*T-“-r. a--er'e£ce erie<ee. fceo- eraF-Ter 5torte la *ata ’oeultri. simt satirizați tineri.' care In-ri-un fel «ap a'tuL rm foloaese 
'seral cele 590 de minute. Facem. astfeL cunoștință eu Mattel Cotoi si. Bănică Pantieă. de la sectorul T. care ap realizat fot manta* de a avea fntr-o lună I—5 nemotlvate. cu Vasile Moruțan și Francisc Soos, de la sectorul 6. care au fost găsiți dormind tn mină, cu lorf Boca si Alexandru Poleac. de la sectorul 1. care o- bișmiiese «i olece la baie cu 20—3# minute mai devreme. F.- ditiilc gazetei sint schimbate săotăminal si sint urmărite cu un real interes de către ute- clsti. Emisiunile la stația de ra- diofteare. susținute tot de către comitetul U.T.C.. sint așteptate cu același interes. Tineri: indisciplinați au fost puși de numeroase ori și tn discuția adunărilor generale ale organizațiilor U.T.C. pe sectoare. Printre cei care au fost nevoiți șă înfrunte privirile dezaprobatoare ale tovarășilor de muncă, se numără Alexandru Lumperdea- nu si Vasile Anca, sectorul 2. Grigore Bojincă. sectorul 3. Ion Apetrei. sectorul 4. Culin Po-

de materie prima

Una din secțiile imitații C de la întreprinderea Industrială ce stat „Textila*  dir Galați este deservită numai de tineri, toți muncitorii de aim formind o brigadă de producție a tineretului. Constituirea acestei formații la începutul anului a produs un adevărat reviriment în activitatea secției • în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor de plan s-a trecut imediat de ia minus la un substanțial plus (de 10 luni producția globală a fost Îndeplinită în proporție de 106,3 la sută) și absențele nemotivate au fost complet înlăturate, orele de staționare a u- tilajelor s-au redus simțitor etc. Și la un alt capitol, acela al economisirii materiilor prime brigada de producție a tineretului de aici a obținut importante realizări.— Tinerele din brigadă, ne spune inginerul Dorin Ungu- reanu. șeful unității, au folosit numeroase căi pentru a economisi materia primă de la războaiele de țesut Ele utilizează mai bine țevile de bătătură, folosesc la maximum urzelile, reduc fileurile, îți gospodăresc cu multă atenție locurile de muncă. Pînă în prezent, unita-

50 DE 
VENTILATOARE 

PESTE PLAN

dului de organizare a produc": ei și a munci:, echiparea corespunzătoare cu S D.V. reducerea consumului specific *i  plttW- Prin aplicarea onor procedee tehnice modeme, ca de prică debitarea ceatrahrată ansraal de material s-a redus de la 1 M*  kg la 650 kg pe un venîi-atae mediu. Aceasta a pers-s ob*  - nerea une economi: de 39 tore metal, reprezecttad ine# 5> de ventilatoare ta ohs. Pînă la sf-.rsi'ul analul eoiectcrof fibrei; și-a crocus să dea o prodac- •.:e-marS suDîssecarâ in valoare de 7 en'.?oane lei- Asa era am constatat dta na ri- * dedini că aagaia-meerteăe vor căpăta eonmr maternal.Vorbind despre tnerri de 5» F.V.B. și despre ■■■ea «qpM- zeriei CtC. sscrecactt c«a - tulai. tovarășul Centrai*  n 5C—
Au economisit
2 700 Kg. fire
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TRIVA RISlPITORiLOR

tea noastră a ecveomisit Z 7ț*  kg. fire, principala conlribsițse adueîndu-si-o brigada de producție a tineretului.— în cadrul brigăzii fnrtnată din 48 de tinere f mcțior.ează o puternică opinie de masă împotriva risipitorilor, ne spurca Vasilica Atanasot, secretara comitetului de partid pe unitate. Cu citva timp tn urmă, una dintre fete, foarte harnică de altfel (drept dovadă Iși depășește mereu planul cu 8—10 la sută), lăsa capetele de fire pe masă, cu alte cuvinte, nu acorda atenția cuvenită economisirii materiei prime. Dar colegele ei au intervenit deîndatâ ce au observat, au criticat-o destul de aspru însă cu dreptate, ceea ce a și dus la schimbarea atitudinii tinerei în cauză.Secția unde funcționează brigada de producție a tineretului 

enlaidis, ne-a ilustrat prin fapte cum activitatea tinerilor se înscrie in efortul general. Aportul lor este evident dacă ținem seama că peste 65 la sută din sa- lariații întreprinderii sint tineri care n-au atins încă 26 de ani. însuflețiți de puternicul sentiment a! datoriei, atribuind noi dimensiuni muncii și inițiativei lor. tinerii participă cu abnegație la realizarea sarcinilor ce revin întreprinderii.încă de la începutul anului a fost lansată inițiativa ..nici un tinăr sub planul lunar*,  idee care grație unei susținute munci politice, a fost tradusă in realitate. Așa s-a ajuns ce in ultima dă tați tinerii să-și depășească planul.O altă inițiativă de curind pornita dintre utecișt:. care a ir.tilnit ci mat fertil. este : -Vzina noastră ea o floare*.  A- ceasta constituie de fapt și un ape! de întrecere către alte si are drept scop curățirea și buna gospodărire a locuim de muncă, per.tru desfășurarea in bune z»ri ':tri a oroducteLS-au to.sat și se află in întrecere producțieale tineretului a căror devră este obținerea de cit mai multă. . ... .. , : - - -
s' tata. Ptaa acum, in frunte «e află ri-.gada eoedusă de uteess- taf Oi_n Victor, care a dat cea «a! saltă oroduerie vrr.:.me*-  tata ti de an teott nivel atii- aerr.

A. G_ CATIVEAXr*

este ■n-txtad
e*'. ’ -na
V.T-C. de la fikatnrft să rin*  la fata locuim. să rata ne viu, să tragă cooriuzfije necesare, iar 
mai sibilă bnbcrele filatoare să ia măsurile cc se impun. S-a ta-~ipUt tatoc- așa ceea ce a dus la o sen- urătațire a calității firelor, la hararea unui drum al risipei. O i-ițtativă ca multe altele dar care dovedește o permanentă c reocupare in cadrul brig? zii de producție a tineretului pentru economisirea materiei prime.
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OBIECTIVUL
ÎNTRECERII
DIN ABATAJErumb. sectorul 5 și multi alții. Unii dintre ei ar prefera să fie sancționați pe linie administrativă. deciț să fie popularizați la gazeta de perete, la stația de radioficare. sau să fie puși în discuția colegilor.— Dacă o să-mi luați caricatura de pe perete — s-a adresat Alexandru Polgar secretarului comitetului U.T.C. — vă promit că o s5 mă îndrept...După consultări cu membrii biroului, secretarul a hotărit să îndeplinească dorința tinăru- lui. E drept că și acesta s-a ținut de cuvint : din acea zi n-a

Amplă acțiune a 
organizației U.T.C. de la 

mina Lupeni, pentru 
folosirea integrala 

a timpului de muncă

mai făcut nici o nemotivată. La fel au reacționat uteciștii Ladislau Gheța, sectorul 12, Vasile Mocanu sectorul 2 și alții, car*  au devenit muncitori exemplari. Iată acțiuni foarte eficiente. prin care comitetul U.T.C. vine in sori; nul producției- Nu este întxmpiătoc că numărul absențelor nemot'vate a scăzut de 3 ori in comparație cu lunile anterioare—Respectarea strictă a orosra- mului de lucru reprezintă o cerință imperioasă, dar nu singura posibilitate de redresare a producției. în paralel trebuie să se înregistreze o sporire substanțială a randamentelor pe post Organizația U.T.C. a găsit și în această direcție modalități proprii, eficiente, de a acționa. Una dintre ele o reprezintă impulsionarea activității celor patru brigăzi de producție ale tineretului, existente in cadrul exploatării.— Tînărul care vine la mina noastră — arată Ion Mondoca. șef de brigadă la sectorul 4 — este încadrat într-o brigadă a tineretului. Propunerea aceasta aparține comitetului U.T.C. Noul venit este îndrumat cu atenție, sprijinit. în mintea noastră, a celor mai „vechi", este încă proaspăt momentul integrării in producție. Tînărul este ajutat să deprindă tainele meseriei, să se obișnuiască cu disciplina muncitorească (majoritatea vin de Ia sat), cu munca în subteran. Cind ajung mineri de nă

dejde, îi dăm altor echipe, locul lor fiind luat de alți începători.Prin miinile lui Ion Mondoca, el însuși șeful unei brigăzi de tineret, au trecut multi uteciști. Aproape toți au devenit mineri cu care se mîndrește astăzi exploatarea. Brigada lui Mondoca, asemeni celor conduse de Nicolae Aeftincă, Anton Duban, Sava Buruleanu, constituie adevărate pepiniere de formare și stabilizare a tinerelor cadre minerești. Chiar și numai din acest punct de vedere se observă cit sint ele de utile. Brigăzile tineretului au însă și o altă menire : de a dinamiza activitatea colectivului, de a stabili recorduri, de a demonstra că se poate obține mai mult. Pentru a-și atinge acest scop lor li se creează cele mai bune condiții de muncă. Comitetul U.T.C. _ se îngrijește ca ele să beneficieze de o aprovizionare ritmică și îndestulătoare cu materiale și vagonete goale, de o funcționare neîntreruptă a mașinilor și utilajelor din dotare. Șefii brigăzilor se întîlnesc periodic cu secretarul comitetului U.T.C. și-1 informează despre rezultatele obținute, despre dificultățile întîmpinate. A- cesta le aduce imediat la cunoștință directorului.Succesele obținute de cele 4 brigăzi au dat aripi tuturor minerilor. Desigur, că acest fapt a contribuit la creșterea numărului de formații care își îndeplinesc. actualmente, sarcinile de olan. Tn lunile iunie-septem- brie. doar 30 Ia șută dintre a- cestea *u  raportat îndeplinirea normelor. Acum procentul se ridică Ia peste 60 la sută.Uteciștii de la Lupeni vorbesc cu satisfacție și despre alte acțiuni inițiate de comitetul U.T.C. în scopul participării lor mai intense la extracția cărbunelui. Unele și-au propus să realizeze acest deziderat prin ridicarea calificării profesionale a muncitorilor din subteran și de la suprafață — sînt amintite. la acest capitol. olimpiada „Trofeul minerului*,  cu faze pe sectoare și exploatare, concursul pe teme de N.T.S.. întilnirile cu veterani ai abatajelor — altele prin cunoașterea de către fiecare utecist a istoricului mineritului în Valea Jiului și a condițiilor de muncă din trecut.Ajutîndu-i să descifreze frumusețile și satisfacțiile meseriei de miner, să se stabilească’ definitiv la mina Lupeni. să-și ridice nivelul de pregătire profesională. aceste acțiuni îi ajută totodată, să lucreze mai cu spor, să contribuie efectiv la redresarea producției — tendință care a devenit foarte vizibilă în această lună.
AL. BALGRADEAN

SERIALUL „SCiNTEII TINERETULU1“ » SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI» » SERIALUL „SCÎNTEU TINERETULUI**

ÎNTREBARE:Numeroși tineri preocupați să învețe jocul de tenis și care urmăresc serialul nostru, se intreabă de ce aproape in exclusivitate termenii din tenis sînt de origine engleză ? Ce este un forhand, un backhand, un smash, un passing-shot ? De fapt care sînt nuanțele terminologiei tehnice a jocului de tenis ?
SĂ m«W DOAR

MINGEA FRUMOASA...— Răspunzînd la această întrebare nu fac deeît să îndeplinesc o promisiune mai veche, adică să comentăm împreună termenii tehnici englezești care abundă în jocuJ de tenis. Am văzut acum doi ani un articol asemănător în ziarul englez „Observer". Dacă englezii consideră util să lămurească ei înșiși terminologia tehnică a propriei lor limbi, mi se pare normal ca și noi să eliminăm practica utilizării mecanice a unor termeni intrați în tradiția jocului.De ce sînt termenii din tenis de origine engleză ? Pentru că tenisul s-a născut, cum am mal spus, în AngliaSă începem, așadar, cu prima lovitură.Forhand înseamnă lovitură din dreapta, cu palma spre fileu. Opusul acestei lovituri este backhand-ul, adică o mișcare cu dosul palmei spre fileu.Un alt termen care circulă deseori în tenis este, în limbaj curent, voleul, pe care englezii îl scriu volley. Explicația o cunoașteți în general. Volley înseamnă actul de a lovi o minge înainte ca ea să fi atins pămîntul.Ce este lob-uî ? O minge trimisă înalt, în aer. Francezii îi mai spun la chandelle, adică luminare. Noi folosim de asemenea „luminarea", atît în fotbal cit și în tenis.Smash-ul este un procedeu destul de cunoscut. Vine de la verbul to smash, care înseamnă a strivi, a sparge in bu

cățele. Curtatul a fost adoptat pentru a sugera efectele spectaculoase ale mingii lovite de sus, spre colțurile terenului.Drive-ul este o lovitură puternică, impulsionată. Spre deosebire de forhand. care indică doar sensul si forma mișcării, drive-ul sugerează intensitatea, ta primul rînd.Topspin-ul este un termen relativ nou. Provine de la spin — care înseamnă a răsuci — și top, care, bănuiesc, știți ce înseamnă — de la emisiunile de muzică ușoară. (în general, este vorba de un fel de vlrf sau, in orice caz, de ceva sos) Topspin-ul înseamnă, deci, o răsucire de sus în jos. Ca să apropiem mai mult lucrurile de practica tenisului, amlntiți-vă de răsucirea mingii de către Năstase, care aruncă un fel de lob, dar care lob, datorită răsucirii, se transformă Intr-un fel de minge traverslnd rapid terenul prin aer și aterizlnd, tot datorită răsucirii, cu o xitezâ sporită, prin micșorarea unghiului, care duce ia intrarea surprinzătoare a mingii In teren.Slice-ul, care se citește ilais șl care vine de la to slice — adică a tăia ta felii. Este o lovitură tăiată, ușor lateral, de pe urma căreia mingea ricoșează spre dreapta. în momentul executării loviturii, racheta se află oarecum dedesubtul mingii și descrie o mișcare laterală. Fac o precizare i se pronunță slais și nu șlais, cum am auzit deseori. De altfel, transformarea lui s In ș am mai constatat-o ș! In cazul startului. Unii pronunță start, în mod cu totul anormal. De asemenea, se pronunță deseori sprint sau speaker, cind corectă este pronunțarea cu s. Dacă pronunțăm start, de ce n-am pronunța și sport?Un alt termen controversat este cel pe care îl auzim din scaunul arbitrului cînd mingea servită atinge fileul înainte de a ateriza în careul de servici al adversarului. Arbitrul pronunță In general nets-right, vrînd să spună prin asta că mingea a atins fileul și s-a înscris în careul vizat. Formula este ambiguă. Nets este un cuvînt german și combinarea lui cu right nu este de loc englezească. Englezii, în asemenea situații, spun let, first service, vrind să spună că mingea a lovit fileul și a intrat în careu, ceea ce dă drept jucătorului de la servici să servească ca de la început, adică să aibă dreptul la două mingi.Cros-ul — lovitură în care mingea traversează terenul în diagonală.Passing-shot-ul este lovitura care trece de adversarul venit la fileu.Foot-fault-ul este greșeala de picior, de la' foot — picior și fault — greșeală.Set — serie de șase jocuri, adică games-uri. Set. In general, înseamnă o garnitură, Un număr de obiecte care fac un total, un grup de obiecte similare sau înrudite, posedate ca un întreg. _

Long-set este setul prelungit, 7—5, 8—6, 9—7 etc., decurgînd din regulamentul care cere o distanță de două games-uri.Șreak — de la to break, adică de la a sparge, a întrerupe o activitate. Dv. știți că break-ul este game-ul realizat pe serviciul adversarului. Termenul nu aparține doar tenisului. „Recreația la școală" — în englezește — poartă denumirea de break. La box, cînd boxerii sînt despărțiți, se spune tot break. Break-ul a fost adoptat In tenis pentru a sugera întreruperea seriei serviciilor cîștigate.Best of three — cel mai bun din trei, adică cel mai bun din trei seturi, deci, victoria în care jucătorul cîstigă două seturi din cele trei puse în joc.Best of five — cel mai bun din cinci, adică cel mai bun din cinci seturi, deci, victoria în care jucătorul cîstigă trei din cele cinci seturi puse în joc.Bineînțeles că această terminologie tehnică a jocului de tenis mai are_ și multe alte nuanțe. Seria precizărilor ar putea fi continuată aproape la infinit. Iată, de pildă, termenul volley are subîmpărțiri. High volley înseamnă voleu înalt; low volley Inseamna voleu de jos, adică sub fileu ; half-voliey este voleul de mijloc, un fel de demi-voleu, cînd adversarul se află la fileu și cînd tehnica necesară este aceea a execuției rapide, pentru surprinderea lui.Există multe alte denumiri englezești în tenis. Eu am să mă opresc aici. Totuși, am să mai dau un exemplu. Iată, de pildă, englezii au o expresie — unforced error. Această expresie înseamnă greșeală forțată de adversar. De ce dau acest exemplu ? Pentru că e necesar să facem o precizare, de care se leaga reacția tribunei. Englezii spun că publicul trebuie să aplaude o minge frumoasă, nu un punct ciștigat. Din păcate, uneori, Ia tenis se aplaudă punctul cîștigat chiar în urma greșelii copilărești a adversarului, ceea ce nu este prea sportiv. Englezii, folosind expresia un forced error, stabilesc o nuanță. Ei socotesc că o greșeală poate fi comisă în urma replicii foarte bune a adversarului. In aceste cazuri, punctul cîștigat de cel care a executat lovitura frumoasă nu se mai datorează greșelii copilărești a adversarului, ci faptului pă această lovitură foarte frumoasă l-a pus pe adversar în situația de a greși.Să medităm puțin asupra felului în care reacționăm în tribună. Să aplaudăm, deci, mingea frumoasă, chiar dacă ea nu aduce punctul. în schimb, să nu aplaudăm punctul cîștigat dacă el a fost realizat dintr-o greșeală copilărească a adversarului.Tenisul este, în primul rînd, un joc frumos...
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Pe teren cu delegație

de membru al
consiliului elevilor

din muni- 
să le dec 
să-și con- 
de zi, cu

Cu acert articol, dom curs unei inițiative. Ziarul a in
vestit pe cițiva membri ai consiliului elevilor 
cipiul București cu delegație de reporter, care 
dreptul să participe, să observe, să analizeze, 
sulte colegii din școli in contactul direct, zi
numeroase colective de elevi - și, evident, să-și spună 
punctul de vedere, concluziile. Primii deținători ai unei 
asemenea delegații, indeplinindu-și și atribuțiile de mem
bri ai consiliului elevilor, au participat, timp de o săptămi
nă, la actiritatec unor ateliere școlare. In final, iată ce 
cu de spus.

TELEGRAME
e-am îndreptat pașii și spe- spre atelierele- ale Liceului „M. și, ca orice nou-

^EWfXSJiSi
Tovarășul NICOLAF CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, a trimis domnului WILLY BRANDT, președintele Partidului Social-Democrat, următoarea telegramă : îmi face o deosebită plăcere să vă transmit cele mai calde felicitări pentru succesul obținut de Partidul Social-Democrat în alegerile parlamentare federale.Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Federală a Germaniei se ■ - dezvolta în continuare, in interesul celor două țări, al pecii și cooperării în Europa și in întreaga lume.

SOSIREA
UNEI DELEGAȚII 
A FRONTULUI 

UNITĂȚII POPORULUI 
DIN R.P. POLONĂ

Ne-am în ranțele școală Sadoveanu" veniți, ne-am adresat tov. director, prof. Baldovin. Am auzit de la dînsul cifre onorante, care impuneau admirație : 60 000 de lei valoarea muncii prestate de către elevi, 816 286 piese executate, 43 repere. Cu aceste date în gînd am pătruns în incinta atelierelor din strada G-ral Broșteanu, convinși fiind că vom găsi ceea ce căutam : o activitate model.Dacă am fi vizitat atelierele numai o singură zi, convingerea noastră ar fi fost, fără îndoială, confirmată și niciodată n-am cern dincolo de impresionaseră la zitei noastre. Dar impus să trecem atelierelor, astfel venit niște obișnuiți
confirmatăfi reușit să tre- cifrele ce ne începutul vi- datoria ne-a zilnic pragul îneît am de- „ai casei-*.

I mpărțiți în 4 ateliere, e'.e- Liceului ..**  " ’ cei ai Liceu- nr. două montaje de către Intre- „Electroaparatajul-*,
,.M. Sado-

ATELIERUL ȘCOLAR
VĂZUT DE ELEVI

Tovarășul NICOL AE CEAUȘESCU. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania, a trimis președintelui Republicii Liban. SULEIMAN FRANGIEII, gmă : următoarea tele-^aroa*oareaazie de a ac .nua și alî sănătate si națională a Republicii Liban îmi oferă plăcuta numele poporului și sincere urări precum și de prosperitateresa Excelenței Voastre, în tu personal, cordiale felicitări fericire personală, ului libanez.

vii veanu“ și lui industrial cializează în lăcătușerie și trice. Patronate prinderea elevii au avut și au mereu de lucru. Dacă s-aii înregistrat si timpi morți, aceștia erau de natură accidentală, de vină fiind slaba organizare a transportului de material ateliere-intre- prindere și invers. Atelierele produc Linie un număr de piese demn să facă mulțumită orice întreprindere. Și totuși, după o săptămînă de documentare, avînd niște iar pe de altă parte, cele văzute și aflate de noi păstrăm o oarecare nemulțumire. De ce ?Necazurile încep de la lucrurile cele mai mărunte în aparență. Elevii n-au apă și săpun ca să se spele, n-au scaune, c J toate că pereții atelierelor sint plini de pancarte ce ilustrează cum lăcătușului, n-au bufet și au o singură pauză de 20 de minute Ia 6 ore de muncă. Evident, acestea sint probleme ce țin de domeniul organizatoric și s-ar putea crede că n-au nici o influență asupra eficienței activității tehnico-pro- ductive. Dar, în felul acesta, încetul cu încetul, descoperim niște dureri mai adinei, niște probleme mai profunde. Elevii nu știu ce meserie practică. în ce specialitate sînt pregătiți. Schimbați în funcție de necesitățile planului de la lăcătușerie la montaje electrice sau, cazul fetelor de la anul IV F. de la artizanat la montaje electrice, în timp ce atelierul de tizanat-croitorie stă anul cesta nefolosit 3 zile săptămînă, mulți elevi pun cu seriozitate problema lificării lor. Și nu numai acest motiv marea lor majoritate, adică cei ce și-au dat seama de rostul muncii pe care o depun aici șl au înțeles. în ciuda vîrstei la care ești dispus să te contrazici pînă-n pînzele albe. rațiunea unei astfel de măsuri cum esțe cea privitoare la activitatea tehnîco-producti- vă. marea lor majoritate deci se plîngeau de nivelul muncii pe care o prestează. Un tovarăș maistru îndrumător ne-a sous că pentru un elev dintr-o școală profesională, care capătă calificare în meseria de lăcătuș, este necesară o perioadă de Un an, un an și jumătate pentru a-și însuși cum trebuie una dintre operațiile de bază : ajustarea. Făcînd o socoteală și ținînd seama că practica într-un liceu

4, se spe- meserii elec-

în față, pe de o parte date statistice lăudabile.

trebuie să arate bancul locul de muncă.

ar- a- din își ca- din

teoretic este de fapt un rezu mat al celor 3 ar.i de școală pro fesională, ajungem ia coochxn că pentru un licean ster sufi ciente 2 trimestre de exersat a operației de pilire. avînd te vedere cunoștințele pe care fiecare le are din școala genera.^ Iată însă că, eu unele excepții ce au rămas In istoria atelierelor, ți despre care vom mai vorbi, .lăcătușii-" ți uneori chiar ț: .jnontorii electric,-* debavurea- ză sau, depinde de atelier. a;ns- tează continuu, ce un an de zLe și speranțe pentru trecerea te- tr-o fază superioară na prea sint. Vorbeam de excepții A'., trecut au existat niște :w.r pentru un număr de paten, devii le-au ajustat, eievii le-șu sudat, tot ei le-au meutat, te concluzie au muncit eu paăcere s-au putut mîndri eu toiectul finit, făurit de mîinile tar. Dte păcate o asemenea cmazzâa a fost unicat.

sa ne expri- îtatea teteti- tețeleasă ttee-
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi- buloi de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ, președintele Consiliului de Maiștri al Republicii Populare Polone, următoarea telegramă :~ legătură eu urmările tragice ale incendiului de la mina ..Lemn*  din S-lena, In numele guvernului Republicii Socialiste R.nsâzia si al meu personal, vă adresez dumneavoastră, tovarășe președinte, și familiilor care au suferit, expresia profundei noastre compasiuni.

La invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, marți, a sosit în Capitală, o delegație a Frontului Unității Poporului din Republica Populară Polonă, condusă de tovarășul Henryk Korotyn- ski, deputat în Seim, președintele Comitetului . Frontului' Unității Poporului din care face o vizită în țara noastră, schimb de experiență.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpi- nați de tovarășa Tamara Do- brin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de activiști ai consiliului. Au fost de față Jaromir Ocheduszko, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, și membri ai ambasadei.
★în aceeași zi, delegația Frontului Unității Poporului din R.P. Polonă a fost primită la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste din România.

Varșovia,pentru documentare și

n
scrăr

cu reprezentanți ai or- locale de partid și de județul Mehedinți.
de comisii perma- M.A.N., Iuliu Fejes, M.A.N., de deputați

Coliu, Dumitru Bala- Alexandru Sencovici,
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Ștefan Dan, gestionar ia cofetărie : Laboratorul județean nu ne-a onorat comenzile

Petrica Dan, secretara Comitetului comunal U.T.C.. zîmbește și se justifică

GH, FECIORII
Foto : AL. PRUNDEANV

patru perechi de dansatori... Adresa" Liceul din Căzănești

_e : •
ne ie

nea cineva că anul trecu făcut sondaje de pre (unde ar fi dorit să munoeasri. ce ar fi vrut să aibă de că li s-a promis că vor țiați in toate operațiile specialități. Nimeri n-a seama de doleanțele e după cum nimeni nu s-a rr-ri adus aminte de fâgădsielLe făcute. Au mai existat caruri ctod tinerii au avut de CBecatac diferite lucrări de asamhiare, car de la legendarele naturi, perae- r.ite ia loc de cinste de către toți cei cu care am dsse-ntac. ș pisă acum. și asta teșea—:.-.» cam un an oe zile mai avut prilejul un ansamblu de pînă la sfirșit -V.ztoa * cu pila In m obiect, fie că clanță sau supo sim la un momer.cu procesul tehnologi dă cam lasă de dorit, pen lucrul stagnează destul de Este totuși un pas înainte, altfel intervine un fel de sa rație datorată nx cii. Am vrea să talul de Ia încep- terminarea unor piese, trebe: ca ceea ce facem să fie mai diversificat". Fiecure muncă In atelierele am este încenutâ cu o oră de dare a noțiunilor teoretice explicare a procesvlu- lei gic ce urmează a fi aplicat, ca: toate aceste elemente -ă: mereu, undeva la suprafață, mai pentru ochii lumii. Oare este cazul ca predarea să însoțită și de o atentă verif re. nemărginindu-se. In altă tr- dine de idei, numai la procesul tehnologic al pieselor executate, ci mergînd mai departe, la -.iste noțiuni despre întreg ansamblul ? Să se exoiice cane es e valoarea muncii elevilor comparație cu ceea ce produce un muncitor în uzină. Se pare însă că timpul afectat unor astfel de explicații ar fi timp pierdut (din fericire, nu toată lumea gindește așa pentru că am găsit și un exemplu bun, la atelierul de lăcătușerie, anul IV, Liceul

LA CĂMIN 
DOAR UN FILM.
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NOUTĂȚI ÎN EDITURA
Simion Bărnuțiu

Esteticastabilit, îngrijit și de Ion Iliescu recursul de estetică — Simion Bărnuțiu la Universitatea din Iași intre anii 1853—1863. Lucrarea face dovada unei frumoase tradiții a esteticii filozofice in cultura românească. Editarea ei inițiază o amplă acțiune de valorificare a moștenirii din acest reprezentativ domeniu al gindirii și culturii românești. Glosarul ca și micile translațiuni operate, înlesnesc asimilarea textului elaborat de S. Bărnuțiu acum mai bine de 100 de ani.

Textul prefațat prezintă ținut de

Ionel Pop - 
întîlniri 

cu animalele

să aibă la îndemînă, pede și sigur, date cise asupra literaturii franceze de la începuturile ei și pînă astăzi, căutînd să ofere mai ales acele informații care nu se găsesc in mod curent în dicționarele uzuale. Parcurgind cele peste 500 de pagini, cititorul observă dorința autorilor — specialiști de Ia catedrele de limbă și literatură franceză ale Facultăților de filologie romanică din București și Cluj — de a da o listă cit mai completă a scriitorilor francezi, chiar neînsemnați, ale căror nume au învins severitatea judecății posterității. De remarcat că fiecare articol este întregit de o listă selectivă a operelor, a cărei întindere este, de cele mai multe ori, în funcție de importanța autorului.

DELEGAȚIA Partidului Cuetetest Francez. condusă de carășztl Raymond Guyot, embru al Bir: Lui Politic al CF care se află în țara sastră la invitația Comitetului mtral al Partidului Comunist a vizitat în cursul zilei

de marți Complexul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier și Muzeul regiunii Porților de Fier Drobeta-Turnu Severin, s-a lntîlnit și a avut discuții ganelor stat din• ÎNCHEINDU-ȘI VIZITA IN ȚARA NOASTRĂ, făcută la invitația Marii Adunări Naționale, delegația parlamentară din Republica Populară Polonă, condusă de Andrzej Benesz, vicemareșal al Seimului, a părăsit marți după-amiază Capitala.La plecare, oaspeții au fost salutați, pe aeroportul Otopeni, de Maria Groza și Ilie Murgu- lescu, vicepreședinți ai M.A.N. Dumitru

CEEA (E AK TKLBl I SA ȘTIE COMITETUL U.T.C.

Șl TINERILOR SATULUI
LE PLACE DANSUL!

Chiar dacă e numai— mobila, trebuie să fie fără fir de praf

președinți nente ale secretar al și alte persoane oficiale.Erau prezenți Jaromir Oche- duszko, ambasadorul R.P. Polone la București și membri ai ambasadei.• DELEGAȚIA PARTIDULUI CONGRESUL NAȚIONAL A- FRICAN (A.N.C.) din Africa de Sud, condusă de Alfred Nzo, secretar general executiv și-a încheiat marți după-amiază vizita făcută în țară noastră la invitația C.C. al P.C.R.Delegația a fost condusă, pe aeroportul Otopeni, de tovarășii Ion Dincă, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass. șef de secție la C.C. al P.C.R., Ionel Dicu, adjunct de sef de secție la C.C. al P.C.R.

strada prin geamul de la vitrină, 
iar tinerii ne privesc pe noi...

Ne alăturăm nedumeririi utecis- 
tului Dan Dumitru și, făcîndu-ne 
ecoul nemulțumirii tinerilor din 
Căzănești, ne adresăm conducerii 
cooperației de consum din jude
țul Ialomița, solicitîndu-i un răs
puns concret.

230 DE ELEVI 
DOAR PATRU PERECHI 

DE DANSATORI
Im Liceul din Căzănești învață 

230 de elevi. Pentru ei comitetul 
V.T.C. a organizat o reuniune. 
Stafia de amplificare a fost in
trodusă în priză iar sala de can
tină a fost transformată în ring 
de dans. Era trecut de nouă seara 
cind, ajunși aici, i-am căutat pe 
dansatori. Doar patru perechi... și 
ptojesoara Florica Graure care-i 
supraveghea. Lipsea îndrumăto
rul V.T.C. Ion Neagu, nu răs
punsese prezent la acțiunea or
ganizației aproape întreg comite
tul V.T.C.... Elevii veniseră și 
plecaseră (ni s-a spus) sau erau 
așteptați să vină. Tinerii din co
mună nu erau acceptați conform 
unui obicei statornicit. Așa că și 
singura reuniune organizată se re
zuma doar la o participare res- 
trinsă.

Cea de a doua ediție a linei lucrări de mare succes, readuce în actualitate imagini de o rară frumusețe din marea și minunata lume a vietăților din sălbăticie. Pasionat vînător, autorul prezintă scene din viața animalelor sălbatice — nu citite ci văzute, trăite în circa 50 de ani — cit a purtat arma de vînătoare. Este o carte a cărei prezență devine agreabilă în oricare bibliotecă. O remarcă în pjus Ia adresa fotografiilor care impresionează prin originalitate frumusețe.
Dicționar

al literaturii francezeLucrarea se adresează tuturor acelora care, prin natura muncii lor, simt nevoia

Al. Roșea, B. Zorgo 
— AptitudinileCartea se referă la un aspect care a generat din cele mai vechi timpuri un viu interes față de problema particularităților personalității — aptitudinile. Astăzi în condițiile industrializării și mai ales în perioada de dezvoltare rapidă a științei și tehnicii asistăm la o înmulțire și o diversificare extraordinară a profesiunilor, ceea ce implică o cunoaștere științifică a aptitudinilor. Lucrarea se înscrie ca un valoros aport la preocupările specialiștilor de a elabora o concepție mai eficientă despre aptitudini, contribuind astfel la rezolvarea unor probleme importante ale învățămîntului, ale orientării și pregătirii profesionale etc.

’— Vă rog să mă credeți, nu 
știu. Nu știu nimic despre ce se 
întîmplă la cămin. Am fost luat 
cu alte treburi — știți eu sint .

Aflăm astfel și cealaltă funcție 
a tovarășului director, numai că 
pentru obligația sa primordială, 
de director al căminului cultural, 
pentru care este plătit, nu a Tă
cut nici un efort ca să se achite 
corespunzător. In sală însă doar 
23 de plătitori. De ce numai ati- 
ția, am aflat ulterior. La Căză
nești, ora de începere a filmului 
este la latitudinea operatorului: 
între 17—20,30. „Cine are puțin 
noroc, ne spunea Dragomir Du
mitru, tînăr cooperator, să vină 
pînă începe filmul și îl vede, 
cine nu, rămîne să-și încer
ce șansa a doua sau a treia 
zi...“. Și, sîmbătă seara, în 
jurul căminului cultural se aflau

LA BUFET 
ACTIVITATE 
NU GLUMA

Peste drum de căminul cultu
ral, la restaurant, activitatea a 
fost continuu intensă. Televizorul 
avea o imagine clară, iar in jurul 
meselor tineri și cirstnici. Dar mai
ales tineri... O bere, o tărie, un 
vin... Si ospătarii, patru la număr, 
abia de pridideau cu adusul. Ne 
oprim la o masă. Spunem cine 
sîntem.

— Altceva decît critică nu văd 
ce aprecieri ați putea face la a- 
dresa activității de sîmbătă seara 
din comuna noastră, ne spune Va- 
sile Năstase, salariat la I.A.S. Ni
mic, dar absolut nimic nu se face

putea să se afle oferind o prăji
tură prietenei sau discutînd des
pre o carte, despre un film, des
pre atîtea altele, — la cofetărie. 
Aici însă, doar vînzătorul Ștefan 
Dan.

— în general da, astă seară

însă nu ' Nici n-am acea ce să le 
oferim. Cu toate că am solicitat 
aprovizionarea cu prăjituri (co
mandă lansată pentru laboratorul 
cooperației de consum din Slobo
zia — n.a.) n-am primit nici mă
car o bucată. Așa că noi privim

★
Sîmbătă seara ne-am aflat prin

tre tinerii din Căzănești. l-am în- 
tilnit mai mult pe stradă și la 
restaurant. Secretara Comitetului 
V.T.C., învățătoarea Petrica Dan. 
se afla și dînsa în grupurile în- 
tîlnite. Sigur, nu la cămin... Nu la 
vreuna dintre acțiunile initiate de 
către V.T.C. Deși am fi dorit, cu 
alti membri ai comitetului nu 
ne-am întîlnit. Au uitat, probabil, 
de solicitările tinerilor făcute în 
adunările "enerale. Din păcate, 
și inexplicabil. îi tratează cu in
diferență.

Biblioteca ? Pentru astăzi 
inițiat nimic

l



de peste hotare
PENTRU CA NAȚIUNILE ME Opinii despre

SĂ DEVINĂ UN ORGANISM PUTERNIC, Conferința securității

CU m/ăR/lT EFICACE europene
Declarațiile ministrului de externe italian

• Deschiderea dezbaterilor la O. N. U. asupra punctului înscris
de România: „Creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite
in menfinerea și intărirea păcii și securității internaționale,
in dezvoltarea colaborării intre toate națiunile, in promovarea

dintre state"normelor dreptului international in relațiile
• Cuvintarea reprezentantului permanent al fării noastre la O.N.U.

Reprezentantul permanent al României Ia Națiunile Unite, 
ambasadorul Ion Datcu, a deschis luni după-amiază dezba
terile Plenarei Adunării Generale asupra punctului înscris 
de țara noastră pe agenda sesiunii, intitulat „Creșterea rolu
lui Organizației Națiunilor Unite în menținerea și întărirea 
jîjicii și securității internaționale, în dezvoltarea colaborării 
îniire toate națiunile, în promovarea normelor dreptului 
internațional în relațiile dintre state".El a arătat că ideea fundamentală care a călăuzit această inițiativă*,  supusă dezbaterii forului planar al organizației, o constituie necesitatea larg recunoscută de a se întreprinde o examinare aprofundată, cu participarea tuturor statelor membre, a Unei chestiuni atît de importance și urgente, cum este întărirea rolului O.N.U. O- biectivul final spre care trebuie să tindă statele membre ale a- cestei instituții — a spus vorbitorul turilor țiunile ganism puternic, cu adevărat eficace în înfăptuirea idealurilor de cooperare și progres ale tuturor popoarelor.Intr-o lume în care Interdependențele se accentuează continuu, toate națiunile sînt chemate, au dreptul și sînt deopotrivă interesate să ia parte la rezolvarea marilor probleme care confruntă astăzi omenirea.Un rol deosebit revine Organizației Națiunilor Unite, instituțiilor sale specializate, altor organisme internaționale, ca factori de stimulare a colaborării dintre state, de reglementare pașnică a diferendelor, de elaborare a normelor chemate să guverneze relațiile dintre țări și de asigurare a transpunerii lor în viață.O privire obiectivă asupra tabloului relațiilor interstatale r<5x levă creșterea forței și influenței țărilor socialiste, înrîurirea sporită pe care o exercită popoarele, opinia publică, asupra cursului evenimentelor internaționale.Sîntem contemporanii unei puternice redeșteptări naționale a popoarelor care s-au aflat timp de secole în robie colonială, sub dominația imperialistă, fapt care își găsește reflectarea și în compoziția Organizației Națiunilor Unite.Se îngustează tot mal mult aria de manifestare a vechii politici imperialiste de forță și dictat și se deschid perspective ca în relațiile dintre state să se dezvolte un curs nou, de destindere și colaborare, de soluționare a problemelor în interesul tuturor popoarelor, al cauzei cooperării internaționale.Pe de altă parte, revoluția tehnico-științifică, evoluția rapidă a forțelor de producție, au implicații ample asupra tuturor laturilor existenței materiale și spirituale a omenirii.Toate aceste schimbări calitative au făcut ca astăzi nici o problemă care interesează un popor sau altul să nu mai poată fi soluționată decît cu participarea și ținînd seama de interesele celor în cauză. Democratizarea vieții internaționale a devenit o necesitate obiectivă. Recunoașterea, aplicarea și respectarea neabătută a principiilor independenței și suveranității naționale, a deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc, a neamestecului în treburile interne, integrității teritoriale, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu folosirea forței au devenit o condiție sine qua non a progresului, păcii și securității în întreaga îume.Desigur, pe parcursul existenței sale, Organizația a jucat un rol pozitiv in viața internațională, și-a adus o contribuție la îmbunătățirea climatului politic, la destinderea internațională, la rezolvarea unor probleme majore, la lichidarea sistemului colonial, la promovarea cooperării în domeniile economic, so-

— este conjugarea efor- comune pentru ca Na- Unite să devină un or-pace și securitate, de

cial, cultural și umanitar, la codificarea și dezvoltarea progresivă a Dreptului internațional.Din păcate însă, multe din hotărîrile sale nu au fost realizate, sau au fost înfăptuite numai partial.în diferite părți ale lumii persistă focare de tensiune și conflict; numeroase vieți omenești și imense valori materiale cad pradă războiului ; arsenale militare considerabile, îndeosebi nucleare, cresc neîncetat, constituind o gravă amenințare pentru întreaga omenire ; cursa înarmărilor, aflată în ascensiune vertiginoasă apasă greu pe umerii popoarelor ; milioane de oameni sint încă menținuți în robie colonială ; decalajele dintre țările avansate din punct de vedere economic și cele în curs de dezvoltare continuă să se adîncească.în timp ce transformările zr ■ voluționare profunde care au loc în lume confirmă tot mai mult justețea și valabilitatea principiilor care stau la temelia Națiunilor Unite, asistăm la un proces paralel de eroziune a prestigiului și eficienței acestei Organizații.în aceste împrejurări, apare întrutotul justificată preocupa- rea crescindâ a statelor membre față de locul Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, pentru a evita, prin toate mijloacele de care dispere comunitatea internațională, de a se ajunge la repetarea experienței survenite între cele două războaie mondiale in ceea ce privește Liga Națiunilor.Propunerea pe care guvernul român a prezentat-o aceste: sesiuni a Adunării Generale urmărește să dea expresie concretă acestei preocupări, să uermiiă abordarea de ansamblu a acestei chestiuni de interes general.Carta Națiunilor Uni rit și oferă un cadru pentru identificarea t arii de măsuri care să spor că prestigiul și eficient;Sarcina primordială a Or nizației Națiunilor Uni dită încă in primele ci actului său fur.damen „izbăvirea generațiilo de flagelul războiului". Pentru a se achita integral de acea-'ă îndatorire ea trebuie să ce principalul instrument inte țional de prevenire a crizele relațiile iqțernaționale. de staurare a păcii, acolo ur.ee aceasta a fost tulburată, să-și sporească contribuția sa Ia Jizarea dezarmării, decolor rii, dezvoltării, să vegheze la tărirea libertății, independen și suveranității tuturor statelor, a dreptului fiecărui popor de hotărî singur soarta, fără un amestec din afară, sub o formă și sub nici un mo-

cu toate mijloacele de care dispun, inclusiv cele militare, împotriva oricăror încălcări ale integrității lor teritoriale, ale dreptului lor la independentă și suveranitate. îndatorirea O.N.U. este de a acorda neintirziat sprijin, la cerere, pentru curmarea unor asemenea acte, de a-și dovedi eficacitatea în prevenirea conflictelor și consolidarea păcii.Trebuie să se reafirme dreptul suveran, inalienabil și imprescriptibil pe care-1 au toate statele și popoarele de a dispune pe deplin și permanent de toate resursele și bogățiile naturale, de a le readuce în patrimoniul național și de a le folosi In interesul propășirii lor economice și sociale.In concepția Cartei, Organizația Națiunilor Unite ocupă ur loc central Intre instrumente! cooperării dintre state In ept ca postbelică. Natura și pc O.N.U. in relațiile tot nale, ca mijloc de parti tuturor statelor la re problemelor de Intere» ge reclamă ca hotăririle vesc întreaga comunii dială să fie elaborate tate în cadrul ei. ca Oi ția să fie folosită pen tarea și reglementarea melor majore.Tn acest sens. Consiliului de Sta cii Socialiste Ron Ceausescu, arăta

Referindu-se la conferința europeană pentru securitate și cooperare, ministrul italian al afacerilor externe, Giuseppe Medici, a afirmat — intr-un discurs rostit la Modena — că „intensa activitate de sondaje politice", întreprinsă recent de Italia, are drept obiectiv „definirea, într-un spirit de sinceritate constructivă, a problemelor de pe ordinea de zi a Conferinței și a posibilelor zone de convergență și de înțelegere" între diferitele țări europene, pentru a se realiza instaurarea unui climat de încredere in raporturile dintre statele continentului.„Italia — a spus Medici — este de părere că securitatea și cooperarea in Europa trebuie să se extindă și a-

supra bazinului neean", fiind necesară cooperare economică din ce in ce mai strinsă și mai organică intre cele două maluri ale Mediteranei".
meditera- ».o

O unitate a forțelor patriotice iaoțiene, înainte de a pleca într-o nouâ misiune.

NOTE DE DRUM

Baalbeck:

MIERCURI, 22 NOIEMBRIE 1972

SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 
Gala filmului românesc — Patria 
(orele 10; 12,45; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

CU MIINILE CURATE : rulează 
la Central (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flamura (erele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

PASAREA LIBERA : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30). ,

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11- 13,30; 16; 18,30; 21), Festival
(orele 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Doina (orele 11,15; 13.45: 16; 18,15;
20.30) , la orele 9,45 program de
desene animate pentru copil.

în cadrul turneului pe care îl întreprinde In R. P. Mongolă cu un program dedicat celei de a 25-a aniversări a proclamării Republicii, ansamblul folcloric „Banatul", din Tîmișoara. a sala mare matic din prim spe s-a bucurat de su:

mărturia

a-și nici nici tiv.Este, de asemenea, necesar să se statueze cu toată tăria că orice act de încălcare a suveranității și independențe: unui stat de către alte state trebuie să fie considerat ca incompatibil cu apartenența la O.N.U. și să atragă după sine condamnarea publică și măsurile corespunzătoare, in conformitate cu spiritul și prevederile Cartei. Organizația noastră va trebu: să nu permită sub nici un motiv violarea suveranității unui stat membru.în condițiile în care politica de forță și dictat se manifesîâ încă în practica relațiilor dintre state, Organizația va trebui să reafirme și să întărească, in spiritul articolului 51 al Cartei, dreptul statelor de a se apăra

O

1 < JT-

C«*tary.
P» acnq.rt delecsți i a fast 

■atacat* de Diakbite Moussa, 
■etan al Biioaiai Politic al 
Partida Iui Democrat din Goi- 
■eea. ministru de interne, în
sărcinat ca securitatea. Tou- 
maai Sangare, membru al C.C. 
ai P-D-G. ți ministru al armatei 
gtaalare, Diallo Telli. ministru 
al justiției, și alte personalități 
guineeze.

istoriei

coare și verdeață. Iar după 33 kilometri descoperim o cîmpie flancată de cele două șiruri paralele de munți — Liban și Anti-Liban. Este Bekaa — pămînt fertil, grînar al Romei antice, care atinge maximum altitudinii sale la Baalbeck — 1150 m. De la plantațiile de măslini și portocali, învăluite do arome tainice, trecînd pe lingă terasele pe care au prins rădăcini viile și livezile de meri, peri și caiși, am ajuns în rezervația griului care acoperă cu aurul său aceste mănoase ogoare. Firește, Libanul îl asociem totdeauna cu cedri săi venerabili. Dar ei pot fi întilniți mai ales la 120 km de Beirut, intr-o pădure situată la 2 000 m. înălțime.Baalbeck ne plonjează Intr-o îndepărtată istorie, in secole pierdute in negura timpului. Coloanele de marmură ce-și desenează contururile cu finețe pe albumul cerului de un albastru diluat evocă epoci de glorie ale acestui pămint pe și-au

CTc*.  , t d — - ■ 11ța iz temaț: dezbaterecadrzl zi re . a m r.ztnâr citmere de state ar urmaexpazâ vederTe, orcour.eri'
general privind i care a unge Ia Întărirea jiului ON.U.Toate aceste id»!, sugestii șl propuneri ar putea face obiec- e temeinice într-un raport al secretarului general al O-N-U-, care să permită c--.:;nu=rea examinării chestiunii Ia sesiunea următoare.Tn încheiere, vorbitorul a prezentat — în numele delega- țiilar din Afganistan, Belgia, Ciad. Costa Rica. Grecia. Iran, Iugoslavia. Republica Malgașă, Mali, Maroc, Mexic, Pakistan, F.-mânia. Singapore. Salvador, Tailanda, Trinidad-Tobago — un proiect de rezoluție Ia acest punct de pe ordinea de zi a Sesiunii O.N.U.

s-

ei anal

in Guineea

Beirutul — port cu pîntecoasa pacheboturi și faleză pe care se plimbă turiști de pe toate continentele, zgirie nori și moschei, clădiri bancare de o eleganță distinsă și artere strimte de bazar cu înghesuiala lor zgomotoasă, împreunare de pitoresc orienta] și de modernitate a- dusă la ultima ei expresie, conglomerat urban peste care tronează bunul gust și frumusețea - își lasă în urmă ultimele sale clădiri plantate pe ridicături de pă- mîn*.  De pe înălțimea pe care automobilul urcă grăbit privirea cuprinde o splendidă imagine panoramică a capitalei libaneze, pe care unii o consideră drept un fel de New York la Mediterană dar care ră- mine — in pofida renovărilor moderniste — un oraș ce poartă pecetea destinului său istoric. Blocuri inalte răsar de pe scoarța stincoasă în vecinătatea apei învolburate. Mediterana n-are albastrul din ghidurile policrome, pare mai nervoasă, mai tulbure. Orașul, în schimb, este mai frumos decit în cartonașele lustruite ce se vînd la chioșcuri- Aproape fiecare construcție a fost realizată cu risipă de fantezie, pentru arhitecți detaliile s-au dovedit la fel de importante ca și elementele de ansamblu. Râmine. desigur, și vechiul Beirut ra clădiri fără pretenții pe verticală dar acestea aduc o culoare proprie în tabloul orașului cu MStM locuitori pe care am încercat să-l cunosc intr-o escală de 72 de ore pe drumul dintre Teheran și București.De Ia Beirut spre Baalbeck sint 88 metri. Șoseaua se cațără pe crestele ților Liban. Aerul devine uscat, serește. Ne eliberăm, in sfirșit, de umiditatea Beirutului. Străbatem localități turistice renumite : Aley, Bhamdoun, Sofar, in care locuitorii Beirutului găsesc o oază de ră-
kilo- mun- răco-

R. D. Germană primită

EUGENIU OBREA

lăsat urmele atîtea strălucite civilizații: feniciană, elenică, romană, bizantină și a- rabă. Baalbeck a fost în antichitate „un paradis al zeilor", un centru religios de primă importanță. Divinitatea cerului, aducătoare de ploi, Hadad (de la care provine denumirea inițială a Baaibeckului: „Domnul de la Bekaa") a fost identificată de către greci ca fiind Helios — zeul soarelui. A- șezarea a devenit în epoca elenistică Heliopolis — orașul soarelui. Legenda arabă consideră Baalbeckul drept cel mâi vechi oraș al umanității. Sub români, Hadad a fost transformat în „Jupiter Heliopolita- nus". Dincolo do schimbările de nume pe care le-au adus stăpînitorii, rămin monumentele ce au înfruntat timpul, învăluite de nenumărate legende născute din imaginația populară, monumente mutilate u- neori de furia distrugătoare a cutremurelor și a oamenilor. Ruinele care te întîm- pină, maiestuoase, te apropie de timpul care a trecut, îți divulgă zbuciumul de care el n-a fost menajat. Splendidele decorațiuni care s-au păstrat, giganticele blocuri de piatră ale terasei, armonia desăvîrșită ale acestor sanctuare mărturisesc puterea creatoare a oamenilor acestui pămînt — sălaș de civilizație. Avea dreptate scriitorul francez care afirma că dacă ar dispărea coloanele de la Baalbeck cerul libanez ar sărăci în poezie. Ruinele acestea dobîndesc dimensiuni și culori neașteptate în serile în care în decorul de marmură antică răsună replica teatrului modern sau cînd virtuoși ai dansului și muzicii apar pe scena instalată printre superbele vestigii. Festivalul internațional de la Baalbeck a devenit o manifestare prestigioasă — înscrisă Ia loc de frunte în calendarul artistic.Pe înserat revenim într-un Beirut animat, plin de vitalitate. Strada Hamra este o Via Venetto libaneză : magazine elegante și scumpe, cafenele în stradă, librării cu aer condiționat deschise pînă noaptea tîr- ziu, cinematografe cu imense panouri publicitare. Trepidația străzii se stinge abia după miezul nopții.O vizită la parlament, în ceasurile dinaintea plecării, ne oferă prilejul unei agreabile convorbiri cu secretarul general al a- cestui for, dl. Ihsan Abou Khalil. Ascultăm fraze pline de căldură despre România și politica ei constructivă, realistă, a- precieri elogioase la adresa relațiilor de colaborare româno-Iibaneze. Interlocutorul nostru subliniază : „Am o mare stimă pentru România, țară prietenă, și am convingerea că legăturile dintre noi, care s-au dezvoltat sub auspiciile prieteniei și sincerității, vor înregistra noi progrese pentru că ne unesc aceleași idealuri ale independenței și demnității naționale". Sint cuvinte pe care le-am auzit, deseori, în escala pe care am făcut-o la Beirut.

ca membru al U.N.E.S.C.O.Participant:; la lucrările celei de-a 17-a sesiuni a Conferinței î-inen?:» a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație. Știință și Cultură (UNESCO) au aprobat marți. în unanimitate, primirea Republicii Democrate Germane în această organizație. Astfel. R. D. Germană devină cel de-al 131-lea stat membru al UNESCO.Luind cuvântul la ședință, președintele Consiliului Executiv al

UNESCO, Prem Kirpal, a subliniat importanța acestei hotărîri pentru asigurarea universalității UNESCO.• DANEMARCA VA STABILI RELAȚII DIPLOMATICE CU R. D. Germană pînă Ia sfîrși- tul anului în curs, a declarat ministrul afacerilor externe danez, Knud Andersen, într-un interviu acordat ziarului „Po- litiken”
Incidente israeliano-sirieneDAMASC 21 (Agerpres). — Agențiile M.E.N. și FRANCE PRESSE au relatat că în cursul zilei de marți, au avut loc lupte intense între aviația siriană și cea israeliană, precum și între unități de artilerie și blindate laie celor două părți, de-a lungul întregii linii de încetare a focului. Ciocnirile, a anunțat purtătorul de cuvînt militar sirian, au fost declanșate de aviația israeliană care, de trei ori consecutiv, a bombardat poziții siriene situate la linia de încetare a focului de pe înălțimile Golan, în sudul țării, precum și zone populate din regiunea jinenn, unde au fost ucise persoane civile.Artileria siriană a răspuns bombardînd poziții Israeliene

TEL AVIV 21 (Agerpres). — Agențiile ASSOCIATED PRESS și FRANCE PRESSE, referin- du-se la declarațiile purtătorului de cuvînt militar al Israelului, au anunțat că avioane israellene au atacat marți o poziție siriană situată la linia de încetare a focului, pe înălțimile Golan, ca răspuns la raidurile împotriva Israelului întreprinse anterior de grupuri ale comando-urilor palestiniene de pe teritoriul Siriei. Ulterior, după ce artileria siriană a bombardat o serie de sate de pe înălțimile Golan, aviația israe- lianâ a atacat poziții militare inamice situate în regiunile de sud ale Siriei, precum și bazele de fedainl amplasate la Sahen el Julan, Jilin și Jiser A’sh’ari.
BULEVARDUL ROMULUI : ru

lează la Sala Palatului (orele 17; 
20,15), Scală (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), București (orele 8.30; 
11: 13,30; 16; 18,30; 21).

VACANTA LA ROMA : rulează 
la Capitol (orele 9; 11.15: 13.30: 16; 
18,30: 21), Melodia (orele 9; 11.15; 
13,30: 16: 18.30; 20,45). Feroviar
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 13,15: 
20,45), Modem (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Cotroceni (o- 
rele 16; 18: 20).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA rulea
ză la 
13,45;
(orele 
20,30), 
15,45;

Favorit (orele 9,15: 11,30: 
16: 18.15; 20,30), Excelsior

9: 11.15; 13.30; 16; 18,15;
Aurora (orele 9: 11,15; 13,30; 

.......... 18; 20.15).
MAREA HOINĂREALĂ : rulează 

la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI ; ru
lează la Bucegi (orele 9,30; 11,45; 
15,30; 18: 20,30).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18; 
20,30).

DRUM IN PENUMBRA : rulează

5F~
la Popular (orele 15.20; 13; 20.15), 
Pacea (orele 15.45: 18; 201.

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză a Arta (ora 10,30).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Rahova (orele 15.30: 18: 20.15).

FUGA E SANATOASA : rulează 
Ia Gloria (orele 9: 1XJ5; 13,30; 16; 
18.15; 20.30).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA t 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20).

CĂLĂREȚII : rulează ’ ~'
(orele 15.30; 18; 20,15).

MESAGERUL : rulează 
mul Sării (orele 15.30: 18:

AL TREILEA : rulează 
mos (orele 9; 12,30).

VAGABONDUL : rulează la Cos
mos (orele 16; 18: 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Ferentari (orele 
15.30: 17.45: 20).

SFÎNTA TEREZA SI DIAVOLII : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

la Lira

ta Dru- 
20,15).
la Cos-

psrrW .. -...
NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru

lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20.15).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,15; 20,30), Miorița (0- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CHEIA : rulează la Arta (orele 
15,30: 18; 20.15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Viitorul (orele 15,30; 19), 
tan (orele 15,30; 19).

ÎMBLÂNZIREA FOCULUI 7 
leazâ la Progresul (orele 15,30:

CREIERUL : rulează la Moșilor 
(orele 10: 12; 15,30; 13; 20,151.

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18,15 în con
tinuare) ‘ Program de documen
tare (ora 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează Ia Laromet (erele 15,30; 
17,30; 19,30).

Vi

ru-
19).

JU
DAURIA : rulează la Buzeștl

(orele 15,30; 19).

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : CONTELE DE LUXEM
BURG — ora 19.30; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Stu
dio) : SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE 
CU SCARA — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulanara" (Schitu 
Măgureanu) : D-ALE CARNAVA
LULUI — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : BUNĂ 
SEARA, DOMNULE WILDE — ora 
19,30; Teatrul Mic : FATA CARE 
A FĂCUT O MINUNE — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 20; Teatrul Ciulești : FREDDY 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
CU“ : FLOAREA DE CACTUS —

• La Freital (R. D. Germană) a avut loc cea de-a 40-a ședință a Comisiei Permanente C.A.E.R. pentru siderurgie, la care au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică. Au fost prezenți și reprezentanți ai R.S.F. Iugoslavia, în baza acordului dintre C.A.E.R, șî guvernul R.S.F.I. Au participat calitate de observatori prezentanți ai R.P.D. reene. Au fost de asemenea invitați reprezentanți ai U- niunii „Intermetal".S-au examinat recomandări privind colaborarea ulterioară tehnico-științifică a țărilor membre ale C.A.E.R.

ugandeză pentru comerț exterior și dezvoltare. 49 la sută din capitalul băncii, după cum a afirmat președintele ugandez, — Idi Amin — aparține guvernului de la Kampala, iar 51 la sută — celui libian. Noua bancă, a spus președintele ugandez, va contribui la lupta statelor africane împotriva dominației politice și a exploatării economice a acestora de către marile monopoluri occidentale.

Reuniunea 
de la Buenos Aires

în re- Co-

SCURTj• CAMERA COMUNELOR A ADOPTAT LUNI SEARA — cu 292 de voturi pentru și 263 contra — proiectul de lege privind „înghețarea" prețurilor și salariilor pe o perioadă de 90 dă zile.
întrevederile

Le Duc Tho-Kissinger• LA PARIS A AVUT LOC, MARȚI, o nouă intîlnire între Le Duc Tho, consilier special al delegației R. D. Vietnam la conferința în problema vietnameză, și Henry Kissinger, consilier S.U.A. pentru problemele securității naționale.special al președintelui
• LA KAMPALA, A FOST INAUGURATĂ Banca libiană

ora 19,30; Teatrul î,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE CU- 
VÎNTUL — ora 19,30: Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria) : NI- 
NIGRA ȘI ALIGRU — ora 15 ; 
(Sala Academiei) : RAI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 17; Circul București : 
SPECTACOL INTERNAȚIONAL 
MOSCOVA, ULAN-BATOR. PRA- 
GA, BUCUREȘTI — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Te
lex. 9,05 Bucureștiul necunoscut : 
Arhitectura de început (II). 9,25 
Prietenii Iul Așchiuță — emisiune 
pentru preșcolari. 9,55 Publicitate. 
10,00 Curs de limba franceză. Lec
ția a 30-a. 10,30 Comentariu Ia 40 
de steme : Județul Hunedoara. 
10,50 Telecinemateca pentru co-

Atac la TeteUN COMUNICAT AL•FRONTULUI DE ELIBERARE DIN MOZAMBIC, difuzat în capitala tanzanlană, anunță că forțele FRELIMO au declanșat un puternic bombardament de artilerie asupra pozițiilor deținute de trupele colonialiste portugheze în orașul Tete, capitala provinciei cu același nume. în cursul acestui bombardament, a fost avariat cartierul general al forțelor portugheze din provincia (nord-vestul Mozambicului). Tete
pil : „Muzicantul" 12,20 Tehnic- 
club. 12,45 Telejurnal. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. Curs de limba germană. Lec
ția a 28-a. 18,00 întrebări și răs
punsuri. 18,25 Emisiune de edu
cație sanitară : ,Ce trebuie să 
știm despre ulcerul gastric ?“ In
vitatul emisiunii dr. I. Stoichiță.
18.35 Tragerea Pronoexpres. 18^45 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 19,00 Timp și anotimp 
în agricultură. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 „Trofeul 
Carpați“ la handbal feminin : 
România — Iugoslavia (repriza a 
II-a). Transmisiune directă de la 
Iași. 20,30 Teleobiectiv. Micronul, 
gramul, secunda. Inițiativa oame
nilor muncii de la uzina „Rul
mentul" din Brașov. Transmisiune 
directă. 20,50 Telecinemateca : 
„Bumerangul". Regia Elia Kazan, 
în distribuție : Jana Wyatt, Dana 
Andrews, Arthur Kennedy. Pre
mieră pe țară. 22,20 Interpretul 
săptămînii : Floarea Tănăsescu.
22.35 „24 de ore".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scinteii". Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATEL1A- — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66. P.O.B. — 2001" — Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scinteii".

• FOSTUL PREȘEDINTE AL ARGENTINEI, Juan Peron, reîntors în țară după un exil de 17 ani, a participat Ia o reuniune cu conducătorii sau reprezentanții a 26 de formațiuni politice din țară, precum și cu liderii sindicali și conducători de întreprinderi. Au fost abordate o serie de probleme privind evoluția vieții politice ar- gentiniene în perspectiva alegerilor prezidențiale care urmează să aibă loc în luna martie 1973.Intr-o declarație făcută Ia încheierea reuniunii, Juan Peron a afirmat că a fost realizat „un acord în ce privește adoptarea unei atitudini unice a organizațiilor politice reprezentate". El a subliniat, totuși, că „munca noastră este de-abia la început".• CENTRUL MEDICAL DIN STANDFORD, S.U.A., a anunțat că o echipă de chirurgi condusă de doctorul Norman Shumway a efectuat cu succes cea de-a 50-a operație de transplant a unei inimi. Starea postoperatorie a pacientului, un Californian în vîrstă de 51 de ani, este satisfăcătoare.
Pregătiri pentru 

misiunea „Apollo-17"Numărătoarea inversă, începută în urmă cu șase zile la Cape Kennedy, s-a încheiat, marți dimineața la ora 2 si 53 de minute. (G.M.T.) prin aprinderea fictivă a rachetei Saturn- V, care va propulsa, Ia 6 decembrie, trenul spațial al misiunii Apollo-17 spre Lună. A- proximativ 2 250 tone de hidrogen și oxigen lichid au fost încărcate în rezervoarele rachetei în cursul acestei „repetiții generale" a lansării, care s-a desfășurat fără cea mai mică problemă.• UN VAL DE FRIG NEOBIȘNUIT s-a abătut a- supra Anatolieî orientale, unde temperatura a coborît Ia minus 20 de grade. Stratul de polei ce s-a așternut Pe șosele a paralizat circulația.Iarna, care și-a făcut simțită prezența, în aceste zile, în mai multe țări din Europa, pare să se fi instalat și în Italia, unde, mai ales în regiunile din nord, a nins abundent în ultimele 24 de ore în Piemont, Lombardia, Valle d’Aosta, traficul rutier se desfășoară cu dificultate.

I


