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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe

președintele Băncii „The Chase Manhattan“,
David Rockefeller

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit la 29 ia
nuarie pe președintele Băncii 
„The Chase Manhattan“, din 
S.U.A., David Rockefeller, care 
face o vizită în țara noastră.

La primire au participat Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul fl-

Vasile Voloșeniuc,nanțelor,
președintele Consiliului de Ad
ministrație al Băncii Române 
de Comerț Exterior și Ion Ro- 
mânu, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

A fost de față Leonard C. 
Meeker, ambasadorul S.U.A. la 
București.

Cu acest prilej a avut loc

o convorbire, in cadrul căreia 
au fost abordate probleme ale 
colaborării și cooperării 
domeniul economic și al 
lor financiar-bancare și 
analizate modalități de 
tare, reciproc 
acestor relații.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

și în 
relații- 
au fost 
dezvol-

avantajoase, s

TINERETUL - factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen

SUCCES
STUDENȚILOR !

UTECISTII 
SI-AU LUAT 

ANGAJAMENTE CONCRETE

IN ADUNAREA GENERALĂ A COOPERATORILOR

DIN C.A.P. SCHELA, JUDEȚUL GALAȚI
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FELICITĂRI ADRESATE
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

A DOUA ZI AU TRECUT
la Înfăptuirea lori
• Combaterea eroziunii solului pe 220 hectare ;
• Plantarea pomilor fructiferi pe 50 hectare ;
• Depășirea producțiilor medii planificate la hectar cu 150—200 kg la porumb, grîu și floa

rea soarelui.

Adunările generale care au 
Ioc, în aceste zile, în cooperati
vele agricole analizează rezulta
tele obținute anul trecut, dezbat 
și aprobă planurile de producție 
pe anul 1973. Trăsătura defini
torie a acestor dezbateri este

dată de caracterul lor de lucru, 
analitic, tot mai mulți tineri 
cooperatori participă la dezba
terea problemelor privind orga
nizarea producției și a muncii, 
aplicarea acordului global. O- 
biectivele întrecerii lansate de

Biroul C.C. al U.T.C. sub devi
za i „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen“ — au găsit 
un larg ecou în rîndurile mem
brilor organizației U.T.C. de la 
C.A.P. Schela, județul Galați. în

Tn legătură cu semnarea acordului privind 
restabilirea păcii în Vietnam, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer 
au trimis tovarășilor Ton Duc Thang, Le 
Duan, Truong Chinh, Fam Van Dong și dom
nilor avocat Nguyen Huu Tho și arhitect 
Huynh Tan Phot două telegrame pe care le 

publicăm în pagina a V-a

Sîmbătă calendarul n-a 
consemnat o dată deosebită, 
cu toate că, în ziua aceea, se 
consuma un eveniment deo
sebit : studenții puneau punct 
unui semestru de studiu. A- 
dică, tot ceea ce a fost curs, 
seminar, laborator, ore de 
practică, cu prezență și învă
țătură și muncă pentru o ju
mătate de an universitar, s-a 
încheiat. S-a încheiat, ca să 
înceapă, ca întotdeauna, eta
pa controlului : cum s-a în
vățat, cum s-a muncit, E 
controlul acela, de calitate, 
care verifică seriozitatea, dis
ciplina, pasiunea, înțelegerea 
că spre profesie ajungi 
cheltuind în plus ore, zile în 
amfiteatre, în bibliotecă, în 
ateliere, în laborator. Control 
numit Examene.

Și ele au început de iert 
Și vor dura două săptămîni. 
Dcuă săptămîni în care pes
te o sută de mii de studenți 
stau față în față în primul 
rind cu propria lor muncă, 
cu propria răspundere, și 
apoi, cu dascălii lor care le 
vor certifica cît valorează 
confruntarea. Nu putem spu
ne astăzi, după o zi de sesiu
ne — prea multe, nu ne a- 
vintăm în aprecieri : prima 
zi nu poate da măsura celor 
14, dar sînt destule semne 
dinainte, că studenții promit

rezultate superioare în aceas
tă sesiune.

Am aflat cum s-a onorat 
o asemenea promisiune la o 
facultate bucureșteană, în 
Politehnică. Ce-i drept, am 
ajuns la ei, spre sfîrșitul 
examenului. La timpul potri
vit, însă, incit să aflăm că o 
anume grupă s-a comportat 
excelent. Ne'referim la grupa 
434 A, anul III, secția elec
tronică aplicată. Facultatea 
de electronică și telecomuni
cații. Ni s-a arătat foaia de 
examen, la disciplina Mate
riale componente electronice: 
14 note de 9 și 10. prezență 
de sută la sută, răspunsuri, 
în ansamblu, exemplare. Ni
mic exagerat în aceste apre
cieri. Ni s-au relatat și an
tecedentele : un semestru 
petrecut pe firul normal al 
activității studențești.

N-am căutat pentru debu
tul sesiunii, cu tot dinadin
sul, un exemplu pozitiv. 
L-am găsit. Ceea ce, credem, 
e de bun augur. înseamnă că, 
poate — dar nu poate, ci mai 
mult ca sigur, că și in urmă
toarele zile vor exista ase
menea controale soldate cu 
bine pentru o nouă etapă 
de muncă studențească. Vă 
ținem la curent...

0 ȘARJĂ BUNĂ E CEA CARE
CONTINE
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MAI MULTA PASIUNE

Nu insist asupra lanțului de 
reacții chimice și sentimentale 
care se petrec în acest perime
tru de fontă-oțel-laminate. Mă 
opresc la punctul nodal al aces
tui ciclu. Cu alte cuvinte mă 
opresc la oțelăria Siemens-Mar- 
tin numărul 2. Și nu întîmplă- 
tor mă opresc aici. Nu întîmplă- 
tor, zic, pentru că în această o- 
țelărie există „Cuptorul tinere
tului" condus de topitorul șef 
Băncescu Ioan.

L-am găsit la pupitrul de co
mandă. Dirija șarja de la cup
torul 1.

— Cîți sînteți în schimb ? 
l-am întrebat.

— Trei. Trei, față de Reșița

sau Oțelul Roșu, unde sînt cîte 
patru oameni în schimb.

— Bine, dar cred că în acest 
caz întreaga deosebire constă 
doar în diferența de înzestrare 
tehnică.

— Da, este
— Cine mai 

chipa ta ?
— Fer ghete 

Cheorghe.
— Dar din 

buri ?
— In schimbul C este 

lui Drăgulescu Adrian, 
schimbul A cea a lui 
Comei.

— Spune-mi ceva despre rea
lizările voastre.

adevărat, 
face parte

celelalte

din e-

Preda

schim-

echipa 
iar in 
Bucur

— Ce aș putea să-ți spun ? 
Mi-e că asta aduce a laudă, a 
laudă de sine, vreau să zic. In- 
treabă-l pe Mica Ioan, secreta
rul nostru.

Mica Ioan, secretarul Comite
tului U.T.C. la secția OMS 2, era 
lingă mine. El mi-a fost custode 
și interlocutor. 11 întîlneam pen
tru a doua oară aici la. Hune
doara.

— Spune-mi tu, Mica, despre 
băieții de la cuptorul 1.

— Apăi, eu îți spun, dar n-ar

cuvîntul rostit la adunarea ge
nerală a cooperatorilor, secreta
ra organizației U.T.C., Valerica 
Manoilă, arăta printre altele : 
„Organizația noastră, care nu
mără 90 de uteciști, va trece 
chiar de mîine la acțiune. Și 
vom începe cu lucrările de 
combatere a eroziunii solului pe 
302 hectare, curățirea șanțurilor 
și plantarea pomilor pe 50 de 
hectare. Vrem ca anul acesta 
noi, tinerii, să depunem toate 
eforturile pentru obținerea de 
producții cit mai bune, știind 
că anul ’73 este hotărîtor în în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen. Dorim ca prin con
tribuția noastră de ti cu zi să 
sporim producția astfel îneît la 
finele anului să ne situăm prin
tre cooperativele fruntașe ale 
județului nostru. Concret, vrem 
să depășim producțiile medii 
planificate : la grîu cu 200 kg, la 
floarea-soarelui cu 150 kg, la 
porumb cu 200 kg la hectar, la 
lapte de vacă cu 620 hectolitri. 
De asemenea, ne angajăm să 
creăm acele condiții care să 
permită valorificarea suplimen
tară a 40 tone carne și să mă
rim numărul de vaci cu lapte cu 
30 iar cel al oilor cu 440“.

Tinerii — și toți 
aflați în sală, prin

cooperatorii 
cuvîntul lor,

OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

PAVEL PERFIL

O ultimă verificare și produ
sele vor fi gata pentru ex

pediere

Foto: ST. WEISS

Iarnă... bogată
Foto: EM. TANJALĂ

BERCENARII
de PETRU POPESCU

Am doi prieteni - soț șl soție - care locuiesc in Berceni. c 
El s-a născut în parcul Filipescu. Ea în Piața Senatului, cum r 
i se zicea pe vremuri. Bucureșteni sadea, chiar d|i părțile c 
cam „aristocratice" ale Capitalei, ei trăiesc azi în orizontul C 
vertical și unghiular al unui cartier absolut nou. Au doi copii, c 
doi pui de bucureștean, pentru care Capitala se /a imprima C 
în celula fragedă așa cum o înfățișează cartierul nou. Con- < 
știința lor bucureșteană se va modela între blocurile noi. C 
Ceea ce pentru alții a fost, ca reper fizic și spiritual/ ca mare < 
aventură și descoperire a copilăriei, Piața Mare, Oborul, < 
Schitu Măgureanu, Știrbei Vodă, Tei, Floreasca, Ciurel, Pia- C 
țeta Pache, pentru ei este cartierul nou. Există mii de \ 
bucureșteni, vor fi mii și mii, pentru care prima clipă lucidă < 
pe această lume va însemna Berceni, Drumul Taberei ori < 
Balta Albă. Prietenul meu afirmă că în Berceni trăiesc treizeci C 
de mii de oameni. Poate exagerează. In tonul lui e o imper- < 
ceptibilă undă vanitoasă. Mîndria cartierului e o reacție pe C 
care o ai și în Berceni, nu numai la Șosea. Cartierul, montat \ 
strict în linii drepte, e bine aprovizionat, legat cu centrul prin / 
curse de douăzeci de minute, și, firește, mult mai aerisit > 
decît cartierele vechi. Dintre locuitori, cei mai puțini sînt > 
născuți chiar aici : restul vin din tot Bucureștiul, vechi și S 
nou, și din țară, astfel că în interiorul unui bloc dai de S 
întregul mozaic național. Cu un humor implicit și economic, S 
care, după mine, e primul semn că acest cartier a și început < 

_să-și formeze o conștiință a lui, cei de aici își zic „bercenari”. z 
Se trezesc dimineața, se duc la slujbă, se întorc, își văd de z 
gospodărie și de copii, se uită la televizor (cultura TV e mai ?
puternică în cartierele noi decit in cele vechi, dor nu și /
preocuparea televiziunii îndeajuns de nuanțată pentru pu- ? 
blicul misterios de aici). Tinerii se rad, se schimbă, și pleacă ?
în centru. Ce-i cheamă în centru ? Viața, afirmă ei, aici z
pulsează. Nu știu în ce măsură pulsează aici, pentru că eu, 2 
ca om de centru, îl știu mai bine și am despre el mai puține ? 
iluzii — dar ce e drept nu-i păcat : in Berceni n-avem deocam- Z 
dată, un cinematograf, sînt doar două restaurante, nu e tea- Z 
tru, firește, și deși tot cartierul este, prin structura lui, un / 
parc, fiind în plină expansiune nu are încă aceo peisagis- z 
tică a naturii care să împingă la plimbare și romanță. Tele- z 
vizorul, în aceste condiții, e suveran, căci n-are cu cine z 
lupta, mai cu seamă iarna. Alte „medii publice" n-am văzut 
(poate ședințele de bloc I). A I O biserică, pitită la subțioara ( 
a douăsprezece etaje, rămasă de pe vremea cînd aici păș- C 
teau capre prin mahalaua rară - acum e de un efect pito- \ 
resc aproape suprarealist. Cînd, peste cîțiva ani, cartierul a- C 
cesta va fi relativ desăvîrșit, deși într-un oraș care crește nici C 
un cartier nu se poate împlini definitiv, se va pune serios \ 
problema vieții sale culturale. Poate vreun teatru bucureștean, < 
în căutarea unui public mai activ, va avea parte aici de săli C 
pline, pentru că teatrul nu va mai fi atunci o noțiune „de C 
centru", infirmată azi de numai două excepții. Și nu e impo- C 
sibil ca acțiunea culturală de atunci să se întîlnească cu vreo C 
spontană inițiativă locală, vreo formație de ama-tori echipată C 
de puștii care, printre blocuri, se bat ăstăzi cu bulgări de C 
zăpadă. Problema e însă aceea a creării unui ----1:~-
nu numai urbanistic, ci și spiritual - cu ce strîngi la 
mii de oameni 
să reacționeze 
orientezi, cum, 
ce decurge de

0 EFIGIE

(Continuare în pag. a V-a)

cartier 
un loc 
îi faci 
și s-o 

cu tot

diferiți, sosiți din toate părțile, cum 
simultan, ca să le activezi conștiința 
intr-un cuvînt, naști opinia publica, 
la ea, gust, educație, și așa mai departe ?

(Continuare în pag. a Ill-a)

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a V-a)

A 30-ALA

(Continuare în pag. a V-a)

poporului, 
articolul de 
dinții număr, 

său

„SCINTEIA TINERETULUI“

COMUNĂ

ORGANIZAȚIILE
U.T.C. DIN BUFTEA 

VA PROPUN
0 EXPERIENȚĂ

CÎND ACTIVITATEA CULTURALA
POARTĂ

Falcu Marin, secretarul comi
tetului orășenesc U.T.C. își spu
ne că este un activist al orga
nizației U.T.C. detașat de la U- 
zinele Vulcan, la Buftea, unde, 
în prezent are loc începutul vi
guros al unei industrializări trep
tate.

— Am învățat școală și mese
rie la Uzinele Vulcan din Bucu
rești. După cîțiva ani de pro
ducție, meșterul m-a îndemnat 
la studii și fabrica m-a trimis 
să învăț politehnica. La absol
vire am fost repartizat la 
„I.A.S.P.S;A.I.A.“ — Buftea.
„Du-te acolo, mi-a zis meșterul, 
că e nevoie de tine, în Vulcan 
mai avem ingineri“. Nu a fost 
prea ușor să trec dintr-o uzină 
de veche tradiție și cu un co
lectiv de muncă bine sudat, la o 
fabrică nouă cate abia acum își 
alătura pereții halelor de lucru.

*

Mulți cititori cunosc desigur 
această localitate după numele 
studioului cinematografic care-i 
poartă numele. Cînd s-a bătut 
aici, în parcela patru a studiou
lui, primul țăruș, în Buftea mai 
exista o făbricuță de conserve 
în rest, nu era nici măcar o tă- 
băcărie.

Deocamdată, orășelul de pe

harta județului Ilfov este încă 
în faza de „proiect“, îl găsim 
mai bine explicat in detalii pe 
planșeta proiectanților construc
tori. Acum oamenii din Buftea 
încearcă prin eforturi reunite să 
dea, conform acestor proiecte o 
anumită personalitate localității 
lor. In fiecare an, de pe hîrtia 
de calc a Constructorilor coboa
ră pe terenurile virane din Buf
tea (și sint atîtea !) cîte unul din 
obiectivele industriale programa
te : O fabrică de vată, o fabri
că de oxigen, o uzină chimică, 
o fabrică de ambalaje metalice 
și piese de schimb pentru in
dustria alimentară, încă o școa
lă, un nou liceu etc. Și pentru 
fiecare nou obiectiv intrat în 
funcțiune este necesar un nou 
colectiv de muncă omogen, bine 
sudat, care să poată prelua fără 
nici o întârziere capacitățile de 
producție, și toate sarcinile ce îi 
revin unei întreprinderi indus
triale moderne. Tinerii sînt ma
teria primă din care se alcătu
iesc aceste colective, „lată de 
ce, sublinia secretarul comitetu
lui orășenesc U.T.C., este abso
lut necesară contribuția tuturor 
factorilor în aceste momente ale 
începuturilor cînd luptăm să-i fi
xăm un profil orașului nostru. 
In colaborarea noastră cu cei-

lalți factori responsabili, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă, am pornit de la prinicipiul 
că trebuie să utilizăm tot ceea 
ce există — ca lăcaș cultural și 
bază materială a culturii de

UN CĂLDUROS SALUT COLEGIAL 
ZIARULUI „ROMÂNIA LIBERĂ“ 

ANIVERSARE
S-au împlinit trei decenii 

de la publicarea, în ianuarie 
1943, a primului număr din 
ziarul al cărui titlu este for
mat de numele patriei și al 
libertății. încă de la apariție, 
„România liberă“ s-a inte
grat in frontul luptei pentru 
independență națională și 
dreptate socială afirmîndu-se 
ca o publicație al cărui țel 
fundamental este slujirea in-

Ast- 
fond 

co- 
redacțional își 

crezul politic, 
„...lupta ce o 
a întregii su-

tereselor 
fel, în 
al celui 
lettivul 
mărturisea
arătînd că 
ducem este 
flări românești. Sunăm che
marea la unire sub cutele 
gloriosului și neînvinsului 
drapel al independenței și 
libertății naționale...*

Scos in afara legii, redac
tat, tipărit și difuzat cu mari 
sacrificii, mereu sub amenin
țarea forțelor de represiune, 
ziarul „România liberă“ s-a 
dovedit, alături de alte pu
blicații ale Partidului Comu
nist Român, animat de pro
funde. sentimente patriotice, 
hotărît să-și aducă contri
buția la mobilizarea forțe-

lor democratice și progresis
te în vederea răsturnării 
regimului fascist, a in
staurării unei vieți noi, 
libere și drepte. Infrun- 
tînd teroarea, ziarul și-a 
făcut o sfîntă dato-
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Un amănunt, amintit printre 
multe altele în con
ferința organizației ju

dețene Botoșani a U.T.C., 
a fost precizat încă din mo
mentele de început ale dez
baterilor, de către primul secre
tar al comitetului județean de 
partid, tovarășul Gheorghe Ghi- 
nea : „Am avut cinstea de a fi 
primul județ al țării care a ra
portat îndeplinirea planului a- 
nual pe 1972, o realizare la în
făptuirea căreia tineretul s-a a- 
flat, așa cum sînt convins că va 
fi și de acum încolo, în prime
le rînduri, cu forța și vigoarea 
sa cunoscută“. Acest raport, 
grăitor chiar șl Ia simpla enun
țare, a avut loc cu 30. de zile 
înainte de încheierea anului 
trecut, iar convingerea fermă a 
delegaților la conferință a fost 
aceea că un asemenea succes 
trebuie firesc explicat prin ati
tudinea comunistă, de înaltă 
conștiință revoluționară, față de 
muncă, precum și prin înțele
gerea muncii însăsi ca cel mai 
fertil teren de acțiune educa
tivă.

„Rezultatele obținute în acti
vitatea profesională a tineretu
lui din. întreprinderile industria
le, din unitățile agricole și școli 
— s-a afirmat în conferință — 
se drftțoresc îmbunătățirii conți
nutului activității educative, 
diversificării formelor și meto
delor spic, folosirii cu mai mul
tă pricepere și operativitate a 
muncii ptolitice“. Tot așa cum 
din aceeași perspectivă trebu
iesc privite și deficiențele, ră- 
mînerile în urmă manifestate în 
ultimii doi ani t „Neajunsul fun
damental în activitatea educati
vă desfășurata de organizațiile 
U.T.C. îl constituie faptul că u- 
neori este privit în sine, fără 
a 1 se urmări eficiența, modul 
în care tinerii își formează a- 
titudini și convingeri politice 
ferme, concretizate în partici
parea lor conștientă ia învin
gerea greutăților și eliminarea 
fenomenelor negattve din acti
vitatea profesională și atitudi
nea tinerilor“.

Pe această platformă s-au si
tuat ș! cele mai multe înscrieri 
la cuvînt. transformînd dezba
terile conferinței într-un anga
jament colectiv care dă certitu
dinea îndeplinirii ia un nivel și 
mai înalt a datoriilor de viitor.

— Fără îndoială, afirma de 
pildă tînărul Vasile Drăgoi, de 
la Uzina mecanică pentru agri
cultură și industrie alimentară 
din Botoșani, faptul că tinerii 
noștri se simt mai apropiați de 
locul de muncă și își iubesc 
meseria se datorește și cicluri
lor de activități care le-au fă
cut cunoscute tradițiile uzinei, 
perspectivele ei. iată de ce cred 
că trebuie să continuăm cu per
severență ceea ce am început, 
să asigurăm caracterul perma
nent al muncii de educație.

— Pentru mine, adăuga ceva 

mai tîrziu și Geta Dumitriu, de 
la Spitalul nr. 1 din Botoșani, 
este ’ limpede acum următorul 
lucru,: dezbaterile documentelor 
de partid au influențat simțitor 
atitudinea noastră față de pro
fesie. în aceste dezbateri am a- 
nalizat conduita personalului 
medical, am discutat despre re
lațiile dintre bolnav și medic, 
urmărind să transformăm nor
mele eticii și echității socialiste 
în deprinderi obișnuite ale mun
cii de zi cu zi. Direcția princi
pală a activității politice mi se 
pare că este, pentru organizația 
noastră, combaterea unor feno
mene de indisciplină, de como
ditate și pasivitate. De aceea 
cred că trebuie să imprimăm a- 
cestui capitol mult mai multă 
combativitate.

MUNCA
terenul principal 

al activității 
educative

— Acțiunile de muncă patrio
tică au dat naștere la adevă
rate întreceri între organizații, 
arăta secretarul comitetului co
munal U.T.C. Vlăsinești, Isidor 
Tătar. în felul acesta munca pa
triotică a devenit o formă efi
cientă de educare a dragostei 
față de muncă în general.

Aceleiași idei generoase i s-au 
subsumat multe alte interven
ții ale delegaților, unele din ele 
cu o precisă adresă critică sau 
cu sugestii demne de reținut 
pentru activitatea de viitor, do
vedind un lăudabil spirit de exi
gență îndreptat către o neîntre
ruptă perfecționare a stilului șl 
metodelor de muncă. Constantin 
Murărașu, secretarul comitetului 
comunal U.T.C. Lunca, a vorbit 
despre îngustarea tematicii con

ținutului vieții de organizație al 
multor adunări generale, subli
niind datoria de a ridica nive
lul ei la acela de adevărată 
școală a educării comuniste, toc
mai datorită resurselor pe care 
le are de a forma o puternică 
opinie colectivă ; Persida An- 
ghel, de la Institutul pedagogic 
din Botoșani, demonstra cit de 
utile sînt, pentru o mai dura
bilă integrare a învățătorilor în 
locurile lor de muncă, acțiuni
le de cunoaștere din timp a co
munelor și satelor în care vor 
lucra ; iar Virginia Ștefanovici 
de la Românești se întreba de 
ce nu există un semn de egali
tate între participarea tinerilor 
la muncă și cea din întreaga 
viață socială a comunei, cerînd 
ca între aceste două laturi să 

apară o continuitate firească, 
într-un fel sau altul, asemenea 
probleme au ridicat și alțl vor
bitori l Ecaterina Bejan și Lidia 
Crețu, Gabi Grădinaru și Ion 
Lujinschi.

Toate aceste propuneri, obser
vații și critici. imprimînd un 
susținut caracter de lucru con
ferinței uteciștilor, urmăreau 
desigur unul și același scop, di
ficil dar mobilizator, pe care de 
altfel l-a șl formulat convingă
tor în cuvîntul său llerman Hai- 
tnovici, secretar al comitetului 
municipal U.T.C. i

— Principalul este ca întreaga 
activitate educativă desfășura
tă de noi să aibă eficiența 
scontată, să se bucure de ecou 
în rîndul tinerilor. Mijloacele 
agitatorice, munca politică în 

ansamblul ei trebuie să pună în 
lumină sensul etic, conținutul 
profund politic al activității 
profesionale, determinînd edu
carea unei atitudini înaintate 
față de înseși scopurile și mari
le sarcini ale societății noastre 

în încheierea dezbaterilor, în 
cuvîntul rostit de la tribuna 
conferinței, tovarășul Aurel 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C., a analizat pe larg ar
gumentele care probează anga
jarea matură, responsabilă, a 
organizației județene în proble
mele esențiale ale dezvoltării 
județului, în consens cu marile 
sarcini ale întregii' țări, relie- 
fînd totodată căile care fac po
sibilă si necesară o creștere a 
prezenței sale, ca urmare a in
dicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului nostru pri
vind îmbunătățirea întregii ac
tivități. „Sintem o societate di
namică — a spus dînsul — care 
construiește nu numai în dome
niul economic, ci în egală mă
sură si în cp] social, iar aici 
punctul central este omul. De 
aceea este necesar să nu accep
tăm niciodată în munca de or
ganizație suficiența, comodita
tea, pasivitatea. Este necesar să 
urmărim în permanență îmbu
nătățirea pe toate planurile a 
activității noastre, raportînd ne
întrerupt munca politică la rea
litățile nemijlocite ale fiecărei 
organizații, străduindu-ne să 
consolidăm în conștiința tineri
lor convingeri ferme, principii 
comuniste de muncă șl de 
viață“.

Un îndemn șl un Imperativ 
căruia tovarășul Ioan Dragomfr. 
reales în funcția de prim secre
tar, s-a angajat în numele nou
lui comitet județean U T.C să-l 
dedice toate eforturile, astfel în- 
cît tineretul botoșănean să dea 
întreaga măsură a capacităților 
sale în procesul de edificare a 
societății noastre socialiste. Ca 
un prim ecou al acestui angaja
ment, telegrama adresată de 
conferință C.C. al P.C.R.. tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. a 
însemnat o certitudine în plus, 
prefigurînd viitoarele succese i 
„Sîntem pătrunzi de sentimen
tul profundei recunoștințe față 
de partidul comunist, față de 
dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe secretar general, con
știent) că realizările obținute de 
noi sînt rezultatul grijii părin
tești cu care partidul înconjoa
ră tînăra generație, mîndri că 
prin aceste succese dăm o do
vadă grăitoare a înțelegerii de 
către tineri a caracterului știin
țific. marxist-Ienfnist. al politi
cii Partidului Corhunist Român, 
a hotărîrii de a susține prin for
ța brațelor și minților noastre 
tinere, viguroase, înfăptuirea a- 
cestei politici“.

D. MATALA

Comitetul județean de 
partid apreciază că 
organizațiile U.T.C. au 

desfășurat o activitate sus
ținută pentru mobilizarea 
maselor de tineri, care au 
adus o contribuție însemnată 
la succesele înscrise în bilanțul 
anului trecut de către oamenii 
muncii din industrie și agricul
tură, din toate domeniile de 
activitate. 1972 a fost anul în 
care unitățile industriale au ra
portat depășirea planului cu 
5,5 la sută la producția marfă 
vîndută și încasată și cu 2,8 la 
sută la producția globală, iar 
agricultura a înregistrat cele 
mai mari producții obținute 
vreodată pe aceste locuri, ceea 
ce a permis livrarea suplimen
tară la fondul statului a 
54 500 de tone cereale“. Cuvin
tele tovarășului Gheorghe Ne- 
cula, prim secretar al Comite
tului județean Ilfov al P.C.R. 
rostite de la tribuna conferinței 
organizației U.T.C., sintetizau, 
de fapt, rodul acțiunilor speci
fice inițiate în sprijinul pro
ducției atît în întreprinderile 
industriale de construcții și 
transporturi, din agricultură, 
cît și din sfera serviciilor. Pen
tru că, așa cum se sublinia în 
darea de seamă, și mai ales de 
către luările de cuvînt, în pe
rioada care a trecut de la pre
cedenta conferință s-a intensi
ficat preocuparea comitetului 
județean al U.T.C., a organiza
țiilor U.T.C. de a transpune în 
viață sarcinile ce decurg din 
documentele de partid, din ho- 
tărîrile celui de-al IX-lea Con
gres al U.T.C.

Eficiența unor asemenea 
preocupări uteciste — convin
gător susținute în cuvîntul lor 
de Cătălina Filip (Fabrica de 
ferite Urziceni), Emanuel Ancu 
(S. N. Giurgiu), Petru Mihăită 
(I.T.A. București) și Ștefan Ci- 
pler (S.N. Oltenița) — rezultă 
și din faptul că, anul trecut, 
producția industrială a județu
lui s-a realizat cu o economie 
de metal echivalentă cu consu
mul planificat Șantierului Na
val Giurgiu de pildă : din ace
ea că șapte din zece tineri cu
prinși în întrecerea socialistă 
sînt fruntași, din faptul că 
peste 500 de uteciști sînt cu
prinși în mișcarea de inovații 
și raționalizări. Iar exemplele 
sînt mult mai multe decît 
cele amintite.

Ample și de o eficiență spo
rită au fost acțiunile tinerilor 
din agricultură. Tn sectorul cul
turilor de cîmp. în legumicul
tura, în zootehnie. în irigații, 
peste tot tinerii s-au'manifes
tat ca prezente active. „La Băr- 
cănești, sublinia în cuvîntul 
său secretarul comitetului 
UTC.. Iancu Răducanu. prac
tic toți tinerii au lucrat, iar 
efortul 16r a fost hotărîtor în 
depășirea producțiilor medii cu 

17 la sută la grîu, cu 20 la sută 
la porumb, cu 80 la sută 'a 
soia“. „Valorificînd mai bine 
condițiile existente, spunea Io
nel Dumitru, secretarul comi
tetului comunal Ileana al 
U.T.C., tinerii de la C.A P. Ște- 
fănești, în conlucrare cu cei 
de la uzina „Semănătoarea“, 
au declanșat o acțiune de in
teres național cu privire la 
modernizarea adăposturilor 
pentru animale care a condus 
la sporirea cu 7 litri a produc
ției medii zilnice de lapte de 
la fiecare vacă furajată și la 
realizarea de economii în va
loare de 132 000 lei“. Și din 
nou exemplele pot continua, 
cu alte acțiuni inițiate mai re
cent, ca răspuns la chemarea 
la întrecere lansată de Biroul

MA TUR ITA TEA
Șl COMPETENȚA 
SE MĂSOARĂ 
ÎN ACȚIUNEA 

CONCRETĂ
C.C. al U.T.C. sub deviza : „Ti
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen“.

Tn spiritul indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu pri
vind îmbunătățirea stilului de 
muncă al organelor U T.C., 
participanții la conferința ju
dețeană s-au referit nu numai 
la succesele obținute dar au și 
criticat neajunsurile manifes
tate în viața și activitatea orga
nizațiilor U.T.C.. a biroului și 
secretariatului județean Neur- 
mărirea în perspectivă și în 
detaliu a problematicii diferi
telor categorii de tineri care 
trăiesc și activează în cadru! 
județului, superficialitatea în 
adoptarea și urmărirea înfăp
tuirii propriilor hotărîri. lipsa 
de îndrumare sistematică a u- 
nor organizații, toate acestea 
au slăbit forța de penetrație a 
inițiativelor, au condus la par
ticipări formale ale ținerilor 
la adunările generale, la acțiu

nile organizate. Nu s-a acționat 
cu suficientă exigență față de 
acei tineri care dovedesc o sla
bă conștiință profesională, să- 
vîrșesc abateri de la discipli
na muncii, încalcă normele 
tehnologice, manifestă lipsă de 
răspundere în întreținerea ma
șinilor și utilajelor, au o pozi
ție pasivă față de colectivul în 
care lucrează. Tn afara preocu
părilor comitetului județean 
au rămas deseori și problemele 
profesionale și sociale ale ce
lor peste .3 000 de uteciști care 
se califică la locul de muncă în 
meseriile solicitate de industria 
în plină dezvoltare a județu
lui. De asemenea, în foarte 
mică măsură a stat în atenția 
sa situația paradoxală că nu
meroși tineri nu lucrează, pre- 

ferînd o viață sedentară, între
ținută de părinți. Analizată în 
linii generale nediferentiat, 
activitatea organizațiilor U.T C. 
de la sate în multe cazuri se 
dovedește ineficientă. Așa se și 
explică faptul că în sectorul 
zootehnic lucrează încă prea 
puțini tineri deși există un de
ficit de 500 de îngrijitori, că 
inițiativa tinerilor de la Ștefă- 
nești și „Semănătoarea“ nu a 
fost preluată de către toate or
ganizațiile ce disnuneau de 
condiții, că la S.M.A. Vidra, 
Fundeni. Bolintin Vale și Ște- 
făneștii de Jos. din totalul 
mecanizatorilor absolvenți ai 
școlilor profesionale. în ultimii 
doi ani 50 Ia sută au părăsit lo
cul de muncă.

Adoptarea de către confe
rință a unui cuprinzător pro
gram de activități. creează, 
fără îndoială, cadrul necesar 
îmbunătățirii radicale a acti
vității desfășurate de către 
organele și organizațiile 

U.T.C., va conduce la declan
șarea unor acțiuni viabile, e- 
ficiente care să conjuge efor
tul întregului tineret al jude
țului la îndeplinirea chemării 
partidului de a îndeplini îna
inte de termen prevederile 
cincinalului.

în cuvîntul său, tovarășul 
Ioan Popescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., a insistat asupra ne
cesității ca toate organele și 
organizațiile de tineret, și în 
primul rînd comitetul jude
țean, să acționeze cu toată 
hotărîrea pentru activizarea 
tuturor uteciștilor pentru or
ganizarea temeinică a muncii 
acestora în vederea îndeplini
rii sarcinilor și obligațiilor ce 
le revin. în scopul eliminării 
grabnice a lipsurilor semnala
te, vorbitorul a subliniat ide- 
ea că trebuie acționat în soe- 
cial în direcția îmbunătățirii 
controlului și îndrumării con
crete a organizațiilor U.T.C., 
asigurării unei mai mari efi
ciente dată activității apa
ratului comitetului județean 
printr-o prezență activă și 
permanentă a acestuia în 
mijlocul tinerilor. Dezvolta
rea succeselor obținute pînă 
acum, situarea tineretului 
la înălțimea sarcinilor eco
nomice majore fixate 
pentru perioada următoare 
presupun. înainte de toate, 
o competiție a fiecărei or
ganizații U.T.C., a fiecărui 
tînăr pentru mai mult, mai 
bun, mai eficient. în acest 
sens a fost conceput și anga
jamentul rostit în numele 
noului com’tet de către tova
rășul Ion Minea. prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Ilfov al UTC.

în încheierea lucrărilor, 
participanții la conferință au 
aprobat textul unei telegra
me adresată Comite‘u1iil Cen
tral al nartidi'bil t-ovn-esului 
NICOLAE CEAUSC<5CTL în 
care se spune . Răsnunzînd 
chemării partidului de a ne 
situa în primele rînduri în o- 
pera de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră, expri
măm hotărîrea unanimă a 
uteciștilor din fabrici si de 
pe ogoare, din șant’nre si 
scoli a tu*mror  tinerilor din 
județul Ilfov. că urmînd 
exemplul comuniștilor, vom 
pune întreaga noastră mitele 
de muncă elanul tme’-osc în 
sluiba îndeplinirii sarr’nîinr 
economice sj sociale trasate 
de nartid Ne vom snori nreo- 
cipărîle pentru mobilizarea 
tuturor resurselor în scnnu] 
îndeplinirii angajamentelor 
proprii asumate în întrecerea 
ce se desfășoară între orga
nizațiile UTC suh deviza ; 
„Tineretul, factor activ în în
deplinirea c1n'’’nai"’"i înn’nte 
de termen“. GH. FECIORU

Bistrița — Năsăud, un ju
deț în plină dezvol
tare economică și so

cială, un județ unde fie
care an al cincinalului înseamnă 
noi obiective industriale in
trate în producție, unde zeci 
și sute de tineri își părăsesc 
ocupațiile tradițional? și devin 
strungari și electricieni, este fi
resc să se preocupe cu precă
dere de pregătirea temeinică a 
cadrelor necesare noii sale in
dustrii De aceea și lucrările 
conferinței organizației județe
ne U.T.C au revenit cu insis
tență asupra acestor realități 
specifice județului.

în cuvîntul său, tovarășul 
Adalbert Crișan. prim secretar 
al comitetului județean al 
P.C.R., sublinia în cifre și fap
te elocvente roadele politicii 
partidului nostru de dezvolta
re armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
patriei, datorită căreia județu
lui i-au fost acordate an de 
an fonduri sporite de investi
ții destinate dezvoltării sale 
economlco-soctale. S-a pre
cizat însă în același timp că 
pentru ca aceste investiții im
portante să-și atingă scopul este 
necesar ca activitatea organi
zațiilor U T.C să fie îndrepta
tă spre formarea unei înalte 
conștiințe în rîndul constructo
rilor și al celor ce formează 
tînărul detașament muncitoresc 
bistrițean. astfel Incit procesul 
integrării lor depline în pro
ducție să se facă în cel mai 
scurt timp, asigurînd forța de 
muncă necesară noilor obiec
tive

Sînt cîteva din sarcinile ime
diate și de perspectivă ale or
ganizațiilor U.T.C . care au con
stituit obiectul principal al 
dezbaterilor. Onufrim Cîrdan, 
de la mina Rodna, arăta că 
formele de activitate ale orga
nizațiilor U T.C. au fost verifi
cate în activitatea productivă, 
constituind în același timp pre- 
mizele îmbunătățirii calitative 
a întregii munci de organiza
ție. Procesul firesc de dezvol
tare pe care îl traversează ex
ploatarea minieră impune și o- 
bligația de a acorda o mal 
mare atenție pregătirii viitori
lor mineri. iar organizația 
U.T.C. nu poate rămîne în afa
ra lui. Atelierele școală înfiin
țate în comună. cu sprijinul 
exploatării miniere, constituie 
doar un început, organizația 
U.T.C. a minei avînd datoria 
să-1 continuie prin inițierea 
unor acțiuni de cunoaștere a 
vieții și muncii de miner, a tra
dițiilor și perspectivelor locu
rilor de muncă în care vor 
pătrunde actualii elevi.

La Uzina de utilaj pentru in
dustria materialelor de con
strucții și refractare, arăta 
Rernus Țițieni, organizația 
U.T.C. este preocupată de in

tensificarea muncii politice, de 
perfecționarea întregului an
samblu de forme și metode fo
losite pentru ca chiar de la în
ceputul intrării în producție a 
uzinei fiecare tînăr să realize
ze un cit mai bun randament 
In același timp se aprecia că 
este necesar ca pe lîngă acțiu
nile proprii inițiate de organi
zația U.T.C. din uzină, să fie 
concepută pe un plan mai larg, 
la nivelul județului, o colabo-

0 cauză 

nobilă a întregului tineret:

CINCINALUL 
Înainte 

DE TERMEN

rare mai strînsă între școli șl 
întreprinderile economice.

în acest sens, Elena Vatman 
de la Fabrica de textile nețe
sute, Cleopatra Lorințiu, elevă 
la Liceul „Andrei Mureșanu“, 
Ion Moldoveanu, secretar al co
mitetului U.T.C. de la I.N S.U.L. 
din Năsăud, Petre Nemeș, se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.C. Năsăud și Eugenia Ha- 
laszi, președinta consiliului tine
ret muncitoresc, au subliniat ne
cesitatea ca în întreaga activi
tate politico-organizatorică a 
organizațiilor U.T.C. și a comi
tetului județean U.T.C. să se 
realizeze o îmbunătățire sub
stanțială, o perfecționare a me
todelor de muncă, renunțîndu-se 
la acele forme care nu și-au 
dovedit viabilitatea, înlocuin- 
du-le cu altele noi, dinamice, în 

vederea apropierii mal strînse a 
organizației de viață, de mun
ca concretă a tinerilor

Din Intervențiile delegaților 
s-a desprins, totodată, ca un 
angajament unanim, hotărîrea 
tineretului de a îndeplini cu 
cinste vibranta chemare a Con
ferinței Naționale a partidului 
privind realizarea cincinalului 
înainte de termen, propunîn- 
du-și cțiiar pe parcursul dezba
terilor șoluții menite să spo

rească contribuția proprie a 
fiecărui colectiv, a fiecărui tî- 
năr în parte. întrecerea lansa
tă de Biroul C.C. al U T.C. sub 
deviza „Tineretul — factor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen“ a dinamizat 
această preocupare, canalizînd-o 
spre direcții concrete de acțiu
ne, lzvorîte direct din situațiile 
impuse de cerințele unui județ 
în plină ascensiune economică.

Aceeași preocupare majoră 
s-a făcut simțită pregnant și în 
cuvîntul delegaților organizații
lor U.T.C. din comune. Ion Bu- 
glea, secretarul organizației 
U.T.C. din comuna Prundul Bîr- 
găului, menționa că întreaga 
activitate politică și organizato
rică este direcționată spre mo
bilizarea tuturor tinerilor la în
deplinirea sarcinilor de plan, la 

folosirea rațională a mașinilor 
și utilajelor agricole. Verifica
rea în practică a inițiativelor, 
aplicarea în muncă a propune
rilor făcute de tineri a dus la 
LAS Teaca, spunea Ileana 
Croitorii, la rezultate care do
vedesc nu numai utilitatea lor, 
ci și marele interes al tineri
lor față de problemele tocului 
lor de muncă Din luările de 
cuvînt ale celorlalți participant!, 
Teodora Sîngeorzan, comuna 
Tlva Mică ; Ioan Măgheruș. co
muna Sieu Odorhei ; Maria 
Beudean. comuna Nușeni : Con
stanța Catalana, comuna Coș- 
buc, : Maria dopa. comuna 
Spermezett. s-au conturat de 
asemenea numeroase alte moda
lități concrete de acțiune a or
ganizațiilor U T.C. de la sate 
pentru realizarea obiectivului 
ce dinamizează întregul tineret 
— îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen.

în încheierea dezbaterilor a 
luat, cuvîntul tovarășul Nicolae 
Mateescu. membru al Biroului 
C.C. al UTC. care a subliniat 
faptul că programul de măsuri 
adoptate în conferință, propu
nerile concrete formulate de 
participanții la dezbateri au 
prefigurat înseși obiectivele în
trecerii ut.eciste „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen“ 
Tocmai de aceea este necesar ca 
programul, propunerile și obiec 
fivele stabilite să devină fapte, 
în acest sens întreaga muncă 
politică șl organizatorică tre
buie să vizeze cunoașterea de 
către tineri a importanței majo
re pe care o au obiectivele sta
bilite pentru edificarea economi
că și socială a județului, pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
a cincinalului șl în același timp 
să determine în conștiința fiecă
rui tînăr dorința de a deveni un 
fruntaș, un exemplu în muncă 
șl în comportare.

în prima ședință plenară a 
comitetului județean U.TC. a 
fost reales ca prim secretar to
varășul Vaier Cîmpian.

în încheierea lucrărilor con
ferinței organizației județene 
U.T C. a fost adoptată o tele
gramă adresată Comitetului 
Central al partidului, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. în 
care reprezentanții uteciștilor 
din județ — români, maghiari și 
germani — care muncesc și tră
iesc pe meleagurile Bistriței șl 
Năsăudulul, își exprimă hotă 
rîrea de a dovedi prin fapte a- 
tașamentul și dragostea profun
dă față de cauza partidului, 
cauză a întregului popor, hotă
rîrea de a-și concentra toate e- 
forturile. dăruirea și entuzias
mul pentru a îndeplini cincina
lul înainte de termen.

MIHAI STRlMBEI

Vorbind de la tribuna con
ferinței organizației jude
țene Alba a U.T.C., tova

rășul George Homoștean. orim 
secretar ai Comitetului județean 
Alba al P C.R.. spunea ’ ..Tn 
1973 județul nostru va tre
bui să realizeze o produc
ție industrială globală de 
6.8 miliarde lei, cu 18 la sută 
mai mult decît în anul trecut, 
iir în domeniul investițiilor să 
obținem o creștere de .37 la sută 
comparativ eu anul 1972 Volu
mul investițiilor destinat în ac
tualul cincinal județului nostru 
se ridică la importanta sumă de 
peste 7 miliarde lei. Ele se vor 
materializa în principal în mari 
obiective economice cum sînt i 
Fabrica de geamuri trase. Tur
nătoria de piese pentru mașini- 
unelte și Fabrica de unelte șl 
scule din Alba-Tulia, Fabrica 
de accesorii șl Fabrica de droj
die furajeră din Blaj, importan
te lucrări la sistemul hidroener
getic de pe rîul Sebeș, noi capa
cități de producție la întreprin
derea metalurgică Aiud. Uzina 
metalurgică de metale neferoa
se Zlatna, Uzina de produse so
dice Ocna Mureș. Fabrica de 
hîrtie Petrești. U.M. Cugir etc.“

Erau înfățișate cu alte cuvin
te marile obiective ale muncii si 
întrecerii, răspunderile ce revin 
în această perioadă colectivelor 
de oameni ai muncii din toate 
sectoarele de activitate inclusiv 

I, era un îndemn, o
chemare în același timp adresa
tă organizațiilor U.T.C. pentru
sporirea eforturilor lor în antre
narea uteciștilor. a celorlalți ti
neri la înfăptuirea exemplară a 
celor propuse.

„Considerăm — spunea în cu
vîntul său tovarășul Victor Dra-

i, prim secretar ai Comi
tetului municipal Alba Tulla al 
UTC — că prin lansarea între
cerii inițiate de Biroul C.C. al 
UTC. no| dispunem acum de 
un cadru' bine dimensionat la 
care să ne raportăm întreaga 
noastră muncă, toate acțiunile 
noastre educative în domeniul 
participării tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor economice tra
sate de Congresul al X-Iea, de 
Conferința Națională a partidu
lui pentru realizarea cincinalu
lui înainte de termen. Vreau să 
subliniez că în ce ne privește, or
ganizația noastră municipală a 
luat deja toate măsurile de or- 
din organizatoric și propagan
distic și va susține printr-o per
manentă și eficientă muncă po-

tică, de îndrumare șl ajutora- 
s a organizațiilor U T.C. din 
idustrie, din agricultură, din 
istitutele de cercetări — pentru 

că tn întrecerea utecistă sînt 
toate organizațiile cuprinse — 
pentru realizarea și în acest an 
a sarcinilor de plan maximale“.

Axîndu-și discuțiile pe aceeași 
idee, alți delegați la conferință, 
printre care Emil Chira. Maria 
Bordaș, Gheorghe Schiau. Eufe- 
nia Miclea, Dumitru Neciu. loa- 
chim Vancea, Nicolae Faur au 
vorbit despre modalitățile prac
tice de organizare a întrecerii 
— stabilirea precisă a obiective-

DE ONOARE 
A ÎNTRECERII 

VA CONSEMNA 
Șl CONTRIBUȚIA 

NOASTRĂ
lor, a angajamentelor pe tineri 
și organizații, a modului de ur
mărire a rezultatelor, despre 
primele rezultate deja consem
nate în cartea întrecerii utecis
te. „Tînără de numai trei ani, 
ca atitea alte întreprinderi in
dustriale din județul nostru, Fa
brica „Porțelanul“ — spunea 
muncitoarea Ana Gligor — este, 
se poate spune, o fabrică a ti
neretului. Media vîrstei colecti
vului nu depășește 21 de ani, A- 
proape jumătate dintre noi sin
tem absolvenți de liceu, ceea ce 
ne-a permis tnsusirea gingașei 
și pretențioasei arte a modelării 
porțelanului, într-un timp foar
te scurt Pornind de la rezulta
tele obținute la producția marfă 
în primele două decade ale lu
nii ianuarie, vreau să asigur 
conferința că pentru colectivul 
nostru planul pe această lună va 

fi îndeplinit cu două zile mai 
devreme, estimînd producția 
marfă suplimentară la aproape 
jumătate de milion" Tn același 
spirit de răspuhdere și autoexi
gență tinerii Ispas Pleșa. Tra
ian Stre.jan, loan Costea. Mir
cea Gligor, Constantin Hădăru- 
ga. Silvestru Moldovan, s-au o- 
prit cu stăruință asupra stilului 
de muncă, a modalităților, idei
lor și inițiativelor pe care noul 
comitet județean, biroul său.

CARTEA

vor trebui să le îmbrățișeze 
pentru o mai temeinică îndru
mare a organizațiilor din indus
trie, din agricultură, din sec
toarele de cercetare, pentru o 
mai operativă ajutorare a aces
tora tn activitățile lor. „Mai ca
lificat și mai îndeaproape va tre
bui să fim ajutați — propunea 
Gheorghe Schcau, membru In 
comitetul U.T.C. al Uzinelor 
mecanice Cugir, în organizarea 
brigăzilor de producție și edu
cație comunistă a tineretu
lui, în stabilirea progra
mului complex de activita
te a acestora, să fim mai în
deaproape îndrumați — pentru 
că majoritatea dintre membrii 
comitetelor U.TC. sînt noi aleși, 
deci fără experiență — în pre
gătirea politică și profesională a 
tinerilor, în integrarea noilor 
absolvenți în exigențele produc
ției".

In încheierea lucrărilor, a vor
bit tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C al U.T.C., care a 
insistat asupra sarcinilor ce stau 
de aici înainte. în fața noului 
organ ales. în fața tuturor tine
rilor din județul Alba. în lu
mina hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului, ale Ple
narei C.C. al P.C.R din noiembrie 
anul trecut. Cu prioritate vorbi
torul a Insistat asupra necesită
ții îmbunătățirii conținutului 
politic a] activității organizații
lor U.T.C., a sporirii eficienței 
sale educative pentru o mai cu
prinzătoare particinare a utecis- 
tilor. a fiecărui t.înăr la eforturile 
unanime ale ponorului pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră Referindu-se la între
cerea dintre organizațiile U.T C. 
— subiect al participării ia dez
bateri a majorității tinerilor — 
vorbitorul a spus i „Biroul 
C.C. al U T.C. a lansat a- 
ceastă amplă competiție sub de
viza i „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen“, pentru o mai 
masivă angrenare a tineretului 
din toate sectoarele de activi
tate, în viața economică a țării. 
Toate organizațiile U.T.C tre
buie să adopte regulamentul 
cadru și să adopte măsuri pro
prii, cu obiective precise atît 
în industrie cît și în agricultu
ră. Pentru că tn întrecerea din
tre organizațiile U.T.C. trebuie 
să se țină seama în permanen
ță de îndeplinirea tuturor obiec
tivelor, de contribuția exempla
ră, tn muncă, a fiecărui tînăr".

Tn funcția de prim secretar al 
Comitetului județean Alba al 
U.T.C. a fost reales tovarășul 
Dionisie Heljonl.

Tn încheierea lucrărilor, par
ticipanții la conferința județea
nă U T.C. au adoptat, în nume
le tuturor tinerilor din județ, ro
mâni, maghiari, germani, o tele
gramă către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU tn finalul căreia 
se spune i „Urmînd neabătut mi
nunatul dumneavoastră exem
plu de viață și muncă, de dărui
re și pasiune, puse în slujba dez
voltării multilaterale a Româ
niei socialiste, vom face totul ca 
tineretul din județul nostru să 
fie în primele rînduri în activi
tatea din uzine, mine, de șantie
rele de construcții, în bătălia 
pentru recolte bogate. în proce
sul instructiv educativ. acolo 
unde partidul, întregul popor, 
așteaptă ca tînăra generație să 
dovedească prin fapte responsa
bilitatea socială și patriotismul 
său fierbinte“.

ROMULUS LAL
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Brașov:

UN SFAT AL OMENIEI 
și 400 de tineri care 

descoperă drumul in viață
Au trecut aproape doi ani de cînd, în fața 

„Sfatului omeniei" din Brașov, adevărată in
stanță a opiniei publice au fost interpelați pen
tru prima oară, cîțiva tineri nedeprinși cu 
munca. Comisia alcătuită din reprezentanți ai 
organelor locale, medici, juriști, activiști U.T.C. 
cerea socoteală unor vintură lume pentru anii 
tinereții risipiți în zadar, obișnuiți să trăiască 
din cîștigul părinților, fără a duce grija zilei 
de n’iine. Au fost chemați de atunci, pînă in 
prezent, peste 400 de tineri și, de fiecare dată, 
cu aspră dojană părintească a fost rostită în
trebarea : „Din ce trăiești, tinere ?“

La această primă confrun
tare nu-i de ajuns să afli 
doar aptitudinile, dole

anțele lor, ci în funcție de pre
gătire și mai ales de sclipiri 
vagi de mîndrie și pasiune, să 
hotărăști de comun acord pro
fesiunea viitoare, soarta unui 
om. Am asistat nu o dată la 
dialoguri aspre, cînd uneori 
vorbele ardeau auzul și simți
rea. Unii, obișnuiți cu traiul 
ușor sub plapuma cald protec
toare a falsei griji părintești, 
căutau să argumenteze că de 
fapt nu fac nimănui nici un 
rău și că se simt foarte bine.

Instanța aducea tăria argu
mentelor sale în creuzetul con
vingerii. Erau de fapt argumen
tele fiecăruia dintre noi, argu
mentele opiniei publice, ale e- 
ticii și echității socialiste. Pen
tru că cinste fără muncă nu e- 
Kistă. Ca să ții fruntea sus, tre
buie să muncești.

Dar nu numai atît. Unele ce
reri personale, de multe ori si
tuații delicate de familie, au 
fost analizate cu omenească a- 
tenție, eforturile fiind îndrep
tate tocmai spre conturarea 
unui nou destin al tînărului de
venit parazit, în intenția de 
a-1 cîștiga perjtru societate, pen
tru el însuși. „Cinste fără mun
că nu există. Ca să ții fruntea 
sus, trebuie să muncești !“ — 
Acesta este îndemnul bărbă
tesc, uman, pe care, fiecare 
tînăr ajuns în fața „Sfatului 
omeniei“ este îndemnat să-l în
vețe. Dialogul acesta al dreptă
ții și echității sociale nu se re
zumă doar la o simplă discuție.

ȘTAFETA OȚELARILOR
(Urmare din pag. I)

fi rău să vii o dată și să stai 
vreo 4—5 zile aici, măcar patru- 
cinci zile si pe urmă să scrii 
despre realizările lor. Să scrii, 
mai ales, despre felul in care 
lucrează acești oameni.

— Cine a propus înființarea a- 
cestei brigăzi ?

— Băncescu Ioan. Asta era în 
aprilie anul trecut. Pînă ne-am 
organizat, pînă am format oa
menii au mai trecut nouă luni.

— Ați aflat de chemarea reși- 
țenilor ?.

— Da, am aflat. Poate că asta 
ne-a determinat să înființăm mai 
repede această brigadă.

— Cînd anume P
— Pe data de 1 ianuarie 1973, 

orele 7 dimineața am început să 
lucrăm în cadrul brigăzii de 
producție și educație comunistă 
a tineretului.

— Există puncte comune în
tre ceea ce faceți voi aici și ceea 
ce fac reșițenii sau cei din Oțe
lul Roșu P

— Există. Dar aș vrea să vor
besc mai cu seamă de deosebi
rile care există.

— Care sînt ?
— Sînt ele mai multe, dar le 

enumăr pe acelei care sînt mai 
importante. Chestia cu fierul 
vechi, aceea propusă de ei, mi 
se pare mai greu de realizat.

— Adică P
-r- Ei și-au luat angajamentul 

ca din fierul vechi adunat de 
oamenii din secție să lucreze o 
lună de zile Or, eu nu cred că 
e posibil așa ceva. Și cînd spun 
asta mă refer și la oțelarii hune- 
doreni. Cuptorul 1 de la noi ^în
ghite“ 17 000 de tone de fier 
vechi pe lună. Cred că este im
posibil ca oamenii din secția o- 

Pentru a nu fi tentați să co
mită abateri de la obligațiile 
asumate se urmărește pas cu 
pas felul cum reușesc acești 
tineri „problemă“ să se inte
greze în noile colective de 
muncă unde au fost reparti
zați. Fișele personale, alcătui
te de cîte un membru al co
misiei, consemnează evoluția 
fiecăruia, problemele pe care 
acesta le-a ridicat, modul în 
care a fost ajutat de colectivul 
de muncă să și le rezolve.

La marea uzină constructoare 
de tractoare, de exemplu, au 
fost integrați cu rapiditate în 
producție numeroși tineri re
partizați de „Sfatul omeniei“. 
Un reprezentant al comitetului 
U.T.C. al uzinei este cooptat 
în comisie. Prin ei, harnicul 
colectiv de muncă îi convinge 
direct pe cei mai puțin dornici 
de muncă, tocmai despre ade
vărul muncii în această mare 
uzină. Petre B., Silvia H., An
ton B., Dinu C., sînt doar cî
teva exemple, ale căror nume 
reporterul nu Ie dezvăluie în 
întregime, deoarece, la panou
rile de onoare ale secțiilor un
de lucrează ei figurează fără 
„Fișă personală“ însoțitoare. 
Sînt azi tineri ce constituie e- 
xemple demne de urmat pentru 
conștiinciozitate și hărnicie, 
pentru pasiune și devotament 
în muncă. Fac acum parte din 
marea familie a constructorilor 
de tractoare. Despre ei ne vor
bește cu emoție Alexandru 
Constantinescu, secretarul co
mitetului U.T.C. al uzinei.

— Am instaurat un stil de 

țelărie, și numai ei, să strîngă 
într-un an o asemenea cantitate 
de fier vechi. Atunci, noi ne-am 
angajat la altceva. Și cred că 
este mai normal așa. Vrem ca 
brigada noastră să lucreze 45 de 
zile cu fierul vechi adunat de 
întreg combinatul.

— Dar voi mai aveți un a- 
vantaj. Aveți șutajele de lami
nor ; adică deșeurile. De păre
rea asta sînt și cei din Reșița.

— Nu-i adevărat. Numai 2 la 
sută din fierul vechi sînt șutaje. 
Cu șutaje merge oțelăria elec
trică.

— Ce capacitate are cuptorul 
vostru P

— 410 tone. Avea 370—380 
de tone inițial, dar, prin unele 
modificări, și-a mărit capacita
tea.

— Cit timp poate funcționa P
— Trei luni. Dar, de obicei, 

noi îl păstrăm mai mult.
— Tovarășe Băncescu, ați în

cercat să intrați în contact cu 
oțelarii din Reșița sau cu cei din 
Oțelul Roșu P

— Nu, încă nu, dar avem pla
nificată în februarie o ieșire la 
Reșița. Ne-ar fi de folos aceas
tă ieșire. Aici cred că se comite 
o greșeală de optică. Unii însă 
nu înțeleg că un astfel de schimb 
de experiență ne-ar fi de un 
mare folos. Dar, vorba ceea : 
schimb de experiență, schimb de 
experiență, dar cînd e vorba de 
2—300 de lei nimeni nu-și a- 
sumă răspunderea. Atîta costă, 
cred, un transport pentru 15—20 
de oțeluri de la Hunedoara la Re
șița. Dat să sperăm că în luna 
ce vine vom avea un schimb de 
opinii cu oțelarii din Reșița.

— Este chiar atît de util un 
asemenea schimb de experien
ță p

Și de fiecare dată, acești vlăjgani în puterea 
vîrstei, răspundeau aproape invariabil : „Mă 
țin părinții, am o mătușă, sau știți... soția mea 
lucrează !“...

De atunci, în fiecare săptămină, Ia consiliul 
popular al municipiului Brașov, „Sfatul ome
niei“ se află față în față cu asemenea tineri. 
Pentru inceput nu-i ușor să-i convingi. Sînt 
ore de căutări, de confruntări, ore grele de cum
pănă pentru cel care ajuns la 20 de ani și mai 
bine n-a simțit măcar o oră realitatea adevă
rului, a satisfacției muncii.

muncă de apropiere, aș zice, 
prietenesc, încă de la început. 
Faptul implică însă și o mare 
răspundere. In fiecare secție 
unde au fost repartizați acești 
tineri am căutat să nu-i cata
logăm de la primele greșeli 
sau stîngăcii drept nediscipli- 
nați sau neserioși. Noi, colegii 
lor de vîrstă din uzină ne-am 
frămîntat mult și am socotit că 
primele zile de la angajare sînt 
hotărîtoare. Vă închipuiți ce 
s-ar fi ales din bunele noastre 
intenții dacă se apucau să lip
sească mai mult de 3 zile... In 
biroul comitetului U.T.C. pe 
uzină am hotărît ca secretarii 
organizațiilor U.T.C. din secții, 
ceilalți uteciști să-i înconjoa
re cu atenție, să le caute pri
etenia, să le vorbească de 
la egal la egal. Și după cum 
vedeți — am reușit. „Prietenul 
tînărului angajat“, inițiativă 
deosebit de valoroasă și-a ară
tat cu aceste prilejuri din plin 
eficiența în uzina noastră.

Adevărat, la „Tractorul“ e- 
xistă o veche tradiție a educa
ției prin muncă. în Bra
șov, ca să lucrezi ta „Tracto
rul“, azi este un titlu de cins
te, de apreciere. Iată dar su
portul moral al tinerilor nou 
veniți aici să descifreze alfa
betul meseriei, răspunderea pe 
care trebuie să o simtă fiecare 
atunci cînd este primit în a- 
ceastă mare familie a muncii. 
Iată ce îmi spunea Ion Stan, 
unul dintre tinerii repartizați 
de „Sfatul omeniei“, aici, unde 
se naște tractorul românesc.

— Cu cîteva luni în urmă

— Da. Este util.
— Adică P
— Păi dacă eu văd unu, doi 

sau trei oameni fruntași și, dacă 
văd că metoda lor de lucru este 
mai bună decît a mea, apăi crezi 
că eu stau pe loc P încerc să fac 
și eu ceva mai bun decît ei. în
cerc, dom,nule, să ajung să fiu 
ceea ce se numește un foarte 
bun oțelar.

— Fer ghete, ce înseamnă să 
fii un foarte bun oțelar P

— Un foarte bun oțelar este 
acela care nu se laudă că știe 
tot, că nu are orgoliul atoateștiu- 
torului. Meseria asta e o artă și 

am fost invitat la comitetul 
U.T.C. al uzinei. Aveam și re
partiția în mînă. Aveam 19 ani, 
nu mai lucrasem nicăieri și 
venisem pus pe ceartă. Nu 
știu cum să vă spun, dar gri
ja lor față de mine — eu care 
eram un nimeni — atenția cu 
care am fost primit, seriozita
tea cu care am discutat m-au 
făcut să roșesc. Mă simțeam 
stînjenit pentru prima oară. 
Cred, de rușine, a doua zi 
n-am mai venit la uzină. M-am 
prezentat iar la comisie soli- 
citînd un loc în altă parte. 
N-am explicat motivele, m-au 
ascultat cu răbdare și un to
varăș mi-a dat din nou întîl- 
nire la poarta uzinei. M-am 
dus,, m-am angajat în aceeași 
zi și. pe cinstea mea, acum sînt 
și eu cineva : construiesc trac
toare. Și nu de oricare, ci 
S, 1300. Mi s-a asigurat șl un 
loc la căminul tineretului, cîș- 
tig. binișor, cursul de califica
re e pe sfîrșite... Ce mai, în 
martie sînt muncitor calificat, 
cu răspunderi, sarcini ca și 
ceilalți strungari din secție. 
Vedeți, acum știu ce vreau...

Să știi ce vrei în viață. A- 
cesta mi se pare că este ma
rele cîștig al conștiinței acestor 
tineri. Cum spuneam, unii 
dintre ei au reușit, prin 
strădania de fiecare zi, să se 
numere chiar printre fruntași. 
Să ne mirăm ? Nu, pentru că 
tinerețea cu marele ei genera
tor de pasiuni și energie, de
clanșează resorturi nebănuite, 
purtătoare de înalte conștiințe. 
Munca cu sufletul omului, par
te integrantă a educației co
muniste, nu admite rebuturi la 
capitolul „oameni“. Este un a- 
devăr al vieții demonstrat cu 
prisosință nu numai la uzina 
de tractoare, ci și în alte în
treprinderi din județul Brașov 
unde prin grija și strădania 
„Sfatului omeniei“ zeci de ti
neri sînt învățați să munceas
că. să gîndească și să se com
porte așa cum realitatea de azi 
a societății socialiste ne-o cere 
fiecăruia. ADINA VELEA

numai acela care o înțelege ră- 
mîne cu ea în sînge.

— Ești hunedorean P
— Nu. Stau în Deva și fac 

naveta.
— Ferghete, știu că termini 

liceul seral anul acesta. Asta 
înseamnă o ruptură de peisajul 
cotidian al Hunedoarei ?

— Nu, nicidecum. Tot aici 
voi lucra. Poate ca inginer, dar 
tot aici. Meseria de oțelar este 
o opțiune de o viață, o meserie 
de la care nu poți abdica.

Am rămas singur în cabina de 
comandă. Se pregătea turnarea 
fontei în cuptorul 1. Apoi am 
ieșit din secție. Mica Ioan mi-a 
spus : „Hai să mergem la birou 
să vedem cit au realizat oame
nii". Da, am văzut. 921 de tone 
peste plan. 921 din 1000 de 
tone angajament pe anul 1973.

Tîrgoviște:

UN DIRECTOR GENERAL 
SCUMP LA VEDERE 

și mai mulți factori de răspundere 
care nu fac față răspunderilor

Pe platforma industrială a 
Tîrgoviștei, lucrează mai multe 
mii de muncitori, dintre care, 
așa cum pe bună dreptate ni s-a 
spus, circa 70 la sută sînt ti
neri. 1 300 dintre ei locuiesc în 
cămine. Așadar, oricine se 
poate convinge că preocupări 
pentru asigurarea spațiului de 
cazare au existat și încă există 
la Tîrgoviște. De pildă numai 
pentru muncitorii de pe plat
forma industrială sint planifi
cate a se da în folosință în 1973 
alte 1 200 de noi apartamente. 
Tot în acest an. la nivelul între
gului oraș numărul noilor a- 
partamente va spori cu 3 200, 
iar pînă în 1975, cu 10 000.

Dar să revenim la căminele 
muncitorești. Am trecut prin 
fiecare și iată constatările : u- 
nele nu sint încălzite deși... ca
lorifere și centrală termică e- 
xistă. Locatarii au făcut diverse 
racorduri ale instalației electri
ce, la care ard zi și noapte re- 
șouri și radiatoare, consumul de 
energie electrică depășind ast
fel orice imaginație. Instalația de 
apă este prea puțin utilizabilă. 
Apa caldă a ajuns de domeniul 
legendei, iar lenjeria de pat — 
să nu mai vorbim. Instalațiile 
sanitare din blocuri sînt înfun
date, „stratul“ de apă de pe ci
ment are 5—8 cm înălțime.

Curățenia a rămas și ea la 
mai mulți kilometri depărtare. 
Linoleumul n-a fost spălat de 
luni de zile. Pereții sînt mur
dari de noroi. Pe uși și pereți, 
inscripții și desene. Femeile de 
serviciu (căci există și așa 
ceva I) se plîng că de trei luni 
n-au primit cîrpe, sodă, deter- 
genți și chiar mături. Adminis
tratorii le îndeamnă invariabil : 
„Dacă aveți nevoie, n-aveți de
cît să vi le cumpărați !“. O jus
tificare auzită la căminul 
T.M.B. 2 ne face să considerăm

OLIMPIADA 
MECANI

ZATORILOR
Aflată Ia cea de-a V-a 

ediție, duminică a avut loc 
la S.M.A. Ciorogîrla, faza fi
nală a „Olimpiadei mecani
zatorilor“ din județul Ilfov. 
La faza finală s-au prezentat 
41 de concurenți, 33 din
S.M.A.-uri și 8 din cadrul 
I.A.S.-urilor. După probele 
practice, eliminatorii, au ră
mas in concurs 8 mecaniza
tori. întrebările de la proba 
teoretică au fost eșalonate 
pe cinci categorii de dificul
tate, iar după două ore de 
întrebări și răspunsuri s-au 
desemnat ciștigătorii : locul 
I Gică Buturugă, S.M.A. Cio- 
rogirla cu 710 puncte, locul II 
Nicolae Stanciu — I.A.S. A- 
dunații Copăceni, iar pe locul 
III Dumitru Valea — S.M.A. 
Ulmeni. Câștigătorilor le-a 
fost înmînată Diploma de 
onoare a Comitetului jude
țean Ilfov al U.T.C., premii 
in bani și obiecte, flori. După 
festivitatea de premiere au 
fost invitați să vorbească 
Gheorghe Manolache, meca
nizator, primul pensionar de 
Ia S.M.A. Frăsinet, Ion Ozar- 
chevici, mecanizator de la 
S.M.A. Ciorogîrla cu 25 de 
ani lucrați în această stațiu
ne. A urmat un frumos pro
gram artistic susținut de 
brigada de agitație a 
S.M.A.-ului Ciorogîrla. în 
încheiere ansamblul „Doina 
Ilfovului“ a prezentat un 
frumos spectacol în care a 
excelat tînăra cîntăreață 
Vasilica Stamate.

Luni participanții la „O- 
Iimpiadă“ s-au îndreptat cu 
autocarele spre Brașov, unde, 
printre altele vizitează Uzi
nele „Tractorul“ și „Steagul 
roșu".

M. OVIDIU 

totul ca un fragment de teatru 
absurd : unii administratori nu 
pot primi materiale noi de 
nici un fel în gestiune, pentru 
că are... antecedente penale.

Ne oprim în fața unei încă
peri din căminul T.M.B. 2, pe 
ușa căreia scrie mare și fru
mos : „Club“. înăuntru, prin 
geamul spart, nu vedem decît 
un pat deteriorat, grămezi de gu
noaie și o inscripție prin-care se 
interzice fumatul.

— Clubul a avut de toate 
pînă acum trei săptămîni — 
declară tovarășa Virginia Mor- 
toiu, magazioneră. A avut 
bănci, mese, televizor, radio, 
jocuri de șah, de toate. Pentru 
timpul liber al oamenilor, erau 
foarte bine venite. Dar tovară
șul Leonida Crăciunescu a dat 
dispoziția ca toate astea să fie 
duse de urgență la dumnealui 
în birou.

Aflăm că L. C. ocupă funcția 
de șef al secției a 2-a la T.M.B. 
Este omul care, pe lingă „grija" 
pe care o manifestă pentru că- 
miniști, a mai dat j dispoziție 
forte : „Indiferent ce s-ar în- 
tîmpla în secție, furturi, bă
tăi, scandaluri, nu te duci, 
dom’le, la miliție ! Aici eu sînt 
și tata și mama și miliția și 
pîinea și cuțitul ! Nu vreu să 
văd oameni în uniformă !“

— Dacă n-am avea reșouri 
cu care să mai dăm în cap fri
gului, ne-am interna cu toții 
în spital. Știu că în felul acesta 
consumăm multă energie elec
trică în plus, dar ce să fac ? 
Am 4 copii mici ! (Constantin 
Ion, 26 ani, fierar betonist la 
Șantierul 2-laminoare).

— Nu sîntem aprovizionați 
cu alimente. în tot șantierul nu 
avem de unde să cumpărăm o 
chiflă, ori o fructă. în schimb, 
există un magazin de chimicale 
și fierărie al O.C.L. produse

(Urmare din pag. I) 

au susținut cele propuse de se
cretara organizației U.T.C.

Tehnicianul Grigore Hodoro
gea arăta că tinerii care lucrea
ză la sectorul zootehnic sînt 
gata pentru a începe acțiunea 
lansată chiar din ziua următoa
re. „De fapt, arăta vorbitorul, 
tineri ca Stan Radu, Paraschiva 
Radu, Maria Bacău, Maricica 
Guran au participat efectiv la 
realizarea producției de anul 

ANtiAIA'IINEt
CONCRETE

trecut cît și la îndeplinirea 
sarcinilor cu caracter obștesc. 
Vreau să arăt că organizația 
U.T.C. are ,o sarcină permanen
tă de a îndruma cîți mai mulți 
tineri spre sectorul zootehnic, 
sector cu cele mai bune rezul
tate din cooperativa noastră“.

Au mai vorbit, în continuare, 
tineri cooperatori printre care 
Neagu Eftimie, șef de echipă la 
brigada I cîmp, Aurel Pămînt, 
Maria Bacău care au subliniat 
rezultatele bune obținute în anul 
trecut, precum și hotărîrea ca în 
1973 să depășească succesele do- 
bîndite. Apoi au supus unei as
pre critici manifestările nesănă
toase, delăsarea, lipsa de preo
cupare și de răspundere a unor 
cooperatori, care au dus la di
minuarea unor rezultate ce pu
teau fi mai bune chiar în raport 
cu condițiile climatice mai pu
țin favorabile de anul trecut. 

industriale I (Un grup de șoferi 
de la T.M.B.-2).

— Noi, U.T.C.-ul, n-am știut 
că lucrurile stau chiar așa. Dar 
nici conducerea șantierului nu 
ne ajută... (Ion Țițu, locțiitorul 
secretarului Comitetului U.T.C. 
din grupul de șantiere).

— Ce putem face noi, dac» 
în primul rînd cei de aici, de 
pe platforma industrială, o» 
manifestă interes pentru proble
mele sociale ale muncitorilor ’ 
(Gheorghe Stăni.că, prim secre
tar al comitetului municipal al 
U.T.C.).

Cum se face că organizația 
U.T.C. de pe platforma indus
trială n-a știut că lucrurile 
stau astfel ? Oare în căminele 
respective nu locuiesc și ute- 
cisti ? Oare datoria organizației 
nu este să se preocupe și de 
condițiile de viață ale tineri
lor ? în urma raidurilor noastre 
am constatat că, nici măcar 
comitete de cămin n-au fost în
ființate. în aceeași ordine de 
idei, nici răspunsul capitulard 
al primului secretar al comite
tului municipal al U.T.C. nu ni 
se pare de bun augur. E drept, 
pe platforma industrială nu se 
manifestă interes pentru pro
blemele sociale ale muncitori
lor și în special pentru tineri, 
dar acest fapt era un adevărat 
semnal de alarmă pentru ca, co
mitetul municipal să acționeze 
neîntîrziat și să ceară, în ulti
mă instanță, ca forurile în 
drept să-i tragă la răspundere 
pe cei vinovați.

Cit despre neștiința conduce
rii grupului de șantiere în pro
blemele care îi frămîntă pe ti
neri, și ea este explicabilă. 
Astfel, la recenta conferință 
U.T.C. de pe această importan
tă platformă industrială, nici 
măcar un singur tovarăș din 
conducerea grupului n-a găsit

Bunăoară, nerealizarea produc
ției de porumb de anul trecut 
se datorește, pe lingă cauzele 
obiective, și nerespectării indi
cațiilor date de consiliul de 
conducere. Una din acestea era 
așezarea porumbului cules pe 
pat de coceni. Or, cum brigada 
condusă da Ion Rață nu a res
pectat această indicație o bună 
parte din porumbul cules s-a 
depreciat calitativ. în același 
spirit au fost criticați coopera
torii Petre Stoica, Dumitrache 
Neagu, Mircea Stan, care înche- 

lnd contracte de lucru în acord 
global cu cooperativa, nu le-au 
respectat, ceea ce a condus la 
dereglări în campania de re
coltare.

„Consiliul de conducere — 
arăta în încheierea adunării ge
nerale tovarășul Petre Botezatu 
președintele cooperativei — a- 
preciază angajamentul luat de 
tinerii din organizația U.T.C. — 
știind faptul că îndeplinirea a- 
cestui angajament aduce un ve
nit suplimentar cooperativei de 
peste un milion lei. Dorim ca 
de miine să începem deja mun
ca așa cum au arătat tinerii, 
căci cu toții dorim un singur lu
cru j- îndeplinirea planului cin
cinal înainte de termen“. 
Rezultatele obținute anul tre
cut și angajamentul de a 
respecta întru totul hotă- 
rîrile adunării generale con
stituie garanția realizării și 
depășirii planului pe anul 1973.

de re- 
munci- 
. numai 
în pri- 
activi-

de cuviință să participe. Invi
tațiile au fost făcute degeaba. 
„Nj s-au suprapus problemele“, 
— ne-a declarat tovarășul Iu
lian Tudose, directorul ge
neral ■ al grupului de șan
tiere, vrînd probabil să spu
nă că a fost ocupat în ziua 
conferinței uteciștilor, unde — 
îl informăm — ar fi aflat și 
domnia sa foarte multe lucruri 
interesante despre tinerii de pe 
platformă, despre tovarășii săi 
de muncă, la drept vorbind. 
Era necesar să. se a'fle acolo, în 
mijlocul celor peste 300 ' 
orezentanți ai tinerilor 
t.ori, care nu dezbateau 
Drobleme sociale, ci și, 
mul rînd, probleme ale 
tății lor în producție.

O anchetă mai profundă ne-a 
demonstrat însă că nici la alte 
acțiuni sau adunări ale tinerilor 
n-a participat tovarășul Tudose, 
spre mirarea și — s-o spunem 
deschis — nemulțumirea celor 
aproape 2 000 de uteciști.

Scrise cu cîteva zile în urmă, 
opiniile de mai sus n-au avut 
vreme să apară în ziar și iată 
că după exact o săptămină am 
fost invitați la o ședință de lu
cru a reprezentanților uteciș
tilor de pe platforma industrială 
Tîrgoviște, al cărei obiectiv 
principal l-a constituit revita- 
lizarea Șantierului hațional al 
tineretului, care, de mult timp, 
exista aici doar cu numele.

Fiind _ recunoscută valoarea 
educativă și profesională a ac
tivității pe șantierele naționale 
ale tineretului, unde se dezvoltă 
și se consolidează nu numai 
aptitudinile în meserie ale ti
nerilor, cj. și orizontul politic, 
responsabilitatea, spiritul mun
citoresc, sentimentul apartenen
ței la colectiv, s-a găsit de cu
viință să fie invitați la această 
adunare_ a activului U.T.C. și 
un număr de tovarăși din con
ducerea de partid a județului 
și a municipiului.

In sfîrșit, cu acest prilej ti
nerii au avut prilejui să-1 vadă 
m mijlocul lor și pe directorul 
general al grupului de șantiere. 
Dar... tovarășul Tudose s-a si
tuat pe o poziție distantă, sur
prinzătoare pentru cei prezenți, 
întrucit părea că domnia sa 
nici nu ar fi lucrat pe acest 
șantier. în scurtul său cuvînt 
a vorbit tinerilor numai despre 
„șantierul vostru, detașamen
tele voastre, acțiunile voastre, 
treburile voastre“. Comentarii
le n-au întîrziat. Am notat, după 
ședință, unul dintre ele : „Ve
deți ? Așa a fost întotdeauna : 
conducerea șantierului ignoră 
tinerii cu toate problemele lor, 
ne tratează de sus, de departe, 
de, parcă n-am fi noi cei care 
ne cățărăm pe frig pe schelete
le metalice ale viitoarelor uzine.
e parcă n-am fi noi cei care 

săpăm, betonăm, sudăm, sau 
montăm piesele noii construc
ții".

Sîntem în măsură să preci- 
’n Urma ședinței, s-a 

hotărît reorganizarea imediată 
a șantierului național al tinere
tului, pe baze îmbunătățite, 
precum și rezolvarea tuturor 
problemelor sociale ale tineri
lor.^ Aici însă este necesară 
inca o precizare : am străbătut 
din nou, după o săptămină deci 
același traseu prin căminele 
muncitorești. Concluzia : nici o 
schimbare prea vizibilă. Comi
tete de cămin — nu. curățenie 

nu. atmosferă civilizată — 
nu. căldura cuvenită — nu 
multe altele — nu.

Aceasta este, prin Urmare, 
una din marile probleme d° pe 
platforma industrială a Tirgo- 
viștei. Sperăm și noi, împreună 
cu ținerii de aici, în urma pro
misiunilor și a măsurilor care 
au început a fi luate. “ ■ 
curînd ..problema“ nu va 
exista. Promitem totuși să 
venim pentru a însera în pa
ginile ziarului nu numai o re
zolvare a situației ci și o expe
riență pozitivă în punerea pe 
făgașul bun al unor lucruri de
loc neglijabile.

luate. că, în 
mai
re-

DRAGOMIR HOROMNEA
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Felicitări adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
i

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere, 
îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre 
urările mele cele mai bune pentru fericirea dv. personală și 
pentru succesul deplin în opera de edificare pe care o în
treprindeți în folosul țării dv.

Sînt convins că relațiile de prietenie și cooperare dintre 
țările noastre se vor întări continuu spre binele celor două 
popoare ale noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelentei Sale

Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelență,
Guvernul și poporul Bangladesh mi se alătură în a vă 

transmite felicitările noastre cele mai cordiale cu prilejul 
celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere.

Am urmărit cu adînc interes și profundă admirație pro
gresul și prosperitatea pe care poporul României le-au reali
zat sub conducerea dv. înțeleaptă.

Vă rog să primiți. Excelență, urările mele cele mai bune 
pentru sănătatea și fericirea dv. personală, precum și asigu
rările considerațiunii mele celei mai înalte.

ABU SAYEED 
CHOUDHURY

Președintele Republicii Populare 
Bangladesh

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Primiți, Excelență, cu prilejul zilei dv. de naștere, cele 
mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
precum și urările mele de pace și prosperitate pentru na
țiunea română.

JUAN MARIA
' BORDABERRY

Președintele Republicii Orientale 
a Uruguayului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumnea

voastră de naștere, Comitetul Central al partidului Comunist 
Peruan vă transmite un salut călduros și sincere felicitări, a- 
lăturîndu-se în acest fel urărilor pe care vi Ie adresează cu 
aceasță ocazie poporul român Partidul Comunist Român.

Uniti în ideologia marxist-leninistă, militînd împotriva im
perialismului, colonialismului și neocolonialismului, a răz
boiului și exploatării omului de către om, pentru socialism, 
pace și progres social, noi, comuniștii peruani, ne bucurăm 
de succesele realizate de țara dumneavoastră, de guvernul 
și Partidul Comunist Român în opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de contribuția adusă la 
întărirea torțelor revoluționare de pretutindeni. Apreciem în 
mod deosebit cooperarea prietenească în domeniile economic, 
cultural și politic dintre Republica Socialistă România și 
Guvernul Revoluționar al Forțelor Armate, angajat în pro
cesul de Independență națională și progres social care se 
înfăptuiește în prezent în țara noastră. Dăm o înaltă apre
ciere prieteniei și solidarității dintre partidele noastre co
muniste.

în toate aceste realizări apreciem în mod deosebit contri
buția dumneavoastră personală și de aceea, felicitîndu-vă cu 
prilejul zilei de naștere, dorim ca legăturile frățești, princi
piale, dintre partidele noastre să se întărească și mai mult

Tn numele Comisiei politice a Comitetului Central a! Parti
dului Comunist Peruan,

JORGE DEL PRADO
Secretar general al Partidului 

Comunist Peruan

Draga tovarășe

NICOLAE CEAUȘESCU

Comitetul Central al Partidului Comunist Irakian vă 
adresează cele mai călduroase salutări cu ocazia împlinirii a 
55 de ani și are plăcerea de a saluta, cu acest prilej, poporul 
român pentru realizările și sucesele obținute în construirea 
socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Român.

Partidul Comunist Irakian omagiază lupta dv. neobosită 
timp de ani îndelungați. în slujba clasei muncitoare și a po
porului român. De asemenea, P C. Irakian își exprimă în
crederea că Partidul Comunist Român, sub conducerea dv., 
va îndruma poporul român spre victorii și mai mari în con
struirea socialismului și în lupta comună cu țările sistemului 
socialist, cu mișcarea clasei muncitoare și mișcarea de elibe
rare, pentru pace, independență națională, democrație și so
cialism.

Cu această fericită ocazie, dorim să evidențiem relațiile 
trainice de prietenie care leagă partidele noastre frățești și 
activitatea noastră continuă pentru dezvoltarea și consoli
darea lor.

Comitetul Central al Partidului Comunist Irakian vă do
rește o viață fericită, plină de activitate și de succese în 
folosul cauzei noastre comune.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTID!HUI 

COMUNIST IRAKIAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere. Comitetul Central al Partidului Akel vă tran
smite cele mai călduroase salutări frățești și vă urează viață 
îndelungată, sănătate deplină și activitate încununată de 
succes pentru binele socialismului și al poporului român.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al Partidului Akel

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naștere, am 
onoarea de a vă prezenta, în numele meu personal și al 
guvernului Luxemburgului, cele mai bune urări pentru un 
viitor fericit în desăvîrșirea înaltei dumneavoastră misiuni.

GASTON THORN
ministrul afacerilor externe 

al Marelui Ducat al Luxemburgului

Stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist din 
Austria vă transmite felicitări cordiale. Vă dorim multă să
nătate și energie creatoare în activitatea dumneavoastră 
consacrată construirii socialismului în Republica Socialistă 
România și succese în lupta pentru asigurarea păcii, pentru 
unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Cu salutări frățești,

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 

DIN AUSTRIA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoas

tră de naștere, vă transmitem felicitări frățești și vă dorim 
multă sănătate și ani mulți de activitate pentru triumful 
păcii și socialismului.

Partidul Comunist din Israel
' S. MIKUNIS

Secretar general
R. TEITELBAUM

Președinte

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

în numele guvernului, al poporului panamez și al meu 
personal, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări cu 
prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere.

DEMETRIO B. LAKAS
Președintele Republicii Panama

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere a Excelenței Voas
tre vă transmit, în numele poporului și guvernului din Ve
nezuela, precum și al meu personal, cele mai sincere urări de 
bunăstare și succes în înaltele dv. responsabilități.

RAFAEL CALDERA
Președintele Republicii Venezuela

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Congresul Național African din Africa de Sud vă transmite 
felicitări revoluționare și cordiale cu prilejul celei de-a 55-a 
aniversări a zilei dv. de naștere. Sprijinul dv. fără rezerve 
acordat luptei de eliberare, preocuparea dv. pentru construc
ția pașnică, aprecierea distinsă de care vă bucurați pe plan 
internațional, precum și angajarea în construirea socialis
mului, toate dau Inspirație poporului nostru.

Vă urăm o viată îndelungată, fericire și contribuție conti
nuă în lupta pentru pace și independență.

ALFRED NZO
Secretar general executiv 

al Partidului Congresul Național 
African

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoas
tră de naștere, îmi face plăcere să vă adresez, în numele 
meu personal, al guvernului și poporului Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului, cele mai sincere felicitări 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală. de progres și prosperitate pentru poporul român 
prieten.

SALEM ROBAYA ALI
Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Democratice Populare 

a Yemenului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere..ComitetuI Central al Partidului Comunist 
din Grecia vă ur&ză mulți ani și sănătate pentru binele 
Partidului Comunist Român și poporului României, al Cola
borării pașnice între popoare.

Președintele C.C. al P.C. din Grecia
APOSTOLOS GROZOS

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă felicităm cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere. Vă transmitem urări de viață 
lungă și mari succese României Socialiste.

PARTIDUL COMUNIST DIN 
URUGUAY

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Felicitări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere și cele mai bune urări de succese pe 
mai departe poporului Republicii Socialiste România, parti
dului și conducerii sale.

COMITETUL NAȚIONAL
AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN 

AUSTRALIA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă și apreciate tovarășe,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 

Guatemala și al poporului muncitor din țara noastră, cu 
prilejul împlinirii a 55 de ani de viață, consacrați cauzei 
muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din România și miș
cării comuniste internaționale, vă adresăm un călduros și 
frățesc salut, împreună cu urările noastre de multă sănătate, 
care să vă permită desfășurarea muncii de conducere a par
tidului, statului și poporului român, precum și activității în 
rîndurile combative ale mișcării comuniste mondiale, în lupta 
acesteia pentru un viitor nou și luminos al întregii omeniri. 

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Muncii din Guatemala

MIGUEL RODRIGUEZ
Secretar general al C.C. al P.M.G. 

MARCOS VILLATORO 
membru al C.C. al P.M.G.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al P.C.G. și al meu perso

nal, vă transmit, cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, felicitări cordiale și salutări 
frățești.

încă din tinerețea timpurie dumneavoastră v-ați aflat în 
rîndurile mișcării comuniste a țării dumneavoastră și ați 
condus și în condițiile ilegalității, în închisori și lagăre de 
concentrare, lupta pentru eliberarea României de exploa
tarea capitalistă, împotriva imperialismului și fascismului, 
pentru o Românie socialistă, încredințîndu-vi-se sarcini de 
răspundere de către partid.

Cu sentimente de solidaritate vă dorim, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sănătate și putere creatoare în activita
tea dumneavoastră plină de răspundere în fruntea Partidului 
Comunist Român și a Republicii Socialiste România.

Cu salutări socialiste,
KURT BACHMANN

Președinte
al Partidului Comunist German

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Felicitări cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere și eforturi continue în slujba păcii, 
democrației și socialismului, pentru întărirea unității parti
delor comuniste și muncitorești. în spiritul marxism-leninis- 
mului și internaționalismului proletar.

W. KASHTAN
Comitetul Central Executiv

al Partidului Comunist din Canada

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Reț ublicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă 
adresez cordiale felicitări și îmi exprim dorința dezvoltării 
relațiilor prietenești intre partidele noastre.

FRANCESCO DE MARTINO
Secretar general al Partidului 

Socialist Italian

Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. 
de naștere vă transmit cele mai cordiale felicitări și cele 
mai calde urări de viață lungă și prosperă în binele poporu
lui român prieten.

Arhiepiscop MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să adresez felicitări Excelenței Voastre cu 
prilejul aniversării zilei de naștere.

JOSE FIGUERES
Președintele Republicii Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Țin să vă prezint cu această ocazie urările mele cele mai 

prietenești și cele mai călduroase.
întotdeauna ne-am bucurat pentru excelentele relații și 

raporturi fructuoase pe care le-am întreținut cu dumnea
voastră, pentru interesul pe care ni l-ați arătat în diverse 
împrejurări, precum și pentru întîlnirile pe care am avut 
prilejul de a le avea cu dumneavoastră.

Vă urez multă sănătate pentru a putea continua sarcina 
dumneavoastră așa de importantă și a munci pentru bună
starea poporului dumneavoastră, pentru progresul și înălța
rea partidului dumneavoastră, pentru socialism și pace.

Mă asociez cu plăcere la toate urările și festivitățile cu 
care veți fi înconjurat cu ocazia acestei a 55-a aniversări.

Primiți, dragă tovarășe Ceaușescu, salutările mele cele 
mai devotate.

JEAN VINCENT
Secretar al Partidului Muncii 

din Elveția

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră 

de naștere, conducerea Partidului Comunist din Belgia vă 
adresează salutări și felicitări cordiale și frățești.

Partidul nostru dă o înaltă apreciere relațiilor de priete
nie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Belgia, în cadru! luptei pentru stabilirea unui sistem de 
securitate colectivă în Europa și de cooperare între toate 
popoarele continentului nostru. El se bucură, de asemenea, 
de succesele obținute în construcția socialismului în Româ
nia.

Conducerea Partidului Comunist din Belgia exprimă con
vingerea sa fermă că relațiile de prietenie dintre cele două 
partide ale noastre se vor dezvolta fără încetare, în confor
mitate cu interesele întăririi mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, ale coeziunii forțelor progresiste și anti- 
imperialiste și ale cauzei păcii.

Conducerea partidului nostru vă urează viață lungă, sănă
tate și noi succese în activitatea dumneavoastră.

' LOUIS VAN GEYT
Președintele Partidului Comunist 

din Belgia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Dragul meu Președinte,
în numele meu personal și al socialiștilor francezi, la ora 

actuală angajați în marea luptă pentru socialism în Franța, 
vă exprimăm felicitările noastre vii cu prilejul celei de-a 
55-a aniversări a zilei dv. de naștere și urările noastre cele 
mai sincere de activitate îndelungată în fruntea Republicii 
Socialiste România — surori.

Cu sinceritate,

F. MITTERRAND
Prim-secretar

al Partidului Socialist Francez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
La 26 ianuarie sărbătoriți cea de-a 55-a aniversare a zilei 

dumneavoastră de naștere.
Mă grăbesc să vă felicit din toată inima cu această ocazie 

și să vă transmit cele mai bune urări pentru viitor.
Grație preocupării și personalității dumneavoastră, țara 

dumneavoastră a putut realiza o dezvoltare economică im
punătoare. Prin grija dumneavoastră pentru respectarea 
principiului politicii independente și autodeterminării fie
cărui popor și fiecărei țări ați adus o contribuție hotărîtoare 
la cauza păcii și securității în Europa.

Vă doresc, pe lîngă sănătate deplină și forță creatoare 
pentru a putea obține și în viitor succes în activitatea dum
neavoastră consacrată păcii și securității.

Cu aceasta, rămîn al dumneavoastră cu cele mai bune 
urări și salutări.

Dr. ARTHUR SCHMID
Președintele

Partidului Socialist Elvețian

Partidului Comunist Român
Dragi tovarăși,
Vă rugăm să transmiteți tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al P.C.R., felicitările noastre frățești cu oca
zia celei de-a 55-a aniversări.

Pentru Comitetul Central 
al P. C. din Luxemburg

D. URBANY

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Vă rugăm să primiți felicitările noastre călduroase și sin
cere cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere.

Vă dorim sănătate deplină și multă putere de muncă în 
eforturile dumneavoastră pentru promovarea bunelor relații 
și a coexistenței pașnice între popoare și națiuni.

UNIUNEA DEMOCRATICA 
A POPORULUI FINLANDEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră 

de naștere, vă transmitem cele mai calde felicitări, urîndu-vă 
multă sănătate și succese în activitatea dumneavoastră pen
tru binele poporului român și a cauzei generale a păcii și 
socialismului.

în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Israel

MEIR VILNER
Secretar general

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Ultimii ani au însemnat în atmosfera politică a continen
tului nostru o dispariție a prejudecăților și a poverilor cre
ate de către cel de-al doilea război mondial, precum și o pe
rioadă nemaiîntîlnită de dezvoltare spre prosperitate.

în același timp, cooperarea și securitatea între popoare au 
crescut foarte mult, o dovadă în acest sens constituind-o 
faptul că statele europene discută în prezent în legătură cu 
convocarea conferinței europene de securitate.

Contribuția României la crearea acestei atmosfere a fost 
foarte importantă. Folosim acest prilej pentru a vă cere per
misiunea să vă prezentăm, domnule președinte, felicitări 
cordiale cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere și, în același timp, să vă urăm cele mai 
bune succese în activitatea viitoare, pusă în slujba poporului 
român.

JOHANNES VIROLAINEN
Președintele Partidului de centru 

din Finlanda

’ MIKKO IMMONEN
Secretar general
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Felicitări adresate 
tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră 

de naștere, vă adresăm cele mai calde și sincere salutări fră
țești și cordiale felicitări.

Activitatea neobosită pe care timp, de 40 de ani ați des
fășurat-o în cadrul mișcării muncitorești din țară și în rîn- 
durile gloriosului Partid Comunist Român, atașamentul dum
neavoastră profund față de idealurile și interesele clasei 
muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii din România au 
determinat alegerea dumneavoastră în cele mai înalte func
ții ale partidului și statului, devenind încercatul, iubitul și 
respectatul conducător național și popular al Republicii So
cialiste România.

Minunatele cuceriri ale României noi, intensa, multilate
rala și rapida dezvoltare a țării, îmbunătățirea continuă a ni
velului de trai și cultural al oamenilor muncii, eforturile 
continue pentru perfecționarea și dezvoltarea pe mai departe 
a democrației socialiste, imaginea prefacerilor și moderniză
rilor permanente, de astăzi, ale României sînt rodul aplicării 
creatoare, la specificul țării dumneavoastră, a învățăturii 
marxist-leniniste și a spiritului novator și creator ce domină 
viața și activitatea maselor muncitoare, care pe drept cuvînt 
vă consideră inițiatorul și ispiratorul prefacerilor istorice ce 
au loc în Republica Socialistă România.

în persoana dumneavoastră, comuniștii greci salută în
deosebi un marxist-leninist și internaționalist consecvent, un 
luptător neobosit pentru pace, colaborare și înțelegere între 
popoare, un prieten și sprijinitor ferm al popoarelor asuprite, 
inclusiv al poporului grec care geme sub un regim tiranic, 

■ -J un sprijinitor de nădejde al mișcărilor de eliberare națională, 
antiimperialiste și democratice, un inițiator consecvent al 
luptei pentru eliberarea popoarelor de orice dominație străină 
și de orice fel de dictat, pentru triumful dreptului lor inalie
nabil de a deveni stăpîne pe propria soartă. Totodată, acti
vitatea dumneavoastră principială pentru unitatea marii co
munități a țărilor socialiste, preocupările dumneavoastră 
neslăbite pentru statornicirea unei unități noi în mișcarea co
munistă, bazată pe principiile independenței, egalității în 
drepturi și solidarității internaționaliste combatante, precum 
și pentru coeziunea și întărirea colaborării în rîndurile for
țelor comuniste, socialiste, antiimperialiste și democratice, vă 
impun ca un eminent conducător al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ca o personalitate politică mar
cantă a lumii contemporane.

Cu convingerea fermă că relațiile strînse statornicite între 
cele două partide ale noastre, care reflectă legăturile înde
lungate tradiționale între cele două popoare ale noastre, se 
vor întări și mai mult în viitor, primiți, dragă tovarășe 
Ceaușescu, urările noastre din toată inima pentru viață 
lungă, multă sănătate și putere de muncă, pentru noi suc
cese în opera dumneavoastră creatoare, spre binele poporu
lui român prieten și al Republicii Socialiste România, al cau
zei noastre comune, pentru triumful păcii, independenței, de
mocrației și al socialismului în lumea întreagă.

BIROUL COMITETULUI 
CENTRAL AL P.C. DIN 

GRECIA (interior)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe,
în numele Partidului Socialist Popular din Danemarca, vă 

transmit cele mai călduroase felicitări cu ocazia celei de a 
55-a aniversări a zilei de naștere.

Folosim acest prilej spre a vă mulțumi pentru strălucita 
luptă pe care o duceți pentru înțelegere internațională și 
pace mondială.

Vă asigurăm de dorința de a menține între partidele noas
tre legături bune și cordiale, la stabilirea cărora dumnea
voastră personal ați contribuit atît de mult.

SIGURD OMANN
Președintele Partidului Socialist 

Popular din Danemarca

Comitetului Central al

Partidului Comunist Romăn
în numele Comitetului Central, al tuturor comuniștilor din 

Brazilia, al celorlalte forțe progresiste din țara noastră și al 
meu personal, vă transmitem, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
calde felicitări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de 
naștere, urări de sănătate, viață îndelungată și salutări 
frățești.

LUIS CARLOS PRESTES

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Iubite tovarășe,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela 

vă transmite călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 55-a 
aniversări a zilei dv. de naștere, dorindu-vă noi succese in 
activitatea ce o desfășurați în fruntea partidului și a marii 
națiuni române.

îndelungatul drum revoluționar pe care l-ați parcurs și 
valorosul aport la construcția socialismului în țața dumnea
voastră sînt motive în plus pentru care ne asociem la bucu
ria manifestată de poporul român cu ocazia zilei dumnea
voastră de naștere.

Comuniștii venezueleni vă urează, tovarășe Ceaușescu, 
mulți ani de viață și luptă împotriva imperialismului, pentru 
pace și pentru socialism.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist 

din Venezuela,
JESUS FARIA
Secretar general

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

în amintirea recentei întîlniri cu care m-ați onorat, vă rog 
să primiți urările mele călduroase cu ocazia aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere.

GIUSEPPE MEDICI
Ministrul afacerilor externe al Italiei

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere a ’ 
Excelentei Voastre, vă rog să prjmiți sincerele mele felicitări, 
împreună cu cele mai călduroase urări de fericire pentru 
dumneavoastră personal și pentru nobilul popor român 
prieten.

' PH. ANNINOS
CAVALIERATOS

ministru supleant
al afacerilor externe al Greciei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, vă adresez cele mai vii și sincere felicitări.

GSOVANNI MOSCA
Vicesecretar al Partidului Socialist Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă 
transmit sincere urări de sănătate și noi succese în activi
tatea dumneavoastră.

GIANCARLO PAJETTA

ib-bh na iwl
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(Urmare din pag. I)

masă — să le folosim în comun, 
cu maximă eficientă pentru e- 
ducația tineretului din acest 
proaspăt colectiv de .muncă I In 
oraș nu avem încă un club al 
tinerilor dar pentru toate acțiu
nile noastre ale organizației 
U.T.C. avem oricînd la dispozi
ție casa de cultivă orășenească. 
Aceasta devine în timpul nostru 
liber, al doilea sediu al comite
tului U.T.C. Nu are rost să ne 
certăm pe o tobă 1 Dacă scopu
rile sînt comune (și sînt comune) 
atunci și actiumle noastre tre
buie să fie comune. Și nu se 
poate spune că la Buftea, sindi
catul sprijină doar echipa de fot
bal. casa de cultură se îngrijește 
de taraf și de formația de dan
suri populate, iar organizația 
U.T.C. de munca patriotică. „In 
stare pură“ nu există o acțiune 
a sindicatului, sau a organizației 
U.T.C., sau a oricărui alt factor 
responsabil, cu toții trebuie să 
contribuim la completarea aces
tei manifestări cu date, potrivit 
specificului nostru, ca să le îm
bunătățim conținutul și săi gă
sească ecou în masa largă a ti
nerilor.

Vechea fabrică de conserve 
tare împlinește 102 ani, își va 
txtinde in anul acesta capacita
tea de producție Se moderni
zează, se aduc utilaje noi, tre
cem de fapt de la „manufactură“ 
la industrializarea de sene. Ce

EFIGIE COMUNĂ
facem cu tinerii de aici ca să 
poată manevra noile mașini P 
Trebuie să-i ajutăm, să-i pre
gătim din mers chiar pe flux 
tehnologic. Pentru această reca
lificare profesională instituția de 
cultură a orașului, clubul fabricii 
și organizația U.T.C. pot să spri
jine substanțial tineretul. De a- 
ceea comitetul sindical al fabri
cii ne-a și cerut sprijinul. Și am 
început pregătirea cadrelor în
tr-un club modest al fabricii. 
(Cînd vom termina fabrica cea 
nouă vom avea și un club mai 
mare , piuă atunci îl „rentabili
zăm“ pe acesta). Ne-am convins 
că acționîncl împreună, fără a 
ne refugia în iluzorii parcele în 
care ai exista „ceva care nu ne 
privește direct“ — avem forțe 
să organizăm prețioase inițiative 
culturale.

In toamna aceasta și-au săr
bătorit majoratul' 230 de tineri 
din Buftea. Majoratul a fost o 
sărbătoare a muncii la care ti
nerii din Buftea invitați la casa 
de cultură au primit sfaturi de 
la mai vechii muncitori. Împreu
nă cu consiliul sindical al ora
șului ne-am străduit să-i înmî- 
năm tînăruliu sărbătorit, odată 
cu buchetul de flori și un loc de 
muncă dinainte prospectat, con
form dorințelor și aspirațiilor 
sale. Am făcut din instituția cul
turală nu numai un sediu al dan
surilor și manifestărilor artistice 
ci, în același timp și un centru 
metodologic de îndrumare a ti

neretului, unde acesta să gă
sească răspuns la toate proble
mele sale. Studioul de filme ar
tistice — Buftea, dispune de o 
bază culturală cu mult mai bo
gată și mai variată decît toate 
celelalte instituții culturale ale 
orașului. Aceasta nu înseamnă că 
cei de acolo folosesc aceste bu
nuri materiale pe un circuit în
chis, doar în întreprindere. Noi 
am organizat, în cinstea Aniver
sării Republicii, cel mai bogat 
festival al filmelor românești clin 
întreg județul. După fiecare pro
iecție avea loc și cîte o întîlnire 
cu realizatorii filmelor. Comite
tul Sindical al Studioului*  — ne 
mai sprijină — direct și în Or
ganizarea unui cineclub al ora
șului. Această pasiune se trans
formă în instruire cinematogra
fică pentru cei care sînt anga
jați anual în laboratoarele stu
dioului, la masa de montaj sau 
ca mașiniști pe platourile de 
filmare. Prin cineclub — studioul 
își face o selectare a cadrelor 
tinere; 3 000 de salariați are
studioul și mai mult, de jumăta
te sînt din Buftea“.

★
La Buftea am întîlnit o bază 

materială modestă, nici lăcașe 
somptuoase de cultură nu sînt, 
ca în alte localități. Există de 
fapt o casă de cultură și citeva 
„sedii" culturale (care nu sînt 
încă cluburi) în fabricile noi 
care, și ele își construiesc un se
diu. Insă toți reprezentanții or

ganizațiilor de masă colaborează 
pornind de la ceea ce există în 
prezent, creînd în același timp, 
premise pentru extinderea viitoa
re. La Buftea, cum spuneau 
chiar localnicii este „perioada 
începuturilor“. Lăcașul de cul
tură poate că este prea mic pen
tru toată gama manifestărilor e- 
ducative cerute de o localitate 
în plină dezvoltare dar reușește 
lotuși cu succes să polarizeze in
teresul tineretului. Exemplu sem
nificativ, echipa de dansuri popu
lare și taraful casei de cultură 
cîștigă la toate concursurile re
publicane locuri fruntașe în ie
rarhia valorilor autentice, iar tur
neele acestoin întreprinse peste 
hotare s-au bucurat de succes; 
o dovadă a preocupării statorni
ce pentru activitatea culturală și 
un semn că inițiativele din Buf
tea poariă o efigie comună, a 
cooperării tuturor factorilor.

Față de Buftea, localitate care 
acum își fixează temelia celor 
mai multe instituții există loca
lități care beneficiază de o bo
gată bază mater’ală și uneori de 
cîte trei sedii de cultură (Clu
bul tineretului, Casa- de cultură 
a sindicatelor, Casa de cultură 
orășenească) dar, în care lumi
nile se aprind cam iar și fiecare 
factor responsabil își desfășoară 
munca numai în „propria sa 
casă“. Despre astfel de menta
lități ne propunem să discutăm 
într-o serie de articole.

ETELE

>

cu-
?i

să ofere celor peste 
spectatori prezenți 
bune două partide

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au trimis tovarășului TON DUC THANG, pre
ședintele Republicii Democrate Vietnam, tovarășului LE DUAN, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, tovarășului TRUONG CHINH, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării Naționale a Republicii Demo
crate Vietnam, și tovarășului FAM VAN DONG, prim-ministru 
al Republicii Democrate Vietnam, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, Consiliului de Stat șl Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Socialiste România, al poporului român și al nostru perso
nal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam, Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, Consiliului de Miniștri al Republicii De
mocrate Vietnam și poporului frate vietnamez cele mai calde 
felicitări cu prilejul semnării acordului de încetare a războiului 
și restabilire a păcii în Vietnam.

Salutăm cu deosebită satisfacție încheierea acestui acord, 
care reprezintă o victorie istorică obținută de poporul vietna
mez prin lupta sa eroică împotriva agresiunii imperialiste, pen
tru apărarea independenței și suveranității patriei, a ființei 
sale naționale.

întreaga evoluție a evenimentelor în Vietnam demonstrează 
că nici o forță din lume nu este în stare să infrlngă un popor 
hotărît să-și apere dreptul sacru la o viață liberă, independentă 
și demnă, să-și făurească destinele potrivit voinței sale. Prin 
dîrzenia și înaltul spirit de sacrificiu de care a dat dovadă, po
porul vietnamez și-a cucerit respectul și simpatia tuturor na
țiunilor lumii, s-a bucurat de un imens sprijin din partea țări
lor socialiste, a forțelor iubitoare de pace de pretutindeni.

Rezultatele convorbirilor de la Paris învederează o dată mai 
mult că în zilele noastre singura cale eficientă de soluționare 
a problemelor litigioase este calea tratativelor.

Acordul încheiat la Paris reafirmă drepturile naționale fun
damentale ale poporului vietnamez — independența, suverani
tatea, unitatea și integritatea teritorială a Vietnamului, prevede 
încetarea acțiunilor militare, retragerea totală a trupelor ame
ricane, restabilirea păcii în Vietnam, ceea ce corespunde atît 
intereselor popoarelor vietnamez și american, cit și cauzei pă
cii în întreaga lume.

Ne exprimăm speranța că acordul realizat va crea condiții 
pentru instaurarea unei păci trainice, pentru ca poporul viet
namez, celelalte popoare din Indochina să-și poată consacra 
forțele dezvoltării lor economice și sociale, să-și poată solu
ționa problemele corespunzător voinței și hotărîrii lor, fără nici 
un amestec din afară.

Partidul Comunist Român, guvernul și poporul nostru tsi rea
firmă solidaritatea cu aspirațiile naționale ale poporului viet
namez și sprijinul lor internaționalist în vederea făuririi unei 
vieți libere și independente, pentru refacerea țării, în opera de 
construcție socialistă, pentru reunificarea patriei.

Ne exprimăm ferma convingere că relațiile de prietenie și 
Solidarität' frățească dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul celor ce Muncesc din Vietnam, dintre Republica Socialistă 
România și P.epublica Democrată Vietnam, vor cunoaște o con
tinuă dezvoltare. în interesul popoarelor noastre, al unității ță
rilor socialiste și al mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale, al tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, 
și tovarășul ION GHEORGHE MAURER. președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, au trimis Ex
celenței Sale, domnului avocat NGUYEN HUU THO, președin
tele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud, președintele Consiliului Con
sultativ al Republicii Vietnamului de Sud, și Excelenței Sale, 
domnului arhitect HUYNH TAN PHAT, președintele Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, 
următoarea telegramă :

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste, al poporului român și 
al nostru personal, adresăm Excelențelor Voastre, Comitetului 
Central al Frontului Național de Eliberare, Consiliului Con
sultativ, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud și eroicei populații sud-vietnameze, cele mai 
călduroase felicitări cu prilejul semnării acordului de înce
tare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam.

Salutăm cu bucurie această victorie istorică a poporului viet
namez, care reprezintă un moment de o semnificație deosebită 
în lupta forțelor populare și progresiste sud-vietnameze pentru 
independență, libertate și pace, pentru dreptul sacru de a-și 
hotărî singure destinele potrivit propriei voințe și aspirații
lor lor.

Evoluția evenimentelor din Vietnam care au dus la semnarea 
acordului demonstrează că nici o forță din lume nu poate în
genunchea un popor hotărît să facă orice sacrificiu pentru apă
rarea ființei sale naționale, a libertății și demnității lui. Prin 
eroismul și dîrzenia de care a dat dovadă, poporul vietnamez 
și-a cucerit admirația tuturor popoarelor lumii, bucurîndu-se 
de sprijinul lor multilateral.

Acordul semnat la Paris reafirmă drepturile naționale funda
mentale ale poporului vietnamez, dreptul Ia autodeterminare 
al populației sud-vietnameze, principiul reunificării treptate a 
Vietnamului pe baza înțelegerii între Nord și Sud. Prevederile 
acordului privind încetarea războiului, retragerea trupelor ame
ricane și restabilirea păcii în Vietnam, corespund pe deplin atît 
intereselor poporului vietnamez, cît și ale poporului american, 
cauzei păcii și destinderii internaționale.

Rezultatele convorbirilor de la Paris confirmă încă o dată 
faptul că în zilele noastre problemele litigioase pot fi și tre
buie soluționate pe calea tratativelor, în conformitate cu aspi
rațiile legitime ale popoarelor.

Ne exprimăm speranța că acordul realizat va crea condiții 
pentru instaurarea unei păci trainice, pentru ca poporul viet
namez, celelalte popoare din Indochina să-și poată consacra 
forțele dezvoltării lor economice și sociale, să-și poată solu
ționa problemele corespunzător voinței și hotărîrii lor, fără 
nici un amestec din afară.

Partidul,, guvernul și poporul român își reafirmă și cu acest 
prilej solidaritatea cu poporul vietnamez și hotărîrea de a-i 
acorda în continuare întregul sprijin în lupta pentru făurirea 
unei vieți libere și independente in Vietnamul de Sud, pentru 
democrație si progres social, pentru reunificarea patriei.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de strînsă prietenie 
dintre Republica Socialistă România și Republica Vietnamului 
de Sud se vor dezvolta continuu în folosul popoarelor noastre, 
al unității forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii și progre
sului în lume.

ILIE NASTASE, PENTRU A TREIA OARĂ, 
ÎNVINGĂTOR LA OMAHA

Tenismanul român Ilie 
Năstase a debutat cu succes 
în noul sezon internațional, 
cîștigind, pentru a treia oară 
consecutiv, turneul „indoor“ 
de la Omaha (Nebraska)

In finala actualei ediții a 
concursului, Ilie Năstase l-a 
întîlnit pe americanul Jim- 
my Connors. La scorul de 
5—0 în primul set în favoa
rea lui Năstase, tenismanul 
american a abandonat, acu- 
zînd efectele unei întinderi 
musculare suferite in par
tida semifinală disputată cu 
vest-germanul Fassbender. 
Din această cauză, nici fi
nala de dublu, în care ur
mau să se întîlnească 
plurile Connors—Gisbert 
— Brown—Estep, nu s-a mai 
putut disputa.

In această situație, orga
nizatorii turneului au decis

• „MARELE PREMIU 
AUTOMOBILISTIC AL AR
GENTINEI“, primul concurs 
de formula I pentru cam
pionatul mondial al anului 
1973, s-a desfășurat la 
Buenos Aires în prezența a 
peste 100 000 de spectatori 
și a prilejuit brazilianului 
Emerson Fittipaldi o spec
taculoasă victorie,

qIN CADRUL CON
CURSULUI internațional a- 
tletic de sală, desfășurat la 
Portland (Oregon), sporti
vul american Al Feuerbach 
a stabilit cea mal bună per
formanță mondială pe teren 
acoperit în proba de arun
carea greutății, cu rezulta
tul de 21,17 m.

Tovarășul ION GHEORGHE MAUSER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis Ex
celenței Sale, domnul EDMOND LEBURTON, primul ministru 
al Belgiei, următoarea telegramă :

Cu ocazia investirii Excelenței Voastre în funcția de prim- 
ministru al Belgiei, în numele guvernului român și al meu per
sonal, vă adresez felicitări cordiale și urări de succes în acti
vitatea Dumneavoastră viitoare.

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între 
Republica Socialistă România și Belgia se vor dezvolta în con
tinuare în interesul țărilor și popoarelor noastre, al păcii și 
cooperării în Europa.

Vizita ministrului afacerilor
externe al Republicii Franceze,

Maurice Schumann
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
covescu, luni dimineață a sosit 
în Capitală, într-o vizită oficia
lă, ministrul afacerilor 
al Republicii Franceze, 
Schumann, cu soția.

Oaspetele este însoțit 
Lemerle, directorul de 
al ministrului, Jean Beliard, di
rector al serviciului de informa
ții si presă, Emmanuel de Mar- 
gerie, director pentru Europa, 
funcționari superiori din M.A.E., 
consilieri și experți.

Pe aeroportul Otopeni, 
aflau în întîmpinare George 
Macovescu cu soția. Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Constantin Fli- 
țan, ambasadorul României la 
Paris, alte persoane oficiale.

Erau prezenți Francis Le- 
vasseur, ambasadorul Franței la 
București, membri ai Ambasa
dei.

La sosire, cei doi miniștri au 
rostit scurte alocuțiuni, în care 
au relevat că actuala vizită se 
înscrie în contextul bunelor re-

externe 
Maurice

de Paul 
Cabinet

se

a

3 000 de 
în tri- 

, demon
strative. In meciul de sim
plu, desfășurat într-un sin
gur set, Ion Tiriac l-a în
trecut, Ia capătul unei dis
pute spectaculoase, cu 6—5, 
pe Ilie Năstase. In partida 
de dublu, perechea Ion Ti
riac (România) — Juan Gis
bert (Spania) a dispus cu 
6—3, 6—3 de cuplul ameri
can Brown—Estep.

lății existente între România și 
Franța. Ei au sublimat impor
tanța deosebită a vizitelor gene
ralului de Gaulle in România și 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu în Fran
ța, a convorbirilor avute cu pre
ședintele Franței, Georges 
Pompidou, pentru evoluția me
reu ascendentă a raporturilor 
româno-franceze. Totodată, a 
fost exprimată convingerea că 
vizita ministrului Maurice 
Schumann. oferă prilejul unui 
schimb util de păreri asupra sta
diului și perspectivelor de dez
voltare a legăturilor tradiționale 
de prietenie dintre cele două 
țări.

★
Da puțin timp de la sosire, 

ministrul afacerilor externe al 
Republicii Franceze, 
Schumann, a făcut o 
protocolară ministrului 
rilor externe, George 
vescu.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Maurice 
vizită 

aface- 
Maco-

președintelui BănciiSosirea in Capitală
„The Chase Manhattan", David Rockefeller
Luni dimineața a sosit în Ca

pitală David Rockefeller, pre
ședintele Băncii „The Chase 
Manhattan“, care împreună cu 
soția și membri ai conducerii 
băncii, face o 
noastră. 1

Pe aeroportul 
ții americani au 
Vasile Malinschi, președintele 
Consiliului de Administrație,

vizită în țara

Otopeni, oaspe- 
fost salutați de

guvernator al Băncii Naționale 
a Republicii Socialiste România, 
Vasile Voloșeniuc, președintele 
Consiliului de Administrație al 
Băncii Române de Comerț Ex
terior, Iulian Bituleanu, adjunct 
al ministrului de finanțe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Leonard C. 
Meeker, ambasadorul S.U.A. la 
București, și membri ai Amba
sadei.

Un călduros
salut colegial

(Urmare din pag. I)
rie din antrenarea tuturor 
cetățenilor țării, ale celor ca- 
re-și iubeau patria, la bătă
lia purtată pentru victoria 
cauzei partidului și a po
porului.

De-atunci, de la primul nu
măr tipărit în ilegalitate, 
„România liberă“ și-a respec
tat cu consecvență legămin- 
tul de militant pentru înfăp
tuirea idealurilor socialiste, a 
politicii partidului comunist, 
a acționat necontenit în 
slujba maselor, pentru mobi
lizarea conștiințelor oameni
lor in vederea eliberării pa
triei, pentru construirea unei 
lumi în care poporul să-și fie 
el singur stâpîn.

în noaptea fierbinte de 23 
spre 24 august 1944 a apă
rut primul număr legal al 
ziarului în al cărui editorial 
se menționa că „România li
beră“ „a plătit cu sînge 
dreptul de a-și purta ca pe 
un steag numele său... 
„România liberă“ rămîne și 
nu va înceta niciodată să fie 
un ziar de luptă. In aceaslă 
dimineață de 24 august 1944, 
plină de toate nădejdiile vii
torului, acesta este legămîn- 
tul pe care-1 luăm !“

După atîția ani de existen
ță, voluminoasa colecție a 
ziarului ilustrează cu preg
nanță eforturile neobosite 
depuse de colectivul redac
țional pentru a face din 
„România liberă“ o prezență 
activă în conștiința cetățeni
lor patriei, în toate etapele 
procesului de cuce'rire a pu
terii de către clasa muncitoa
re, condusă de partidul său 
comunist, pentru edificarea 
socialismului în România. Tn- 
țelegînd rolul presei într-un 
mod nou, revoluționar, ziarul 
a rămas permanent o fidelă 
expresie a cuvîntului parti
dului, adueîndu-și, prin mij
loacele sale specifice, contri
buția la propagarea în mase 
a politicii interne și externe 
promovată de partid, la ca
nalizarea tuturor energiilor 
spre transpunerea în viață a 
acestei politici.

In anii luminoși ai socia
lismului, ca organ.al Consi
liilor populare și, astăzi, co
tidian al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, „România liberă*  
alături de ziarul „Scînteia“, 
de celelalte publicații s-a 
arătat mereu preocupată să 
fie o tribună a experien
ței înaintate, un promo-

energiilor

tor a tot ceea ce este 
nou, oferindu-și paginile u- 
nor largi schimburi de opi
nii, dezbateri asupra unor 
importante probleme ale con
strucției, militînd neobosit în 
favoarea principiilor demo
crației socialiste. In acest 
context, ziarul a stabilit un 
viu și larg dialog cu cititorii 
săi exprimînd opinia și pro
punerile acestora in princi
palele probleme ale vieții 
social-politice din țara noas
tră.

Beneficiind, alături de în
treaga presă, de îndrumarea 
și sprijinul permanent al 
conducerii de partid, de pre
țioasele indicații pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu 
personal le-a dat în atîtea 
rînduri frontului nostru pu
blicistic, „România liberă“ a 
reușit tn ultimii ani, cu 
deosebire, să-și intensifice 
eforturile în vederea mobi
lizării energiei tuturor cetă
țenilor țării pentru accele
rarea progresului economic 
al patriei, militînd pentru 
intensificarea participării ma
selor Ia îndeplinirea obiecti
velor stabilite de Congresul 
al X-Iea și Conferința Națio
nală a Partidului. Tn această 
perioadă, chiar,,ziarul desfă
șoară o amplă acțiune publi
cistică pe linia antrenării ce
tățenilor la realizarea anga
jamentului de îndeplinire a 
actualului plan cincinal îna
inte de termen.

La această aniversare a sa, 
ziarul înscrie în bilanțul unei 
activități desfășurate timp 
de 30 de ani străduințele 
consecvente depuse pentru 
a-și îmbunătăți continuu ac
tivitatea conform exigențe
lor puse în fața sa ca și a 
întregii prese de către partid. 
Este un merit incontestabil 
al ziarului de a fi reușit să 
ofere cititorilor o informație 
bogată, multilaterală, să re
flecte în paginile sale pro
blematica la zi a vieții noas
tre noi prin desfășurarea li
nei ample și susținute activi
tăți agitatorice, calitate ca
racteristică a reportajelor si 
materialelor publicate.

Fără. îndoială, redactorii 
de astăzi ai „României libe
re“, urmași ai prestigioase
lor tradiții publl' istice ale 
ziarului, moștenitori ai
xemplului pe care predece
sorii lor li-1 oferă fn ceea 
ce privește calitățile gazeta
rului comunist, de om par
tinic, devotat, slujitor al a- 
devărului, vor ști să răspun
dă așa cum se cuvine coman
damentelor pe care partidul 
le pune în fața lor, asemenea 
tuturor ziariștilor din țară, 
pentru întărirea frontului 
ideologic, pentru o contribu
ție crescindă la formarea o- 
muiui de tip nou tn spiritul 
normelor eticii și echită
ții socialiste la asigurarea 
creșterii participării maselor 
la conducerea treburilor so
cietății ca și a cunoașterii 
acestora.

Jubileul celor 3 decenii de 
existență a „României libe
re“ este un prilej pentru co
lectivul redacțional ai „Scîn- 
teii tineretului“ să adreseze 
colegilor săi un salut căl
duros pentru bilanțul rodnic 
cu care se prezintă la sărbă
toarea lor dorindii-le ca, 
alături de toată breasla gaze
tarilor. să obțină noi succe
se în nobila misiune de pro
pagator al politicii partidu
lui în rîndurile cititorilor, 
rezultate și mal mari tn preo
cuparea de îmbunătățire a 
conținutului și formei ziaru
lui, astfel Incit sarcinile tra
sate de partid să fie îndepli
nite în condiții tot mai bune.

e-

Ì BERCENARII
(Urmare din pag. I)

( Televizorul e prea puțin, iar expediția în centru nu e decît o 
l soluție temporară. Dar ceea ce putem face de pe acum este să 
) tratăm acest cartier ca pe o zonă la fel de plină de subiecte 
ț pentru artă, ca ori'care alta.
I In Berceni stau, printre alții, și artiști. De o jumătate 
’ de duzină de scriitori știu numai eu. Și ei, intr-un sens, „merg 
, în centru", adică arta lor nu prea cuprinde zona nouă în 
i care se află. Zonă care, psihologic, este extrem de intere- 
, sântă, o experiență sufletească a transmutării și reconstrucției 
1 cum nu s-a mai făcut. Mă rog, arta e mai înceată Filmul, 
( vizual și sprinten, nici el nu s-a prea abătut pe-aici. La 

porțile blocurilor, pe scaune ca pe prispă, stau demni și ușor 
melancolici niște moși mustăcioși, născuți in altă tradiție, 
care au adus satul cu ei și l-au așezat ostenit pe scaun în 
fața ușilor de sticlă și metal. Numai din atîta lucru se poate 
înțelege transfigurarea profundă a societății românești, cu 
toate consecințele ei în spirit.

Mă gindesc serios să-mi caut un subiect de roman pe-aici.

soluție temporară. Dar ceea ce putem face de pe acum este să

i
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După semnarea acordului 
privind restabilirea păcii 

în Vietnam
• APE1UL C.C. AL F.N.E. DIN VIETNAMUL DE SUD Șl AL G.R.P. 
AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD • DECLARAȚIA M.A.E. AL 
REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD • LI VAN SAU DESPRE 
DISCURSUL LUI NGUYEN VAN THIEU • PRIMA REUNIUNE A 
COMISIEI MIXTE MILITARE CVADRIPARTITE • A ÎNCEPUT RE

TRAGEREA MILITARILOR AMERICANI

Agenția de presă „Eliberarea“ 
a dat publicității un apel al Co
mitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de Sud și al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, a- 
dresat tuturor compatrioților și 
combatanților din Vietnamul de 
sud, în legătură cu semnarea 
Acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam.

In apel se arată că semnarea 
Acordului este o victorie a po
porului vietnamez în lupta sa 
îndelungată, a tuturor națiuni
lor iubitoare de libertate, a în
tregii omeniri progresiste, in
clusiv a poporului american.

în prezent, sarcina poporului 
din Vietnamul de sud este să 
acționeze în spiritul înțelegerii 
naționale, al unirii întregului 
popor, să mențină ferm pacea și 
să'asigure o adevărată indepen
dență și suveranitate, exerci
tarea libertăților democratice, 
să îmbunătățească condițiile de 
trai, să construiască un Viet
nam de sud pașnic, indepen
dent, democratic și prosper și 
să avanseze către reunificarea 
pașnică a patriei. îndeplinirea 
acestor deziderate reprezintă 
aspirația tuturor păturilor 
populației sud-vietnameze — se 
arată în apel.

Frontul Național de Eliberare 
si Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud declară solemn că, 
în ceea ce îi privește, vor res
pecta cu strictețe și vor aplica 
în întregime prevederile Acor
dului.

în continuare, Apelul subli
niază că F.N.L. și G.R.P. al 
R.V.S. sînt gata să colaboreze 
cu toate persoanele, indiferent 
de trecutul lor. în cazul cînd a- 
cestea militează pentru pace, in
dependență și înțelegere națio
nală.

Adresîndu-se propriilor com
batanți, apelul le cere să apere 
prevederile acordului, să aplice 
ordinul de încetare a focului. 
Adresîndu-se militarilor armatei 
administrației de la Saigon, a- 
pelul subliniază că pacea este o 
yictorie comună și că lor le re
vine, de asemenea, sarcina de a 
o menține, colaborînd cu luptă
torii forțelor de eliberare și e- 
vitînd orice conflicte regre
tabile.

„In aceste momente impor
tante ale istoriei noastre națio
nale, G.R.P. al R.V.S. nădăjdu
iește că administrația de la Sai
gon va pune interesele patriei 
mai presus de orice, va întîm- 
pina favorabil cererile tuturor 
straturilor poporului nostru și 
va forma grabnic, prin consul
tări sincere, un Consiliu Națio
nal al reconcilierii și înțelegerii 
naționale, alcătuit din trei părți 
egale la toate nivelurile, pentru 
a se ajunge la ținerea cît mai 
grabnică a unor alegeri genera
le cu adevărat libere și demo
cratice, pentru ca poporul viet
namez să poată decide în mod 
liber regimul său politic.

G.R.P. al R.V.S., unicul re
prezentant autentic al poporului 
sud-vietnamez, declară că va 
menține și va dezvolta relațiile 
prietenești cu toate țările care 
au relații cu Republica Vietna
mului de Sud și se declară gata 
să stabilească relații diplomati
ce cu toate celelalte țări, pe 
baza principiilor independenței.

Vie satisfacție 
in lumea întreagă

• Guvernul R.P. Ungare a 
primit cu satisfacție semnarea 
Acordului cu privire la înce 
tarea războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam, se arată în
tr-o declarație transmisă de a- 
genția M.T.I. El acordă o im
portanță excepțională semnării 
acordului, care constituie o re
alizare istorică a poporului 
vietnamez.

• Guvernul Afganistanului 
salută realizarea acordului cu 
privire la încetarea războiului 
șl restabilirea păcii în Vietnam 
— se subliniază într-o declara
ție oficială, difuzată la Kabul. 

suveranității, egalității și avan
tajului reciproc.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității, la 29 ia
nuarie. o declarație în care se 
arată că, după intrarea în vi
goare a acordului de încetare 
a războiului și restabilirea pă
cii în Vietnam, administrația 
de la Saigon a mobilizat, la 28 
ianuarie, importante forțe mili
tare care, în coordonare cu a- 
viația, tancurile și artileria, au 
lansat atacuri violente în nu
meroase zone populate aflate 
sub controlul Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

★
Referindu-se, într-o declara

ție de presă făcută la Paris, la 
discursul rostit de conducăto
rul regimului saigonez Nguyen 
Van Thieu, în 28 ianuarie a.c., 
Li Van Sau, reprezentant al 
delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la convor
birile de la Paris în problema 
Vietnamului, a relevat că, în- 
tr-un moment în care poporul 
vietnamez și toate popoarele 
lumii își exprimă satisfacția 
față de semnarea Acordului de 
la Paris privind Vietnamul, șe
ful administrației de la Saigon, 
Nguyen Van Thieu, „a repetat 
denaturările adevărului și ame
nințările la adresa forțelor re
voluționare și a persoanelor 
care militează pentru pace, in
dependență și înțelegere nați
onală“.

★
• La Saigon a avut loc, luni, 

prima reuniune a Comisiei 
mixte militare cvadripartite, 
constituită în conformitate cu 
Acordul de încetare a războiu
lui și restabilire a păcii în 
Vietnam. La lucrările comisiei 
participă delegații militare ale 
guvernului Republicii Democra
te Vietnam, Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, State
lor Unite ale Americii și Repu
blicii Vietnam.

★
Agenția Associated Press in

formează, din Saigon, că Statele 
Unite au început, duminică, re
tragerea celor 23 000 de militari 
care se mai află încă în Vietna
mul de sud.

★
La Saigon au sosit membrii 

Comisiei internaționale pentru 
supraveghere și control — re
prezentanți ai Poloniei, Unga
riei, Canadei și Indoneziei.- în 
cadrul unei întruniri desfășu
rate la 29 ianuarie, aceștia au 
examinat activitatea viitoare a 
Comisiei — relatează agenția
T.A.S.S.

După cum informează agenții
le Associated Press și France 
Presse, în perioada scursă după 
intrarea în vigoare a Acordu
lui privind încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Viet
nam, peste 100 de avioane mi
litare americane, inclusiv bom
bardiere „B-52", cu baza în Tai- 
landa, au bombardat unele 
zone din Laos și Cambodgia.

guvernul și poporul chilian sa
lută semnarea acordului de în
cetare a războiului și resta
bilirea păcii în Vietnam.

« Guvernul R. P. Polone a dat 
publicității o declarație în care 
salută semnarea Acordului pri
vind încetarea războiului și re
stabilirea păcii în Vietnam, „o 
mare victorie a păcii asupra 
războiului și un succes serios al 
realismului politic și al rațiunii“, 
informează agenția P.A.P.

n „Emiratele Arabe Unite 
salută semnarea acordului cu 
privire la încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Viet
nam“, arată un comunicat al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
dat publicității la Abou Dhabi.

PARTIDUL KOMEITO

ȘI-A SCHIMBAT

POZIȚIA FAȚĂ DE

TRATATUL MILITAR 

JAPONO-AMERICAN
Partidul Komeito și-a schim

bat poziția față de tratatul mi
litar japono-american. într-o 
ședință a Comitetului Central, 
președintele acestui partid, 
Yoshikatsu Takeiri, a afirmat 
că, a venit timpul cînd Komei
to trebuie să studieze în mod 
pozitiv problema abolirii ime
diate a tratatului.

Pînă în prezent, Komeito se 
pronunța pentru reducerea 
treptată a angajamentelor asu
mate de Japonia prin tratat. 
Reconsiderarea intervenită a 
fost explicată de Takeiri prin 
evoluția climatului politic în 
Asia, inclusiv normalizarea re
lațiilor diplomatice dintre Ja
ponia și R. P. Chineză și sem
narea acordului de încetare a 
războiului în Vietnam.

Muzeele 
italiene 

în pericol
Presa italiană informează că 

în prezent cei 100 de paznici de 
la muzeul Vaticanului urmează 
un curs de pregătire specială în 
scopul descoperirii la timp 
a eventualelor atacuri ale hoți
lor. Totodată, în sălile și galeriile 
Vaticanului, unde sînt expuse 
opere de artă de mare valoare, 
au fost instalate 25 de teleca- 
mere și instalații de alarmă 
dintre cele mai perfecționate.

Aceste măsuri nu reprezintă 
un exces de zel. Italia este țara 
care înregistrează cele mai 
multe furturi din pinacotecile 
sale. Bilanțul pe anul trecut în 
această privință arată că au 
dispărut atîtea tablouri și alte 
lucrări de artă cît ar putea cu
prinde un întreg muzeu. „Feno
menul disparițiilor obiectelor de 
artă, apărut cam pe la sfîrșitul 
anilor ’50, a depășit în ultimii 
ani faza în care furtul era ro
dul pasiunii de colecționar, obi
ectele de artă fiind privite 
acum ca o investiție avan
tajoasă. „Financial Times“ men
ționează că prețul tablourilor 
maeștrilor vechi a crescut în ul
timii zece ani de 37 de ori, iar 
picturile impresioniștilor sînt 
vîndute la un preț de 29 de ori 
mai mare. Ziarul din Torino 
„La Stampa“ scria cu amărăciu
ne că pierderea din ultimii ani se 
ridică la cel puțin 25 000 de 
piese. Foarte puține sînt recu
perate, cele mai multe apărînd 
după cîțiva ani în colecția unui

Reuniunea miniștrilor de ex
terne și a șefilor de stat major 
din țările arabe — Consiliul a- 
rab al apărării — a hotărît nu
mirea ministrului egiptean al

Pe Vestmanna situația 
se agravează

Situația se agravează tot mai mult în insula islandeză Hey- 
maey, unde erupția vulcanului Helgafell continuă cu aceeași in
tensitate — transmite agenția France Presse. In plus, o furtună, 
care ar putea contribui la declanșarea de incendii, și-a făcut 
apariția pe țărmurile arhipelagului Vestmanna.

Deocamdată, lava nu a ajuns la orașul-port Vestmanneyjar, 
dar cenușa și tuful vulcanic formează straturi negre din ce în 
ce mai groase pe străzi și pe acoperișurile caselor. Multe din 
aceste clădiri, între care și cel mai important magazin din insu
lă, s-au prăbușit duminică. Amenințarea ca orașul să fie acoperit 
complet de cenușa vulcanică sau de lavă este din ce in ce 
mai mare.

Potrivit agenției citate, guvernul islandez examinează un pro
iect de taxe speciale asupra exporturilor de pește, pentru a veni 
în ajutorul celor aproximativ 6 000 de persoane care s-au refu
giat din Insula Heymaey. Duminică, în cadrul unei reuniuni, 
care a durat toată ziua, guvernul a examinat, de asemenea, un 
proiect de impozit general extraordinar și problema creării unor 
amplasamente pentru adăpostirea refugiaților.

Consultările multilaterale 
de la Helsinki

în ședința de luni, din ca
drul consultărilor multilate
rale de la Helsinki privind 
pregătirea conferinței genc- 
ral-europene, au luat cuvîn- 
tul reprezentanții Elveției, 
Vaticanului, U.R.S.S., Belgiei, 
României, Ciprului, Spaniei, 
Suediei, Maltei, care s-au 
referit la catalogul propune
rilor oficiale ale statelor 
participante, pregătit de de
legația elvețiană. Luîndu-se 
ca bază de lucru acest do
cument, s-a trecut la dezba- 

3 teri asupra primului punct

• Verdict la Atena
Luni după amiază, a fost 

pronunțat verdictul în procesul 
intentat unor cadre și militanți 
ai Partidului Comunist din 
Grecia (interior), desfășurat 
timp de o săptămînă la Curtea 
de apel din Atena. Haralambos 
Dracopoulos, secretar general 
ai Biroului politic al C.C. al 
P.C. din Grecia (interior) a fost 
condamnat la închisoare pe 
12 ani și patru luni, iar Dimi
trios Partsalidis, membru al 
secretariatului Biroului politic 
al C.C. al P.C. din Grecia (in
terior) la 12 ani și două luni. 
Aspasia Papathanasopoulou și 
Gherasimos Antoniu au fost 
condamnați la detențiune pe o 
perioadă de trei ani și respec
tiv, doi ani.

miliardar sau în sălile vreunui 
muzeu dintr-o altă capitală 
decit cea a țării de origine. 
Faptul âcesta pare curios 
deoarece în marea parte 
a cazurilor este vorba des
pre capodopere bine cunos
cute. Totuși acestea se vînd 
fiindcă in Statele Unite sau în 
unele țări vest-europene, uzu- 
capiunea asupra unui obiect de 
artă, chiar furat fiind, dispare 
în numai cinci ani (în Italia — 
zece), după care propietarul lu
crării are certitudinea legalității 
achiziției făcute în urmă cu 
cinci sau zece ani. Nu există 
un acord internațional care să 
sancționeze furturile și expor
turile de acest gen. Rare sînt 
cazurile în care o persoană, o 
galerie sau un muzeu, aflînd că 
este vorba despre o piesă furată, 
să o înapoieze adevăratului pro
prietar.

Publicațiile de pe toate meri
dianele relatează destul de des 
dispariția unei alte opere de 
artă, iar opinia publică, obiș
nuită cu astfel de anunțuri, re
acționează numai atunci cînd 

apărării, Ahmed Ismail, în 
funcția de comandant-șef al 
forțelor armate egiptene, sirie
ne și iordaniene — informează 
agenția M.E.N.

la ordinea de zi a viitoarei 
conferințe pentru securitate 
și cooperare în Europa.

Totodată, în luările de cu
vînt, numeroși delegați, prin
tre care și reprezentantul 
României, subliniind că pacea 
este indivizibilă, au salutat 
semnarea acordului cu privi
re la încetarea focului și re
stabilirea păcii în Vietnam și 
au exprimat speranța că 
aplicarea în viață a acestui 
acord va avea o înrîurire 
pozitivă asupra păcii și. secu
rității în întreaga lume.

Unități militare ale Africii de Sud 
au fost dislocate in Rhodesia

Comunicatul dat publicității la Pretoria în legătură cu moar
tea a șase „polițiști“ sud-africani, în cursul unor lupte cu pa- 
trioții Zimbabwe, reprezintă o recunoaștere oficială a faptului 
că unități militare ale Africii de sud au fost dislocate în Rhode
sia, pentru a acționa împotriva forțelor patriotice rhodesiene, 
a arătat un purtător de cuvînt al guvernului zambian. Pur
tătorul de cuvînt a precizat că „polițiștii“ respectivi fac parte 
din cei 4 OCD de soldați și ofițeri din Africa de sud, care au 
fost trimiși în Rhodesia, pentru a sprijini guvernul Smith, fiind 
dislocați îndeosebi în zona de graniță dintre Rhodesia și 
Zambia.

este vorba de furtul unei opere 
cu totul deosebite și care pre
zintă o considerabilă valoare 
cum este cazul furtului celebre
lor picturi ale lui Bellini și 
Vivarini, din biserica sfinților 
Giovanni și Paolo din Veneția, 
considerat unul dintre cele mai 
răsunătoare furturi ale secolului.

Printre cauzele acestei situații 
care face ca Italia să fie țara 
cea mai prădată de opere de 
artă, se numără precaritatea 
pazei și, în genere, precaritatea 
mijloacelor care să asigure 
securitatea operelor de artă. E 
interesant de semnalat în acest 
sens că din cauza lipsei de fon
duri nu există nici măcar un 
inventar complet al patrimo
niului artistic italian, deși inten
ții în acest sens existau încă de 
la începutul secolului. După 
mai bine de jumătate de secol 
se constată că numai inventari
erea monumentelor a fost reali
zată și aceasta parțial. De aceea 
nu există nici o statistică exactă 
asupra furturilor operelor de 
artă.

RODICA ȚEPEȘ

După cum relatează agenția 
C.T.K., pe șoselele Cehoslova
ciei, în anul 1972, au avut loc 
77 788 de accidente rutiere, in 
urma cărora și-au pierdut viața 
3 168 persoane. 10 816 persoane 
au fost grav rănite, iar 31044 
au suferit răni ușoare.

4PF■■■L ■ ■1*  ,. 'Marti- ■
S(iiiii■r

• La Santiago de Chile a 
fost dat publicității un comuni
cat oficial, în care se relevă că

Intr-un sat situat pe malul 
lacului Menzaleh a decedat 
Hassan Gallad, cel mai vîrstnic 
locuitor al Egiptului, care îm
plinise nu demult 150 de ani. 
Numărul descendenților săi 
este de 110 persoane.

ACCIDENT PE 
MALUL ZAMBIAN 

AL FLUVIULUI 
ZAMBEZI

Un purtător de cuvînt al 
guvernului zambian a anunțat 
că trei persoane au fost ucise, 
iar alte opt rănite, ca urmare 
a exploziei unei mine plantate 
de trupele rhodesiene pe ma
lul zambian al fluviului Zam- 
bezi — transmit agențiile 
Associated Press și France 
Preșse. Purtătorul de cuvînt 
a menționat că accidentul a 
avut loc în dreptul punctului 
de frontieră Kazungula, mina 
explodînd sub un camion plin 
cu muncitori.

Reuniunea Comisiei 
constituționale 
interyemenite

în capitala Republicii Demo
cratice Populare a Yemenului 
a început, duminică, prima reu
niune a Comisiei constituționa
le interyemenite. Alcătuită din 
32 de membri (cîte 16 de fie
care parte), comisia a fost for
mată în baza acordului de la 
Tripoli asupra unificării R.D.P. 
a Yemenului și R.A. Yemen și 
are ca sarcină elaborarea con
stituției noului stat

LEOPOLD SEDAR 
SENGHOR A FOST 

REALES PREȘEDINTE 
AL SENEGALULUI

Președintele Senegalului, Leo- 
pold Sedar Senghor, a fost re
ales în funcția de șef al sta
tului, pentru o perioadă de 
cinci ani, în cadrul alegerilor 
prezidențiale, care au avut loc, 
duminică. în Senegal. In baza 
unei hotărîri a Uniunii Progre
siste Senegaleze (partidul de 
guvernămînt), Leopold Sedar 
Senghor a fost unicul candidat 
la postul de președinte al țării.

Totodată, în cadrul alegeri
lor generale organizate în țară, 
au fost desemnați 100 de depu- 
tați ai Adunării Naționale. Po
trivit datelor furnizate de Co
misia electorală, la alegeri au 
participat aproximativ 97 la 
sută dintre cetățenii cu drept 
de vot.

• Nordul Pacificului
— un depozit 
de gunoi

Apreciind după obiectele 
care mai plutesc încă pe adele 
oceanului, o expediție științifi
că americană a ajuns la con
cluzia că zona nordică a Paci
ficului a devenit unul dintre 
cele mai mari depozite de gunoi 
din lume. Publicînd o parte din 
rezultatele expediției întreprin
se de cercetători ai universită
ților California și San Diego și 
ai unor institute de oceanogra
fie, revista britanică „Nature“ 
informează că peste 100 mili
oane de obiecte plutesc pe apele 
din nordul Oceanului Pacific, 
incluzînd, între altele, sticle de 
plastic, plute de pescuit, în
călțăminte din cauciuc eto. A- 
ceste estimări au fost posibile 
pe baza „eșantioanelor" culese, 
raportate la unitatea de supra
față. De exemplu, parcurgind 
156 de kilometri într-o zonă de 
12,5 kilometri pătrați, expedi-
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„Doctorie“ | 
fără efect ț

Primul semn al schimbării politicii economice a partidu
lui conservator britanic a apărut în primăvara anului 1972. 
In campania sa electorală care a precedat alegerile din 
1970, acesta prezenta corpului electoral un ptogram econo
mic promițător. Obiectivele urmărite erau eradicarea infla
ției și o „creștere sănătoasă a economiei“. Căile alese tre- 
buaiu să fie reducerea subvențiilor de stat și a controlului 
de stat asupra economiei, neamestecul pe piețe, abando
narea programului de austeritate moștenit de la conduce
rea laburistă. Aproape doi ani, rezultatele scontate s-au lă
sat mult așteptate, economiștii britanici opinind foarte scep
tici că aceasta este „calea haosului" (Times). în primăvara 
anului 1972, premierul Heath a anunțat că este nevoit ,,să 
ia frînele economiei în dinți“. Numai că soluția găsită nu 
este prea deosebită de succesivele planuri de înghețare a 
prețurilor și salariilor care au suscitat opoziția dîrză a sin
dicatelor britanice. Programul conservatorilor numit „anti
inflaționist“ a ajuns deja în pragul „fazei a doua“, indiciu 
sigur că prima nu a dat rezultate. în cadrul acestei a „doua 
faze“ a programului său antiinflaționist (aprobat după a- 
prinse controverse de Camera Comunelor guvernul inten
ționează „să reglementeze“ pe o perioadă de trei ani pre-

Demonstrație la Londra a muncitorilor împotriva extinderii mă
surilor antiinflaționiste, pentru reducerea puțurilor și mărirea 

salariilor.

țurile, salariile, dividendele și chiriile. In consecință, creș
terile salariilor vor fi limitate la maximum o liră sterlină 
pe săptămînă. Actualul blocaj al salariilor și prețurilor al 
„primei faze", care trebuia să ia sfîrșir luna aceasta, se va 
prelungi cu încă 60 de zile. în acest interval proiectul gu
vernamental va putea fi lecturat pentru a treia oară în 
Camera Comunelor și transmis după aceea Camerei Lor
zilor. Se va trece așadar direct de la „prima fază" Ia a 
„doua fază" a programului antiinflaționist.

Sindicatele britanice au primit cu justificată nemulțumire 
prevederile acestui program care afectează mai ales situa
ția materială a familiilor cu venituri modeste, neexercitin- 
du-se asupra prețurilor (experiența anterioară a dovedit-o) 
un control eficient. De asemenea, după o perioadă de cîteva 
luni de „șomaj constant“, în ultimul timp s-a înregistrat o 
rată în creștere a numărului șomerilor, simpton care vor
bește de la sine nu numai despre nerealizarea acelei pro
misiuni electorale de „creștere sănătoasă a economiei", dar 
și de neputința „primei faze" de a contribui la micșorarea 
numărului celor fără slujbe. „Doctoria" nu și-a făcut deci 
efectul. Sindicatele au respins programul antiinflațio
nist. Comitetul economic al puternicei centrale sindicale 
T.U.C. (Trade Union Congress), reprezentînd 10 milioane 
de muncitori, și-a exprimat opoziția fermă la programul gu
vernamental „de luptă împotriva inflației" criticind intr-un 
comunicat „impunerea unilaterală a măsurilor ecOnrtmice, 
atunci cînd sprijinul și încrederea muncitorilor ar putea fi 
obținută prin negocierea unui acord global". Prerfiierul 
Heath a reafirmat intenția guvernului de a continua „in mă
sură posibilă" convorbirile pe această temă cu liderii sindi
cali. Apreciind necesitatea întreprinderii unor măsuri anti
inflaționiste. sindicatele au apărat în cursul convorbirilor 
anterioare cu reprezentanții guvernului și ai patronatului 
interesele membrilor lor. respingînd tentativele de ieșire 
din impas pe seama veniturilor muncitorilor, în timp ce 
profiturile marilor firme rămin neștirbite. în urma nego
cierilor dintre sindicate și reprezentanții guvernului și pa- 
tronatului, soldate cu eșec, „faza a doua" apare într-âdevăr 
ca o măsură unilaterală. Sindicatele au anunțat de aceea 
că vor boicota activitatea celor două comisii ale prețurilor 
și salariilor instituite de conservatori Comitetul economic 
al T.U.C. va organiza o reuniune specială a Consiliului na
țional al sindicatelor la 14 februarie, căruia îi va prezenta 
o alternativă la programul guvernamental antiinflaționist.

Comunicat a! Direcției Centrala 
de Statistică a U. R. S. S.

Direcția Centrală de Statistică 
a U.R.S.S. a dat publicității co
municatul privind realizările 

ția științifică americană a zărit
53 de obiecte fabricate de om, 
la intervale de numai 12 mi
nute.

Secretariatul Uniunii So
cialiste Arabe a prezentat 
președintelui Egiptului, An- 
war Sadat. un raport conți- 
nînd punctul său de vedere 
cu privire la recentele in
cidente studențești, scrie 
ziarul „Al Ahram", reluat 
de agenția M.E.N. Raportul 
se concentrează asupra as
pectelor politice și sublinia
ză existența în universități 
a unui vid politic „pe care 
unitățile Uniunii Socialiste 
Arabe și ale Uniunilor stu
dențești nu au reușit să-1 
umple“.

Secretariatul general al
U.S.A. lansează un apel 
pentru unificarea organiza
țiilor care se ocupă de stu
denti și de activitatea poli
tică în rîndul acestora.

DOINA TOPOR

I

À

economice și social-culturale ale 
Uniunii Sovietice pe anul 19?2.

Comunicatul relevă că sporul 
producției industriale a fost, în 
comparație cu anul 1971, de 6,5 
la sută, volumul total al acestei 
producții cifrîndu-se valoric la 
peste 424 miliarde ruble. Tn ritm 
rapid s-au dezvoltat electroener- 
getica, industriile chimică și 
petrochimică, construcțiile de 
mașini și alte ramuri. A sporit, 
de asemenea, considerabil pro
ducția de bunuri de larg con
sum.

Comunicatul arată, totodată, 
că, în anul trecut, din cauza 
condițiilor meteorologice, cultu
rile agricole au avut de suferit 
pe vaste suprafețe, dar că, da
torită măsurilor inițiate de 
P.C.U.S. și guvernul sovietic, au 
putut fi atenuate urmările ne
gative ale timpului nefavorabil, 
recolta fiind strînsă cu cele mai 
mici pierderi posibile.

Venitul național al U.R.S.S. a 
sporit, în 1972, cu 11 miliarde 
ruble. Creșterea productivității 
muncii a asigurat peste 80 la 
sută din sporul producției in
dustriale și circa 75 la sută din 
sporul venitului național.

La 1 ianuarie 1973, populația 
Uniunii Sovietice era de apro
ximativ 248 600 000 oameni.
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NUNTA DE PIATRĂ : rulează 
la Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30).

CĂLDURA MlINILOR TALE l 
rulează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30).

ANUL CARBONARILOR : rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11: 13,30; 
16: 18,30, 21).

MARIA STUART : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16: 18,30: 21).

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Lumina (orele 18.15; 20,30).

URSUL YOGI : rulează la Lumi
na (orele 9; 11,15; 13.30; 16;). Vii
torul (orele 16; 13; 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI 1 rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,15).

POLITIA MULȚUMEȘTE : rulea

ză la Sala Palatului (orele 17,15;
20,15),  Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21). București (orele 8,45; 
11: 13.15; 16; 18,45; 21), Favorit (o- 
rele 9,15: 11,30; 13,45; 16: 18.15;
20 30).

CĂLĂTORIE PENTRU UN SU- 
RÎS : rulează la Doina (orele 11; 
13: 151.

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Doina (orele 
17; 20,15: — la orele 9.30 Program 
pentru copil), Crîngași (orele 
15.30: 19).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Melodia (orele 8.45; 11;
13.30: 16: 18,30: 20.45). Modern (o- 
rele 9; 11.15; 13.30: 16: 18.15: 20,30).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Aurora (orele 9.30: 11,45:
15.30: 18: 20,30).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Feroviar 
(orele 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18;
20,30). Excelslor (orele 8.45: 11:
13.30: 16: 18.30: 21). Flamura (orele 
9: 11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30).

ZESTREA : rulează la Buzeștl

mmm«

(orele 15,30; 18; 20,30), Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

QUEIMADA : rulează la Gloria 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 21), 
Tomis (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20,15).

EXPLOZIA : rulează la Bucegi 
(orele 15,45; 18; 20,15), Floreasca 
(orele 15,45; 18,15; 20,30).

FILIERA : rulează la Grivița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Volga (orele 9; 11,15; 13.30: 15,45;
18.15; 20,30), Arta (orele 10; 12,30; 
15,30: 18; 20,15).

VARA BĂRBAȚILOR : rulează 
la Unirea (orele 16; 18; 20).

MICUL OM MARE i rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30).

BARIERA : rulează la Pacea (o- 
rele 15,45; 18; 20). Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18;
20,15).

FRUMOS. ONEST, EMIGRAT ÎN 
AUSTRALIA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 18; 20,15).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Ferentari (orele 16; 18; 20), 
Progresul (orele 15,30: 18; 20,15).

CASA DE LlNGA CALEA FE
RATA i rulează la Munca (orele 
16; 18; 20).

VACANTA LA ROMA ! rulează 
la Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,15).

MAREA EVADARE : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 19).

JOE HTLL î rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ARENA AERIANA : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17.30; 19,30).

CAZUL MATTEI i rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

CAPCANA PENTRU GENERAL: 
rulează la Vitan (orele 15,30; 13;
20,15).

SFIDAREA : (orele 10; 12; 14),
RASHOMON (orele 16.30; 18,45), 
STIGMATUL RÂULUI (ora 20,15). 
rulează la Cinemateca ..Union’’.

Opera Română : DON CARLOS 
— ora 19; Teatrul „Lucia Sturdza 

Bulandra” (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20; (Sala Studio) I VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNA SEARA DOMNULE WHDB 
— ora 19,30; Teatrul Mie I TES
TAMENTUL CIINELUI — ora 
19.30); Teatrul Giulești i VASSA 
JELEZNOVA — ora 19,30: Teatrul 
„Ion Creangă*  (La Modern Club) : 
CELE 12 LUNI ALE ANULUI — 
ora 16; Teatru! „Țăndărică*  (Sala 
Victoria) I O POVESTE CU CÎN- 
TEC — ora 10; Teatrul „C. Tăna- 
șe*  (Sala Victoria) 5 TRĂSNITUL 

meu DRAG — oră 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu“ : SICILIANA — 
ora 19,30; Studioul de Teatru al 
I.A.T.C. : AUTORUL MOARE AZI 
— ora 20; Circul „București“ : A- 
PRINDEȚI STELELE — ora 19,30),

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Chimie (anul HI 
liceu). 9,30 Matematică (clasa a 
VIII-a). 10,05 Publicitate. 10,10 
Avanpremieră. 10,15 Tele-enciclo- 
pedia. 11,00 Telecinemateca pentru 
copii. 12,20 Clntece șl jocuri popu
lare. 12,45 52 de Inițiative în 52 de 
săptămtal. 13,00 Telejurnal. 15,00— 
16,00 Lecții TV pentru lucrătorii

din agricultură. 17,30 Curs de 
limba rusă. 18,05 Publicitate. 18,35 
Panoramic științific. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Reflec
tor. 20,20 Seară de teatru : „Acci
dentul“. 21,20 Avanpremieră. 21,45 
Poșta TV. 22,00 „24 de ore". 22,30 
Handbal masculin : Universitatea 
București — Politehnica Timișoara.

PROGRAMUL II

20,00 Seară pentru tineret. Azi 
dimineață la ora 10 — transmisiu
ne înregistrată de la F.R.B. despre 
inițiativele lansate în cadrul în
treceri! „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului înain
te de termen". 20,15 Concursul 
nostru de dans modern. 20,35 Punc
tul pe „1“ — pe urmele unor sem
nale critice. 21,15 Teletonomat s 5 
melodii Ia cererea dv.
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