
/BiMlofeca Mun> • ; .
Sala de ■ r r

ȘEDINȚA
Proletari din toate țările, uniti-vă !

COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R

în ziua de 30 Ianuarie 1973 a avut loc ședința Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o in
formare in legătură cu vizitele efectuate de președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România in Pakistan și 
Iran, la începutul lunii ianuarie a.c.

Comitetul Executiv a luat cunoștință cu viu interes despre re
zultatele foarte bune ale vizitelor și despre posibilitățile în
semnate de dezvoltare a colaborării bilaterale dintre România 
și Pakistan, precum și dintre România și Iran. Comitetul Execu
tiv a dat o inaltă apreciere activității desfășurate de președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a aprobat 
in unanimitate rezultatele vizitelor și a stabilit ca ministerele și 
organizațiile economice să ia toate măsurile pentru transpune
rea în viață a înțelegerilor stabilite cu ocazia vizitei.

In legătură cu evoluția situației din Sud-Estul Asiei, Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. salută cu deosebită satisfacție 
încheierea acordului de încetare a războiului și restabilire a 
păcii in Vietnam. întreaga evoluție a evenimentelor din Vietnam 
demonstrează că un popor, hotărit să-și apere dreptul la viață 
liberă, independentă și demnă, să-și făurească destinele potri
vit voinței sale, nu poate fi infrînt de nici o forță din lume. 
Prin lupta sa, poporul vietnamez, care s-a bucurat de un mare 
sprijin din partea poporului român, din partea tuturor țărilor 
socialiste și a forțelor iubitoare de pace de pretutindeni, și-a 
cucerit respectul și simpatia tuturor națiunilor lumii. Acordul 
încheiat demonstrează o dată mai mult că in zilele noastre sin
gura cale de soluționare a problemelor litigioase este calea 
tratativelor.

Comitetul Executiv Ișl exprimă speranța că acordul realizat 
va crea condiții pentru instaurarea unei păci trainice, pentru 
ca poporul vietnamez, celelalte popoare din Indochina să-și 
poată consacra forțele dezvoltării lor economice și sociale, să-și

poată soluționa problemei« corespunzător voinței și hotărîrii lor, 
fără nici un amestec din afară.

Reafirmind solidaritatea Partidului Comunist Român cu aspi
rațiile naționale ale poporului vietnamez, cu lupta sa, Comite
tul Executiv exprimă convingerea fermă că intre Partidul Comu
nist Român și Partidul celor ce Muncesc din Vietnam, între Re
publica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam, 
se vor dezvolta continuu relații de prietenie și solidaritate fră
țească, in interesul celor două popoare, al unității țărilor socia
liste și al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Comitetul Executiv exprimă, de asemenea, convingerea că in
tre poporul român și toate popoarele din Indochina se va dez
volta o largă colaborare, considerind că pe această cale Româ
nia va putea contribui la lichidarea mai rapidă a urmărilor răz
boiului, la dezvoltarea acestor țări, la întărirea prieteniei între 

■poporul român și popoarele din această zonă.
Comitetul Executiv a dezbătut proiectul de lege privind pro

tecția mediului inconjurător și a stabilit ca, pe baza observații
lor făcute în cadrul ședinței, proiectul să fie definitivat și apoi 
supus dezbaterii publice in vederea inaintării spre adoptare 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat și aprobat unele propuneri de 
modificare și completare a unor prevederi ale legislației penale. 
Principalele măsuri adoptate prevăd ca sancționarea unor fapte 
mărunte, care nu prezintă gradul de pericol social al unei in
fracțiuni, să fie in viitor sancționate ca abateri cu caracter ad
ministrativ ; să se introducă în legislația penală munca corecțio- 
nală fără privare de libertate ; să se introducă unele simplificări 
in activitatea judiciară pentru a mări operativitatea și a înlă
tura unele paralelisme ; de asemenea, au fost sporite atribu
țiile Comisiilor de judecată. Măsurile aprobate de Comitetul E- 
xecutiv vor fi înaintate Consiliului de Stat spre legiferare.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea, unele probleme 
ale activității curente.
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în Editura politică 
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NICOLAE
CEAUȘESCU

CUVÎNTARE 
la solemnitatea 

decernării titlului 
de Doctor 

Honoris Causa 
al Universității 
din București
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SOLEMNITATEA DECORĂRII
ZIARULUI „ROMÂNIA LIBERĂ“

cu prilejul aniversării a 30 de ani de la apariția primului număr

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a inmînat 
marți, în cadrul unei solemni
tăți, care a avut loc la Consi
liul de Stat, Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România“, 
clasa I, conferit .ziarului „Ro
mânia liberă“, pentru contribu
ția deosebită adusă la înfăptui
rea politicii partidului și statu
lui, de construire a socialismu
lui în patria noastuț și pentru 
activitatea de educație socialis
tă a maselor de oameni ai mun
cii, cu prilejul aniversării a 30 
de ani de la apariția primului 
număr ai ziarului.

La solemnitate au participat 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Cornel Burtică, Mi- 
ron Constantinescu, Mihai Gere, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Teodor Ma- 
rinescu, șeful secției de presă 
a C.C. al P.C.R., Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor, 
precum și reprezentanți ai con
ducerilor ziarelor centrale, Ra- 
dioteleviziunii și Agenției Ro
mâne de presă „Agerpres“, vechi 
colaboratori ai ziarului.

După înmînarea înaltei
fineții, mulțumind pentru deo
sebita prețuire pe care condu
cerea partidului și statului o 
acordă activității ziarului, tova
rășul Octavian Paler, redactor- 
șef al „României libere“, a 
spus i

In ‘memoria noastră, a redac
torilor ziarului, va rămîne pen
tru totdeauna acest moment săr
bătoresc. După Cum, evocînd 
cele trei decenii de existență a 
ziarului, ne-a emoționat gîndul 
că „România liberă“ și-a în
ceput drumul în istoria presei 
românești, purtînd din neagră 
ilegalitate cuvîntul partidului 
către cititori, la două zile după 
ce un bărbat neînfricat, un mare 
patriot șî strălucit militant revo-

dis-

luționar, Dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împli
nea 25 de ani într-una din închi
sorile unde teroarea fascistă 
întemnițase împreună cu luptă
torii comuniști și umbra lui 
Bălcescu și cea a Iul Tudor Vla- 
dimirescu, a lui Horia, durerile 
seculare și visurile cele mai 
sfinte de libertate și dreptate 
ale neamului nostru.

înțelegem că onoarea ce ni 
se face implică pentru noi o su
perioară responsabilitate. Ne 
vom strădui din toate puterile, 
cu toată pasiunea și priceperea 
noastră, să fim demni de aceas
tă cinste, de încrederea ce ne-o 
acordati. Vom căuta să înlătu
răm din munca noastră tot ce 
mai e vetust, rutinier, viciat 
de formalism, pentru ca scrisul 
nostru să răspundă exigențelor 
actuale ale partidului, ale citito
rilor, la înalta temperatură spi
rituală a ideilor prin care, Dum
neavoastră tovarășe Ceaușescu 
ați luminat drumul spre trium
ful a tot ce este nou și slujește 
progresul națiunii noastre so
cialiste. Știm bine că în artico
lele noastre mai există încă 
destul steril și că minunata 
Dumneavoastră chemare de a se 
grăbi procesul dezvoltării țării 
prin eforturi de gîndire ni se 
adresează și nouă.

Vom sluji cu toată abnegația 
cauza partidului a cărui luptă 
a făcut ca numele simbolic al 
ziarului „România liberă" — 
înscris ca o speranță și ca un 
mesaj de luptă pe frontispiciul 
unei publicații ilegale acum trei 
decenii — să fie adevărul țării 
de azi.
Tovarășul’ NICOLAE 

CEAUȘESCU a felicitat căldu
ros colectivul redacției ziarului 
„România liberă“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat s-au întreținut apoi în
tr-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, cu cei prezenți.

(Agerpres)

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Aș dori ca, în numele Comi
tetului Central, al Consiliului de 
Stat și Consiliuiui de Miniștri, 
al meu personal. să adresez 
calde felicitări întregului colec
tiv al „României libere“ cu pri
lejul sărbătoririi a 30 de ani de 
la apariția primului său număr 
și al decernării înaltei distincții 
a Republicii Socialiste România. 
De asemenea, aș dori să adresez 
felicitări lucrătorilor de la „Ro
mânia liberă“, care vor fi de
corați cu diferite ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România.

Acordarea Ordinului „Steaua 
Republicii Socialiste România“, 
clasa I constituie o apreciere a 
conducerii de partid și de stat 
pentru contribuția pe care zia
rul „România liberă“, cei ce 
l-au redactat și tipărit au adus-o 
la cauza eliberării patriei noas
tre, la dezvoltarea democratică 
și, apoi, la dezvoltarea socialistă 
a României.

într-adevăr, „România liberă“ 
a apărut în condițiuni grele. E- 
ditarea ei a avut menirea să u-

nească eforturile tuturor forțelor 
democratice, patriotice din țară, 
sub conducerea partidului comu
nist. pentru răsturnarea dictaturii 
fasciste, scoaterea României din 
război și alăturarea ei la coaliția 
antifascistă. Astfel, alături de 
„Scînteia“. în anii* ilegalității, 
..România liberă“ a adus o con
tribuție de preț la activitatea 
partidului și a forțelor demo
cratice.

Desigur, nu este momentul a- 
cum să vorbim de întregul drum, 
de 30 de ani, al „României li
bere“. Ea are merite în toate e- 
tapele dezvoltării României. As
tăzi, prin răspîndirea cuvîntului 
partidului, al Frontului Unității 
Socialiste, al guvernului, „Ro
mânia liberă“ contribuie la uni
rea eforturilor întregului nostru 
popor pentru transpunerea în 
viață cu succes a politicii inter
ne și externe a partidului nostru.

Dăm o apreciere deosebită 
activității „României libere“ 
Desigur că întotdeauna, și în 
toate domeniile, mai este loc de 
mai bine; nu doresc însă acum

să vorbesc despre aceasta. Am 
reținut din ceea ce ați spus aici 
că în atenția conducerii ziaru
lui stă îmbunătățirea continuă a 
activității, tratării mai exigente 
a diferitelor probleme care se 
pun în actuala etapă a făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, inclusiv în ce privește 
afirmarea în viața societății noas
tre a principiilor eticii și 
ții socialiste.

Presa are, într-adevăr, un rui 
deosebit de important. Sîntem 
convinși că, împreună cu 
ga presă, „România liberă' 
face ca paginile ei să fie citite, 
să fie bine înțelese de cititori, 
contribuind în acest fel la rea
lizarea marilor schimbări revo
luționare din societatea noastră.

Cu aceste gînduri, doresc să 
urez întregului colectiv, tuturor 
celor care lucrează și contribuie 
la apariția „României libere“ 
succese tot mai mari în realiza
rea sarcinilor de onoare și de 
cinste ce Ie revin. Multă sănă
tate și fericire ! (Aplauze).

echită-

un rol

întrea- 
i“ va

In pagina a V-a : Solemnitatea înmînării de înalte ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România unor lucrători din redacția ziaru

lui „România liberă"

ACȚIUNEA 121000

ÎN ANUL HOTĂRÎTOR 
AL CINCINALULUI

După cum se știe, angajamentul comuniștilor 
Capitalei de a duce la indeplinire sarcinile ac
tualului cincinal cu șase luni mai devreme, a 
fost concretizat intr-un complex program de 
măsuri. Printre cele socotite de primă impor
tanță, se inscrie și acțiunea coordonată de 
Comitetul municipal de partid, de recrutare și 
pregătire profesională a forței de muncă supli
mentară - cunoscută cititorilor noștri sub denu
mirea de ACȚIUNEA 121 000. Cum e și firesc, 
suplimentarea forței de muncă vizează in spe
cial recrutarea, angajarea in producție și in
cluderea intr-o formă de școlarizare a tinere
tului, obișnuitul rezervor de forță de muncă al 
societății. De aceea organizației U.T.C. ii revine, 
alături de ceilalți factori responsabili, o mare 
răspundere pentru buna finalizare a acțiunii.

Lansată in zilele fierbinți care au urmat Con
ferinței Naționale a partidului, acțiunea 121 000 
s-a bucurat chiar la început de atenția și adezi
unea tinerilor. Primele rezultate, promițătoare, 
s-au înregistrat încă din toamna anului trecut. 
In decembrie 1972 ziarul nostru a scris despre 
cei 10 000 de tineri care au răspuns apelului 
ce le-a fost adresat. Dar, precizam atunci : 
„Invitația rămîne in continuare actuală".

Ce s-a intimplat intre timp î Cum este gîndită 
in continuare acțiunea ? Ce experiențe valoroase 
s-au conturat ? Cum acționează organizația 
U.T.C. a Capitalei și comitetele U.T.C. din între
prinderi I vă prezentăm in pag. a lll-a.

Noile angajate de la F.C.T.B. primesc zilnic 
sfaturi de la muncitoare cu experiență pe lingă 
care au fost repartizate, insă nu neglijează 

nici schimbul de experiență.
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Președintele Consiliului de Stat,

a primit pe ministrul afacerilor
externe al Franței

Președintele Consiliului 
Stat al Republicii I 
România, tovarășul 
Ceaușescu, a primit t 
ianuarie, pe ministrul 
lor externe al Franței, 
Schumann,, care face 
oficială in țara noastră.

La începutul convorbirii, mi
nistrul afacerilor externe, Ma- 
urice Schumann, a subliniat că 
are plăcuta însărcinare de a 
transmite personal președinte
lui Nicolae Ceaușescu, din par
tea președintelui Georges Pom
pidou, un 
prietenie și 
de sănătate

de
Socialiste 

Nicolae 
marți, 30 

afaceri- 
, Maurice 

o vizită

cordial mesaj de 
cele mai bune urări 
și fericire perso-

nală, de prosperitate pentru 
poporul român. Totodată, oas
petele s-a făcut mesagerul 
omagiilor adresate tovarășei 
Elena Ceaușescu de președinte
le Franței și soția sa.

Mulțumind pentru amabi
lul mesaj, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Georges 
Pompidou un cordial salut, 
cele mai bune urări de fericire 
personală, de prosperitate pen
tru poporul francez. Totodată, 
președintele Consiliului de Stat 
a rugat să transmită, din par
tea sa și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, șefului statului fran-

cez și soției sale expresia celor 
mai alese sentimente.

In cursul întrevederii s-a dat 
o înaltă apreciere relațiilor 
tradiționale și colaborării mul
tilaterale dintre România și 
Franța, relevîndu-se importan
ța deosebită pe care au avut-o 
întîlnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Georges Pompidou pentru 
dezvoltarea și adîncirea priete
niei româno-franceze. In con
text, s-a reliefat dorința co
mună de a pune in valoare, 
într-o măsură și mai mare, po-

(Continuare în pag. a V-a)

romișui nicolae ceaușescu
A PRIMIT PE
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
amiază, pe ambasadorul Repu
blicii Orientale a Uruguayului 
la București, Victor Pomes, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Victor Pomes a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu in
vitația oficială a președintelui 
Republicii Orientale a Urugua-

AMBASADORUL
yului, Juan Maria Bordaberry, 
de a vizita această țară.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, urmînd ca data efec
tuării vizitei să se stabilească 
de comun acord.

Ambasadorul Uruguayului a 
ținut să sublinieze că vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
este așteptată cu mare interes, 
guvernul și poporul uruguayan

„Vă asigurăm sa răspundem prin fapte, 
așa cum dumneavoastră ne-ați învățat“
Deputății Consiliului popular 

al comunei Stoicănești, județul 
Olt, întruniți in sesiune pentfu 
dezbaterea planului de dezvol
tare economico-socială si a bu
getului pe anul 1973, vă adre
sează, mult iubite și stimate to
varășe Ceaușescu, în numele 
tuturor locuitorilor de aici, cele 
mai calde simțăminte de dra
goste, devotament și nețărmu
rită prețuire pentru tot ceea 
ce faceți în fruntea partidului și 
statului, în numele celor mai 
scumpe idealuri ale poporului 
de înflorire continuă a patriei, 
de dezvoltare a tuturor loca
lităților țării, in cadrul măre
țului program de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Noi, stoicăneștenii, n-am uitat 
și nu vom uita niciodată ce 
ne-ați spus la înființarea C.A.P., 
în 1949, cînd am avut fericita 
ocazie ca Ia acest important e- 
veniment din viața satului să 
fiți în mijlocul nostru, să ne 
arătați calea ce trebuie s-o ur
măm împreună cu întreaga ță
rănime a țării. Cuvintele rosti
te atunci în fața obștei satului, 
îndrumările și indicațiile date 
ulterior cu prilejul altor vizite, 
rezultatele obținute, ne dau o- 
hligația cetățenească ca celui 
care este — așa cum se spune 
la noi — nașul celor peste 5 190 
locuitori ai comunei să-i a- 
ducem calda noastră mulțu
mire pornită din piepturile 
tuturor stoicăneștenilor, de la

mic la mare, profunda re
cunoștință și dragoste fier
binte ce i-o acordăm. Cum vă 
putem mulțumi, dumneavoastră, 
care in toi ceea ce ați făcut 
pentru noi ați pus ceva din 
toată ființa, decît prin a vă 
raporta, iubite conducător, că 
noi, cei din Cîmpia Boianului, 
a griului și a dropiilor, ne-am

livrăm statului peste plan 700 
tone cereale, 1 300 tone sfeclă 
de zahăr, I 200 hi de lapte și 
150 tone carne, la care se adau
gă importante cantități de pro
duse animaliere contractate și 
livrate statului peste plan de 
locuitorii comunei.

însuflețiți de sarcinile mo
bilizatoare pe care Conferința

Telegrama gospodarilor din Stoicănești 
adresată Comitetului Central al partidului, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

ținut de cuvînt și am sporit an 
de an averea C.Ă.P. și odată cu 
ea a crescut comuna și oame
nii.

Analizînd cu grijă și inaltă 
răspundere, ne-ani propus ca, 
printr-o muncă susținută, plină 
de entuziasm, să lucrăm in acest 
an și mai bine pămintul și să 
obținem o depășire de 750 kg 
la hectarul de grîu față de 
4 000 kg producție planificată, 
un spor de 000 kg ia hectarul 
de porumb față de 4 800 kg, o 
creștere de 6 500 kg la hectarul 
de sfeclă de zahăr față de 35 000 
kg planificat, precum și o de
pășire a producției medii la 
lapte, cu 250 litri față de 3 000 
litri planificat. Putem astfel să

Națională și Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972 le 
pun în fața agriculturii, a sa
tului in general, am hotărit, in
tr-o atmosferă de puternic ata
șament față dc partid, față de 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, să lansăm o che
mare la întrecere către toate 
consiliile populare, către toți

locuitorii comunelor și satelor 
patriei noastre. Știind că și alte 
cooperative agricole și comu
ne din Banat, Transilvania, Do- 
brogea, din întreaga țară, au 
obținut rezultate bune și foar
te bune și că tot mai multe u- 
nități se angajează în marea 
întrecere a recoltelor bogate, a 
dezvoltării multilaterale a lo
calităților rurale.

Știind că in această patrioti
că întrecere cîștigă în primul 
rînd omul, cooperativa de pro
ducție, comuna, țara, vă asigu
răm, iubite tovarășe Ceaușescu, 
să nu precupețim nici un efort, 
să răspundem cu fapte, așa cum 
dumneavoastră ne-ați învățat, 
marii cinste ce o avem de a 
lansa această chemare, să mun
cim cu pasiune, abnegație si to
tală dăruire, pentru a înfăptui 
în mod exemplar obiectivele ce 
ne-am propus, fiind convinși 
că astfel ne aducem contribu
ția Ia ridicarea țării noastre pe 
cele mai înalte cuinii de pros
peritate și civilizație.

SESIUNEA CONSILIULUI 
POPULAR Al COMUNEI 

STOICANESTI

în pag.
Chemarea Consiliului popular al comunei 
Stoicănești către toate consiliile populare 

comunale din țară

a 2-a

URUGUA YULUI
rezervîndu-i o foarte călduroa
să primire. In cadrul con
vorbirii s-a subliniat deose
bita importanță pe care o 
reprezintă vizita șefului sta
tului român pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre cele două 
țări, în folosul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

| Ieri, în
I Capitală ■
|
i S-a lucrat
! energic la i 
i înlăturarea, 
! zăpezii i 

i| • UTILAJE SPECIAL AMENA- |
JATE LUCREAZĂ ZI Șl NOAP- | 

I TE • 40 DE DETAȘAMENTE 
1 DE UTECIȘTI INTERVIN OPE- | 
| RATIV ACOLO UNDE ESTE 1 

I NEVOIE • ACȚIUNEA IM- I 
. PUNE PARTICIPAREA ACTI- • 
I VA A TUTUROR CETÂ- .
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CUM ARATĂ
OARE

UN EROU?
Trebuie de la început să recu

nosc că-mi împlinesc destul de 
tirziu dorința de a scrie despre 
faptele pe care urmează să vi le 
înfățișez. Rețineri? Desigur, și 
rețineri. Fiindcă în fața unor ast
fel de întâmplări cuvintele 
nu reușesc să spună mai nimic.

Atunci, în ziua aceea de neui
tat, la secția monomer-melană a 
uzinei noastre (Uzina de fibre 
sintetice Săvinești) la instalația 
de acrilometil, pe un traseu de 
catalizator, se spărsese o pastilă 
distanțieră. Prin fisura creată ca
talizatorul aprins datorită presiu
nii din conductă purja o flacără 
mai lungă ca înălțimea unui om.

Dar exact numai în două mi
nute, și cînd te gîndești cîte alte 
două minute nu au nici o valoa- 
re-n viață, operatorii Gheorghe 
Buzoianu, losif Carp și maistrul 
Gheorghe Sandu scot circuitul de 
sub presiune. Părea că lucrurile 
se opresc aici, că trupul curgător 
al flăcărilor se va topi lăsînd 
doar urma trecerii pe lingă un 
pericol. Dar gazele de acetilenă 
strecurate afară se aprind croin- 
du-și drum către depozitele de 
acrilonitriL Tensiune, atmosferă 
încordată, nori de fum înecăcios. 
Nu știu cum s-au născut exact 
imaginile următoare dar rețin

ÎNSEMNĂRI
tabloul care ar face celebru pe 
un pictor dacă acesta și-ar fi în
muiat penelul în culorile de aici, 
tablou în care un tânăr se scălda 
în flăcări, aducîndu-le sub el, 
înăbușindu-le sub piept și haine 
pentru a se mișca parcă și mai 
repede prin valurile fumurii.

II știam pe tânăr în alt schimb 
ți nu-mi venea să cred că e to
tuși el. Abia după ce focul s-a 
domolit sub el m-am putut con
vinge că nu mă înșelam, că sînt, 
neîndoielnic, în fața lui Niculai 
Teodorescu, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la secția monomer- 
melană. Era nu numai în alt 
schimb ci chiar intrase în conce
diu și venise la uzină pentru a 
lăsa în ordine cîteva treburi de 
organizație.

Nu s-a gîndit decît că trebuie 
înlăturat pericolul. Nu s-a gîndit 
în acea clipă nici barem Za cei 
doi copii ai săi care îl așteptau a- 
casă și care de fiecare dată cînd 
se întoarce îi scotocesc prin bu
zunar după bomboane. L-am în
trebat și l-am văzut simțind ru
șinea de a improviza, cum se 
mai face, în astfel de cazuri, un 
răspuns. Și, de ce ar fi impro
vizat. Un lucru rămîne însă de 
necontestat: ca să poți face ceva 
deosebit trebuie să viețuiești în 
permanență din sentimente și din 
gînduri intr-adevăr deosebite; 
mai mult sau mai puțin descip- 
tibile dar nemaipomenit de ome
nești. Și cine ar fi contestat că 
Niculai Teodorescu e un om deo
sebit? Chiar înainte de a se fi 
scăldat în foc.

Rememorez cu admirație de a- 
tunci încoace întâmplarea. Mă în
tâlnesc cu Niculai Teodorescu și li 
văd zidită parcă-n piept întreaga 
imagine a uzinei care, cine știe, 
ar fi putut rămîne numai amin
tire, cu tot cu oamenii din ea. 
Aceeași față cunoscută îmi zîm- 
bește, mă salută în mod obișnuit 
sau capătă luciri de marmură și 
duritate sub seriozitatea unor 
preocupări. Oare să nu știe că a 
devenit erou ? Ce întrebare? Dar 
la urma urmei, cum ar trebui 
s-arate un erou?

ALEXANDRU CHIRIAC 
muncitor, Uzinele de fibre 

sintetice Săvinești 
subredacția Neamț a „Scînteii 

tineretului"

CHEMARE
către toate consiliile populare comunale

din Republica Socialistă România
Consiliul popular al comunei Stoicănești, județul Olt, In 

sesiunea din 30 ianuarie 1973 a dezbătut intr-o atmosferă de 
exigență și responsabilitate modul de Îndeplinire a sarcini
lor economice și a bugetului local pe anul 1972, precum și 
prevederile planului de dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial și ale bugetului local pe anul 1973.

Consiliul popular apreciază 
că, sub îndrumarea organizații
lor de partid colectivele de 
oameni ai muncii din Coopera
tiva agricolă de producție, din 
unitățile de comerț și prestări 
de servicii, din instituțiile de 
învățămînt, sănătate și cultură, 
toți locuitorii comunei, au obți
nut în anul care a trecut succe
se însemnate în sporirea pro
ducției vegetale și animale, in 
buna aprovizionare și servire a 
populației, în domeniile edilitar- 
gospodăresc, al învățămîntului, 
sănătății, culturii, educației so
cialiste și sportului, care au 
creat o puternică bază mate
rială și spirituală pentru dez
voltarea în continuare a comu
nei.

Ca urmare a organizării pro
ducției și a muncii, pe baza 
acordului global, a eforturilor 
depuse și a folosirii unor teh
nologii moderne, Cooperativa 
agricolă de producție din co
muna noastră a ohținut în anul 
1972 o producție medie la hec
tar, in teren neirigat, de 4 655 
kg griu față de planul de 3 600 
kg ; 4 827 kg porumb boabe față 
de 4 000 kg planificat ; 41 067 kg 
sfeclă zahăr față de 30 000 kg 
prevăzute în plan. Efectivele de 
animale la sfirșitul anului au 
fost realizate în proporție de 
104 la sută la bovine și de 147 la 
sută la porcine. De la cele pes
te 700 vaci furajate s-a obținut 
o producție medie de 3 070 litri 
lapte pe cap de vacă, față de 
3 000 litri planificat

Totodată, s-au efectuat lu 
crări prin muncă patriotică în 
valoare de 512 mii lei. revenind 
109 lei pe fiecare locuitor.

Un rol de seamă în obținerea 
acestor succese l-a avut între 
cerea socialistă organizată în 
cinstea Conferinței Naționale a 
Partidului și Aniversării a ’5 
ani de la proclamarea Repu
blicii, precum și mobilizatoarea 
chemare la întrecere pentru re
alizarea sarcinilor economice, 
edilitare și social-culturale, a- 
dresată tuturor comunelor din 
țară de către comuna Pechea 
județul Galați.

Consiliul popular, exprimînd 
adeziunea locuitorilor comunei 
Stoicănești de a traduce neabă
tut în viață hotărîrile Congre 
sului al X-lea și ale Conferin 
ței Naționale a partidului, sar 
cinile rezultate din rezoluția 
Conferinței pe țară a secreta 
rilor Comitetelor comunale de 
partid și primarilor din comu 
ne, privind creșterea producției 
agricole și dezvoltarea economi 
co-socială a satelor, adresează 
tuturor Consiliilor populare din 
țară chemarea la întrecere 
pentru îndeplinirea și depășir 
rea sarcinilor pe anul 1973, în 
principal, la următoarele obiec
tive i

I. IN DOMENIUL ECONOMIC
A. In agricultură

1. — Acționind cu mai multă 
fermitate pentru aplicarea legii 
fondului funciar și intensifica
rea lucrărilor de desecare, de 
scurgerea apelor și de corec
tare a excesului de umiditate a 
terenurilor, precum și a altor 
lucrări de îmbunătățiri funciare 
ca : nivelări, combaterea ero
ziunii solului, defrișări de mă- 
răcinișuri, reduceri de drumuri 
etc.. prin mobilizarea locuitori
lor comunei și a mijloacelor 
materiale locale, se va asigura

cultivarea Întregii suprafețe a

rabile de 3 595 ha, precum și 
folosirea integrală, în scopuri 
productive, a suprafețelor din 
centrele gospodărești, a grădi
nilor populației și terenurilor 
intravilane. Totodată, se vor lua 
măsuri pentru fertilizarea a 
600 ha teren arabil cu îngrășă
minte naturale.

2. — Prin continua îmbună
tățire a folosirii forței de 
muncă și a mijloacelor de pro
ducție, a structurii culturilor și 
a raselor de animale, aplicarea 
de noi măsuri de cointeresare 
a cooperatorilor și lucrătorilor 
din S.M.A., prin introducerea 
și generalizarea acordului glo
bal In legumicultura. viticul
tură, pomicultură și creșterea 
animalelor. în anul 1973, se vor 
obține i

— depășirea producției medii 
planificate de 4 000 kg/ha la 
grîu. cu 750 kg ; a producției de
4 800 kg/ha la porumb, cu 600 
kg ; a producției de 35 000 kg/ha 
sfeclă zahăr cu 6 500 kg; pre
cum și depășirea producției 
medii cu 250 1 lapte față de pla
nul de 3 000 1 pe cap de vacă 
furajată ;

— sporirea efectivelor de a- 
nimale planificate cu 200 ca
pete taurine. 500 capete porcine 
și cu 300 capete ovine, pentru 
a se realiza la finele anului cîte 
73 taurine, din care 29 vaci și 
juninci. 57 porcine, 40 ovine, 
respectiv 90 unități vită mare 
la 100 ha teren ;

In aceste condiții, producția 
marfă de pe fiecare ha va fi 
de circa 9 500 lei.

3. — Prin realizarea angaja
mentelor asumate, producția 
globală planificată a C.A.P. va 
fi depășită cu 5 la sută, iar a- 
verea obștească cu 10 ia sută, 
revenind 1 200 000 lei. respectiv 
1 600 000 lei la 100 ha ; fondul 
de dezvoltare va ajunge la
5 600 000 lei, ceea ce reprezintă 
o creștere de 10 la sută față de 
1972. Veniturile membrilor co
operatori vor crește cu 8 la 
sută, revenind fiecărui braț de 
muncă circa 14 000 lei venit a- 
r>ual.

4. — Secția pentru mecaniza
rea agriculturii care iși desfă
șoară activitatea pe raza comu
nei. prin îmbunătățirea organi
zării muncii. întărirea discipli
nei. extinderea Și diversificarea 
mecanizării, folosirea intensivă 
a tractoarelor'și mașinilor, va 
realiza în anul 1973 peste pre
vederi, venituri în valoare de 
circa 100 mii lei. precum și re
ducerea cu 6,25 lei a cheltuieli
lor planificate la 1 000 lei ve
nituri.

B. — în sectorul activităților 
industriale și ale prestărilor de 
serviciu, prin descoperirea de 
noi resurse locale și valorifica
rea superioară a acestora, prin 
înființarea de noi secții de pro
ducție — prestații pe teritoriul 
comunei, prin dezvoltarea și 
modernizarea celor existente, 
precum și prin mai buna orga
nizare a procesului de producție 
și a activităților de prestări de 
servicii către populație. în anul 
1973 se vor realiza :

— depășirea cu 20 la sută a 
planului producției marfă indus
trială la C.A.P.. ajungînd la 14 
milioane lei și cu 37 la sută a 
planului de prestații al unită
ților industriale și de prestări 
de servicii de pe teritoriul co
munei :

— înființarea. în baza Legii 
nr. 7/1971, a unei secții noj de 
producție, precum și dezvolta
rea celor 12 unități existente de 
prestări servicii către populație ;

C. — Privind exportul, comu
na Stoicănești se angajează să 
depășească livrările cu 57 la 
sută față de sarcina planificată, 
adică de la 500 mii lei valută 
la 785 mii lei valută.

D. — Aprovizionarea popu
lației sătești cu bunuri de larg 
consum.

— Prin unitățile comerțului 
socialist din comună, se va 
desface populației un volum su
plimentar de mărfuri față de 
plan de 8,2 la sută, asigurin- 
du-se o bună aprovizionare și 
servire a populației.

E. — Investiții pentru dez
voltarea economică și socială a 
comunei.

Din fondurile proprii și ne
centralizate ale unităților eco
nomice, din fondurile de dez
voltare ale cooperativei agricole 
de producție, din mica mecani
zare precum și din contribuția 
bănească a locuitorilor, se vor 
realiza lucrări în agricultură, 
industrie și comerț, precum și 
obiective social-culturale și edi- 
litar-gospodărești în valoare de 
5 500 mii lei.

F. — Realizarea planului de 
venituri prevăzute în bugetul 
comunei, a celor extrabugetare, 
precum și atragerea suplimen
tară la buget a sumei de 280 000 
lei ;

1. — terminarea și dotarea 
complexului sanitar din comu
nă, compus din dispensar, sta
ționar și casă de naștere ;

2. — din fondurile populației 
și cu credite acordate de coope
rativa agricolă de producție, se 
vor construi, pe baza cererilor 
cooperatorilor, în cadrul schiței 
de sistematizare aprobată, un 
număr de 40 case noi ;

3. — se vor asigura concedii 
plătite cooperatorilor care lu
crează permanent în cooperati
va agricolă, alocații pentru co
pii și bilete de tratament pen
tru cooperatorii care se înca
drează în condițiile stabilite de 
regulamentul de ordine inte
rioară al cooperativei agricole, 
In plus, față de cele plătite de 
Casa de pensii.

4. — terminarea construcției 
și dotarea cu utilaje și aparatu
ră a unei secții de mezeluri și 
a unui laborator de producerea 
sporilor în vederea cultivării 
ciupercilor pe cei 10 000 mp 
amenajați în acest scop ;

5. — construcția a două graj
duri cu o capacitate de 600 ca
pete bovine.

II. — In domeniul cultural- 
educativ și sportiv.

Pentru intensificarea acțiuni
lor menite să contribuie la for
marea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste a cetățenilor, a e- 
ducării maselor în spiritul eti
cii și echității socialiste ne pru- 
ptînem :

— Permanentizarea activității 
căminului cultural, bibliotecii, 
cinematografului și cluburilor 
organizate la fermele și brigă
zile cooperativei agricole de 
producție. ii

— Organizarea unor mani
festări tradiționale ; „sărbătoa
rea griului1, „sărbătoarea bujo
rului românesc“ etc. cu prilejul 
cărora vor fi invitați fiii satului, 
cetățeni născuți în comună, dar 
care în prezent își desfășoară 
activitatea în alte localități, 
muncitori, ingineri și tehni
cieni din unitățile producătoare 
de îngrășăminte chimice, de 
tractoare și mașini agricole și 
din stațiunile de mecanizarea a- 
griculturii.

— Pentru lărgirea sferei acti
vităților cultural-educative și 
cuprinderea unui număr cît 
mai mare de cetățeni la con
ducerea și realizarea acestora, 
vom constitui „Asociația cultu
rală a comunei Stoicănești“.

— Desfășurarea a două con
cursuri cultural-sportive, primă
vara și toamna, cu participarea 
tuturor-formațiilor artistice și 
sportive din comună și cu in
vitarea celor din comunele ve
cine. Se va asigura un schimb 
permanent de activități cultura
le cu căminele culturale din ju
dețul nostru și din alte județe.

— Orientarea profesională po
trivit aptitudinilor elevilor și 
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cerințelor economice șl social- 
culturale ale comunei și jude
țului.

— înființarea pe lingă S.M,A. 
Stoicănești a două cercuri ale 
„Micilor mecanizatori“.

— In vederea ridicării nivelu
lui de cunoștințe profesionale și 
de cultură generală, vor fi or
ganizate trei concursuri „Cine 
știe cîștigă“ pe teme agricole și 
social-culturale.

— Lărgirea sferei de cuprin
dere a oamenilor în cadrul 
cursurilor Universității popu
lare la cercurile : cunoașterea 
mașinilor agricole și conducerea 
tractorului, creșterea animale
lor. educația sanitară și cadra
nul politic internațional. Pentru 
ca învățămîntul agrozootehnic 
Să fie cît mai strîns legat de 
activitatea practică și de cerce
tare, se va dezvolta activitatea 
casei-laborator, iar în cadrul a- 
cesteia se va înființa un punct 
de cercetare cu concursul Sta
țiunii experimentale agricole 
din Caracal.

— Pe lîngă ansamblul folclo
ric și celelalte formații existen
te, se va înființa în acest an un 
cor mixt, brigăzi artistice de a- 
gitație pe ferme, un taraf al e- 
levilor, o formație de buciumași 
și fluierași care vor participa la 
acțiunile organizate pe plan lo
cal, județean și național

— Creșterea numărului de a- 
bonamente la presa centrală și 
locală la 250 la mia de locui
tori și lărgirea difuzării cărții 
social-politice, științifice, agro
zootehnice și beletristice.

— Organizarea în permanență 
a unor acțiuni sportive și turis
tice sub forma întrecerilor spor
tive locale, la care să fie antre
nat un număr tot mai mare de 
cetățeni, precum și organizarea 
de acțiuni menite să contribuie 
la pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei.

Amenajarea și extinderea prin 
muncă patriotică a complexu
lui sportiv prin construcția u- 
nui teren de tenis de cimp, un 
teren de volei, unul de baschet 
și o popicărie.

— Vor fi organizate excursii 
cu membrii cooperatori pentru 
cunoașterea obiectivelor indus
triale și agricole din județ și 
din țară. . , ,

— îmbogățirea muzeului co
munal cu noi piese și documen
te ce privesc istoria comunei și 
amenajarea unei secții de et
nografie.

Consiliul popular, toți locuito
rii comunei, vor depune efor
turi pentru îndeplinirea exem
plară a angajamentelor asuma
te. convinși fiind că ne vom a- 
duce contribuția la traducerea 
în viață a înțeleptei politici a 
partidului nostru, de înflorire a 
scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

CONSILIUL POPULAR 
AL COMUNEI 
STOICĂNEȘTI

TELECINEMATECA

Floarea soarelui
de ȘTEFAN STOIAN

„Scopul meu, scria clndva 
Vittorio De Sica, e de a des
coperi ceea ce e dramatic în 
situațiile cotidiene, cee.a ce e 
minunat in cronica măruntă, 
chiar In cea mai măruntă cro
nică, socotită de cei mai mulțl 
materie tocită“. La mulți ani 
după terminarea războiului, a- 
tunci cînd a mai încerca să te 
apropii de subiecte îndelung și 
poate prea mult folosite în
semna pentru orice cineast un 
risc, chiar Un foarte mare risc, 
Vittorio De Sica are curajul să 
semneze regia unei pelicule 
despre ororile războiului, folo
sind ca și altădată, în perioada 
de deplină afirmare a neorea
lismului. un scenariu semnat 
de vechiul și credinciosul său 
colaborator și prieten Zavattini. 
Și tot ca pe atunci „cea mai 
măruntă cronică“ rămîne prin
cipala sursă de inspirație.

Un soldat al armatei italiene 
plecat în permisie se căsăto
rește după o rapidă aventură 
pe plajă cu o femeie despre ca
re nu știa nimic dar nici nu 
prea vroia să afle mare lucru 
ci, dacă e posibil, să benefi
cieze de concediul acordat sol
datului după însurătoare. Zilele 
însă zboară și relația dintre cei 
doi nu mai rămîne întîmplă- 
toare. ea capătă consistență. 
Vor regiza deci, cu tot tapajul, 
o scenă de nebunie pentru a 
încerca să își pună de acord 
sentimentele cu mersul nebu
nesc al vremurilor. Dar oficia
litățile nu se lasă chiar atît de 
ușor păcălite și pentru simu
lant! nu mai rămîn decît „două 
soluții“ — tribunalul militar 
sau frontul. Se face astfel o a- 
legere fără alegere căci fron
tul înseamnă tot moartea atunci 
cînd rămîi singur, cînd nu te 
mai țin puterile și ești uitat în 
stepa înzăpezită.

După război, tînăra soție își 
așteaptă bărbatul care nu se 
maj întoarce, care nu va mai 
veni niciodată, dar ea nu vrea 
să creadă, nu vrea șă se supună 
unui destin care nu-1 aparține 
și pleacă în căutarea lui. 11 va

A apărut: j
NUMĂRUL 1 — 1973 AL REVISTEI i

i TÎNĂRUL
Tineri și tinere 1
O revistă pentru voi 1 
O revistă despre voi !
Din sumar :

Omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.
55 de ani de viață. 40 de 
ani de activitate revoluțio
nară.
Al. Andrițoiu i „Balada ne
înfricatului luptător"
Ștefan Iureș : „Semnele a- 
nului ; Adrian Vasiiescu — 
Liviu Turcu i „Muncitor 
la prima generație" ; A- 
cad. prof. P. Constan- 
tinescu-Iași i „Cînd am 
intrat în partid" ; Traian 
Gînju ; „Spiritul novator în 
acțiune"; I P. Moșteanu t 
„Adevărul despre Dumne
zeul înnăscut“ ; Mihail Stoi
ca : „Activitatea internațio
nală a U.T.C. și U.A.S.R. — 
1972“ ; Dan Abulius : „Se
xualitatea“ (puncte de ve
dere pe alte meridiane).
IN EXCLUSIVITATE T. L. 
Anthony Wiener : „Viitorul 
este restul vieții noastre". 
Rudolf Maier : „Un tineret 

obraznic"
ȘiTemperamentui-test 

regăsi într-un Urzim. undeva 
departe, la capătul lumii, în- 
tr-un sat din apropierea Mos
covei, în casa femeii care îl sal“ 
vase de la moarte și cu care 
acesta din urmă se căsătorise 
și avea un copil. 11 va regăsi 
numai pentru a se despărți de
finitiv, pentru a se supune din 
nou unor legi pe care nu le în
țelege ; întoarsă acasă se va a- 
runca în brațele primului venit 
incercînd să se obișnuiască cu 
gindul că poate așa i-a fost 
scris, asta i-a fost soarta. Re
întors în țară pentru scurt 
timp. Antonio va înțelege și el 
că totul este iremediabil pier
dut.

Fără a fi un film mare. Floa
rea Soarelui este totuși un film 
de adincă meditație, un film 
răscolitor, cu scene memora
bile. Secvența cu așteptarea 
prizonierilor este unică în isto
ria cinematografiei. Film al des
părțirii, avînd ca laitmotiv pe
ronul de gară. Floarea Soare
lui nu cade în melodramă ief
tină, măiestria regizorului și 
jocul celor doi actori suplinind 
unele fisuri ale scenariului.

„De ce să cauți aventuri ex
traordinare, cînd ceea ce trece 
pe sub ochii noștri și ceea ce 
li se întîmplă celor mai lipsiți 
dintre noi e atît de plin de o 
reală neliniște ?“ Această între
bare Vittorio De Sica nu și-a 
adresat-o sieși niciodată ci a- 
celora care au .uitat acest ade
văr simplu și cutremurător.

P.S. Sîmbătă 28 ianuarie a în
cetat din viață într-un spital 
din Hollywood celebrul actor a- 
merican de origine română 
Edward G. Robinson. Născut 
la București în anul 1893. E- 
dward G. Robinson a fost mai 
întîi un apreciat actor de tea
tru dar a cunoscut gloria în 
film, alcătuind alături de Hum
phrey Bogart unul din cele 
mai celebre cupluri de actori 
americani ai zilelor noastre. Su
gerăm televiziunii un ciclu de 
filme din cariera prestigioasă a 
marelui dispărut.

LENINIST

(primele răspunsuri la scri
sorile sosite pe adresa „Ca

binetului psihologic") 
Doriți o lectură agreabi
lă și instructivă ?
Doriți să vă asigurați 
primirea la timp a fiecă
rui număr ?
Atunci nu uitați : 
Fiecare tînăr — un citi
tor
Fiecare cititor — un abo

nat la 
TINARUL LENINIST

*
**i
J

*J
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SERIALUL „SCÎNTEII ȚINERE^LlH» » SERIALUL „SCÎNTEIt TINERETULa^ » SERIALUL „SCÎNTEII TINEREfULUI»

ÎNTREBARE:
— Tenisul este un simplu joc, în care se confruntă două 

forțe sau e mai mult : e o dispută între inteligențe și caractere ? 
Ce credeți că primează în jocul de tenis : tehnica, pregătirea 
fizibă, gîndirea tactică sau voința de victorie ? Din acest punct 
de vedere, ce recomandați tinerilor jucători ?

Chiar dacă minerul frige...
Un mare jucător de tenis din deceniul al patrulea scria ; 

„Pe un teren de tenis, racheta este cea care lovește mingea, 
brațul este cel care poartă racheta înainte, dar creierul este cel 
care dirijează mușchii brațului, hotărînd de unde și cum se exe
cută fiecare lovitură. în afară de asta, de caracterul jucătoru
lui depind intensitatea și eficacitatea efortului fizic și intelec
tual. succesul sau insuccesul. Pentru a înțelege adevărata fru
musețe a tenisului, trebuie să vedem, pe deasupra gesturilor 
uneori stereotipe ale jucătorilor, nu numai activitatea cerebrală 
în execuția pură, ci mai ales efortul intelectual, tensiunea ner
voasă in lupta al cărei pretext este meciul de tenis.

Un meci de tenis este o luptă. Pentru a o cîștigă. un jucător 
trebuie să fie în același timp un bun soldat și un bun general, 
întîi de toate trebuie să devii un bun soldat, să înveți să exe
cuți principalele lovituri ale tenisului și să te plasezi bine pe 
teren... Un jucător trebuie să creeze în intelectul său asociații 
de idei și de imagini care, de îndată ce există decizia de a juca 
o anume lovitură, trebuie să asigure executarea mișcărilor prin 
reflexe fulgerător declanșate. în același timp, un jucător trebuie 
să ajungă la acea perfecțiune în care plasamentul corect la ser
viri, la retur și în toate celelalte cazuri sînt cvasi automate, 
ca si toate revenirile mașinale în centru) terenului.

Toate acestea sînt echivalente cu obligațiile unui soldat pe 
cîmpul de bătaie. Dar pe cîmpu] de bătaie nu cîștigă cei mai buni 
soldați, ci cei mai buni generali. Pe un teren de tenis, nu lovitu
rile cel mai bine executate asigură succesul. Victoria este con
struită prin intermediul loviturilor executate cu cea mai mare 
inteligență".

...In primele lecții ale acestui, pseudo-curs. care se apropie 
de sfîrșit, am spus deseori că nu vom insista prea mult asupra 

tehnicii loviturilor, deoarece transferul mișcării de pe hîrtie pe... 
zgură este anevoios și nepedagogic. în schimb, am socotit nece
sar să subliniez la tot pasul rolul inteligenței și al caracterului 
în desfășurarea unui joc. Cuvintele celebrului jucător Lacoste 
— pentru că el este autorul rindurilor de mai sus — nu fac decît 
să confirme această idee. In fond, un meci este în primul rînd 
o luptă între două inteligențe și două caractere, iar cînd cei doi 
adversari au aceeași clasă, succesul depinde, in mod invariabil, 
de triumful inteligenței și. în ultimă instanță, de triumful carac
terului.

Tenisul, mai mult decît orice alt sport, este un vast cîmp de 
aplicare a inteligenței și caracterului. Toate celelalte sporturi 
individuale, deși deseori de aceeași complexitate tehnică, au un 
coeficient de hazard mai mare decît cel al tenisului. în box. de 
pildă, rolul intimplării nu poate fi subestimat, pentru că apro
pierea adversarilor creează momente imprevizibile. în scrimă am 
asistat, deseori, la situații in care doi arbitri au văzut cu totul 
altfel momentele asaltului, dînd doi învingători diferiți. La tenis 
de masă, această soră mai mică a tenisului, viteza mingii pe un 
spațiu mic poartă reflexele spre culmi pe care controlul dispare. 
Exemplele pot fi continuate. Mă voi limita, insă, doar la cele 
mai sus prezentate, pentru că enumerarea ar fi inutilă.

Tenisul este sportul cel mai potrivit pentru disputa leală a in
teligențelor și caracterelor. Poate că de aceea. în ultima vreme 
mai ales, cînd tenisul a invadat literalmente globul, inteligența 
caută soluții care se depărtează uneori de cadrul fair-play-ului, 
mergînd pînă acolo îneît urmărește să frîngă resorturile carac
terului.

In ceea ce mă privește, eu am fost întotdeauna partizanul 
ideilor emise de Lacoste. Pentru mine, gîndirea tactică și voința 
dusă pînă la ultimele ei limite au fost principalele arme. Și 
pentru că marea majoritate a „elevilor“ mei nu provin — e și 
firesc — din categoria rară a intuitivilor de geniu din familia 
lui Năstase, este bine să reținem că efortul de gindire și mai 
ales voința sînt principalii sfetnici ai unui tînăr jucător de 
tenis.

In cariera mea, care se apropie și ea de sfîrșit, am avut sute 
și mii de obstacole. Fără voință ar fi trebuit să abandonez de 
tot atîtea ori tenisul. Fără eforturi în direcția gîndirii tactice, 
palmaresul meu ar fi fost mult mai sărac și, în orice caz, nu ar 
fi cuprins victorii la Santana, Okker, Pilici, Mullighan, Gorman, 
Bungert și mulți alții.

Important e ca încă de la virata promisiunilor să strîngi cu 
putere minerul rachetei, chiar dacă pielea lui te frige.

Cursurile de tenis tratează cu lux de amănunte despre nenu
mărate soluții tehnice. Deseori se vorbește despre nevoia jucă
torului de a se plasa. în momentele premergătoare primirii ser

viciului, în prelungirea bisectoarei din careul de servici. 
Deseori se dau sfaturi (oarecum excesive) privind viteza de 
înaintare spre fileu, după servjci, fără a se uita menționarea 
tuturor variantelor posibile. începind cu pericolul cross-ului 
și sfîrșind cu cel al lob-ului. Deseori se fac adevărate statistici 
pentru a se stabili „rentabilitatea“ fixării adversarului pe rever. 
Toate acestea, insă, sînt simple scheme de laborator in cazul în 
care nu beneficiază de efortul inteligenței, de acel efort care 
filtrează, într-o simplă fracțiune de secundă, milioanele de 
situații asemănătoare, jucate cu 15, 10, sau 5 ani în urmă.

Dar. pină și focul inteligenței devine sterp dacă nu este du
blat de un efort de voință continuu, care să împiedice scăderea 
tenisului.

Există în tenis — subliniez mai ales în tenis — momente în 
care ai senzația_ că nu mai poți. Se întimplă deseori ca și con
dițiile de joc să accentueze starea de neputință. Nu știu dacă 
există prea multe sporturi în care jucătorii să poarte pălării 
albe, cu borurile ondulate, ca pe vremea bunicii, pentru a se 
apăra de razele nemiloase ale soarelui tropical. Nu știu dacă 
există prea multe sporturi în care un om doborît de sete să aibă, 
cam o dată la un sfert de nră, la cîțiva centimetri de buzele 
arse, o sticlă la gheață, și totuși să-și impună să continue jocul, 
fără a sorbi din lichidul salvator, conștient de faptul că această 
formă de asceză e singura care-i poate aduce succesul. Nu 
știu, dragii mei prieteni, dacă ați văzut vreodată degetele de 
la picioarele unui jucător de tenis, după trei sau patru ore de 
joc. Îmi aduc aminte, acum aproape doi ani, la Palermo, prin 
aprilie, se juca un turneu internațional cu o participare selectă.. 
Am fost în vestiar, împreună cu Iile Năstase după jocul său cu 
Bartăs, pierdut după două tie-break-uri. adică cu 6—7 6—7. îl 
priveam pe Ilie în timp ce Iși trăgea pantofii și ciorapii. Se 
schimonosea de durere. Am avut o clipă impresia că exagerează 
puțin, pentru a-și scuza înfrîngerea neașteptată. Dar, Ia ve
derea picioarelor goale, m-am îngrozit. Zgura aspră a terenului 
din Palermo spărsese nenumăratele bășici de pe tălpile osoase 
ale lui Ilie.

M-am oprit asupra acestor cîteva exemple pentru a vă spune 
acum, cu cîteva zile înainte de încheierea cursului, că un mare 
jucător poate să se plaseze altfel decît în prelungirea bisectoa
rei, poate să nu respecte ritmul corect al pașilor în drum spre 
fileu, dar nu poate uita că tenisul este în primul r îd un sport 
de inteligență și catacter. Vreau să sper că această idee a fost 
laitmotivul întregului nostru colocviu pe tema rachetei...
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ÎN ANUL HOTARiTOR,dl-
$

AL CINCINALULUI
9

Organizația noastră
acționează hotărit, eficace

9 7

Afirmă tovarășul George Ghenoiu, prim secretar al

Comitetului municipal București al U.T.C.

„Pregătirea cadrelor—atît for
marea cadrelor noi, cît și perfec
ționarea celor existente—consti
tuie un factor hotărîtor al înfăp
tuirii întregului plan cincinal, 
pentru dezvoltarea în perspec
tivă a României“.

NICOLAE CEAUȘESCU

— Pentru 1973 industria Capi
talei oferă 10 000 de locuri de 
muncă. Conform unui studiu al 
Comitetului municipal de par
tid, acțiunea prevede, In totali
tatea sa calificarea jn nu mai 
puțin de 86 de meserii. Din to
talul de 121 000 de muncitori 
necesari, aproape 80 000 vor fi 
pregătiți in școli profesionale. 
Precizez această cifră, pentru a 
se înțelege mai lesne că șl In 
anul în curs ponderea forței de 
muncă o vor deține absolvenții 
școlilor profesionale.

S-a vorbit, în special, despre 
acțiunea de depistare a tinerilor 
fără ocupație și în legătură cu 
aceasta despre aportul activiș
tilor noștri ; însă rolul U.T.C.- 
ului este mult mai mare. Avînd 
în vedere că aproximativ 70 la 
sută din necesarul de cadre este 
acoperit de școlile profesionale 
și liceele de specialitate, se poa
te vedea că încă din școala ge
nerală activitatea noastră, îm
pletită cu cea a pedagogilor, 
contribuie la realizarea unei 
juste orientări profesionale a 
elevilor. în special spre sectoa
rele productive.

•— Dar în cazul tinerilor fără 
ocupație ?

— Cu aceștia de-abia după 
depistare începe munca propriu 
zisă. Pentru început, o problemă 
în sine o constituie chiar de
terminarea lor de a se prezen
ta în față „comandamentelor" 
special alcătuite la nivelul fie
cărui sector. S-au găsit însă 
m,etode eficace în cazul în care 
cele... clasice (anunțuri în pre
să, fluturași) rămîn ineficace. 
La sectorul 8 li se trimit scri
sori acasă, in majoritatea cazu-

• Tn atragerea celor fără ocupație, suverană 
rămîne munca de la om la om

• Inițiativa de la Semănătoarea, „Prietenii 
noului angajat", va fi generalizată în toate 
întreprinderile Capitalei.

• Pe primul plan : orientarea tinerilor spre sec
toarele calde.

rflor Insă rămîne suverană mun
ca de la om la om. Echipe de 
activiști se deplasează la do
miciliul tinerilor și după lungi 
discuții, cu ei și cu familia, în 
cele mai multe cazuri reușim 
să-i convingem. în fiecare sec
tor, comandamentul de angajare 
are o zi fixă de întrunire în lo
calul casei de cultură. Repre
zentantul oficiului forțelor de 
muncă prezintă posibilitățile de 
angajare și de cele mai multe 
ori, tinerii pleacă cu ordinul 
repartiție în buzunar. Dar...

— Dar se întîmplă ca după 
timp oarecare să nu mai 
găsiți la locul de muncă.

— Aceasta este o problemă pe 
care vrem să o soluționăm grab
nic. Cred că repartizarea tre
buie făcută cu mai mult discer- 
nămînt, în funcție de fiecare 
persoană în parte ; activiștii 
noștri să discute mai pe înde-l 
lete cu fiecare tînăr, iar repre- ț 
zentanții întreprinderilor să în
cerce pe cît cu putință, o testare 
pe loc a aptitudinilor lor.

— Și în al doilea rînd...
— Acțiunea de repartizare 

- trebuie continuată, obligatoriu cu 
acțiunea de integrare în colec-

de

un 
fie

tivul de muncă. în momentul 
primelor contacte cu colectivul 
se produc cele mai multe... ac
cidente. în special în rîndul ce
lor care încep să muncească du
pă o „pauză" în care n-au avut 
nici o ocupație, dar (mai rar 
e drept) și în cazul tinerilor 
care, după terminarea școlii, 
s-au angajat direct într-o uzi
nă cu dorința sinceră de a fi 
utili. Secretarul organizației 
sau un membru al comitetului 
trebuie să-i preia din prima cli
pă pe noii angajați, să le pre
zinte întreprinderea cu frumuse
țile și dificultățile sale, cu sar
cinile sporite ale cincinalului, cu 
dezvoltarea sa viitoare. Tot re
prezentantul U.T.C.-ulul trebuie 
să-i prezinte pe noii angajați 
micro-colectivului în care își 
vor afla locul de muncă șl să-i. 
încadreze imediat în organiza
ție, pe cît cu putință dîndu-le 
chiar sarcini concrete. Este cu
noscută 
noului
U.T.C.
preluată și adaptată la specifi
cul întreprinderii, de către mari 
unități industriale cum ar fi

inițiativa „Prietenii 
angajat* a comitetului 
de la „Semănătoarea",

(Din cuvîntarea rostită la Conferința organizației municipale București a P.C.R.).

dintre fostele sal»

, nu mi le-ar ft pr 
.cele mai noi colege

mai renunț“

„Danubiana", „23 August" sau 
„F.C.T.B.“.

— La sfîrșitul anului 1972 tn 
acțiunea 121 000 se făceau sim
țite deja preferințele tinerilor 
spre ramurile electronicii, auto
maticii, chimiei, industriei tex
tile (în cazul fetelor) și totoda
tă primele semne ale neacoperl- 
ril sectoarelor „calde" — forjă,

turnătorie... Aceste tendințe 
credeți că se vor manifesta și 
în 1973 ?

— Acțiunea de popularizare a 
satisfacțiilor pe care le pot 
oferi aceste meserii și a impor
tanței lor. începută în 1972. este 
continuată cu perseverență. Aș
teptăm primele roade. în pri
vința fetelor, nu sînt de acord 
cu tendințele pe care le numiți. 
Din contră, în 1972, față de alți 
ani, am înregistrat cel mai ma
re număr de fete angajate în 
locurile de muncă socotite tipic 
bărbătești. La „Electroaparataj" 
fetele deservesc benzi întregi, 
la „23 August“ sau „U.M.G.B." 
ele s-au calificat sau sînt în 
curs de calificare, pentru mese
riile de frezor, sudor, rectifica
tor...

— Pentru că ne aflăm la în
ceputul unei noi etape, etapa ’73 
a acțiunii 121 000, este timpul, 
credem, să tragem și o primă 
concluzie.

— începutul unei asemenea 
inițiative de amploare relevă 
o matură înțelegere din partea 
tinerilor a rolului pe care îl au 
In această acțiune, opțiunea lor 
pentru locuri de muncă direct 
tn producție, renunțarea la false 
idealuri de împlinire a persona
lității.

muncitoare. Sînt sigură că 
nu mi-ar fi atras în nici un 
fel atenția, dacă secretara 
U.T.C. a secției șapte, Maria 
Constantin, nu mi le-ar fi pre
zentat ca „L-.
ale noastre, sosite în fabrică 
în urma acțiunii de recrutare 
a forței de muncă“.

Biografiile proaspetelor 
muncitoare sînt în același timpmu,
și foarte asemănătoare și foar
te diferite. Elena Dinișoaie 
are 20 de ani. După ce-a ab
solvit liceul, a stat un timp 
acasă. Pe-nserat se-ntîlnea cu 
cîteva 
colege de școală...

— Se angajaseră în fabrică 
imediat după absolvire. Îmi 
povesteau atîtea lucruri des
pre munca lor, despre cole
gele de lucru, îneît din felul 
în care decurgeau mereu con
versațiile noastre, înțelegeam 
că în fabrică era viața lorade-

vârâtă. După ce m-am anga
jat, prietenele mi-au povestit 
totul — nu mi-au spus nici
odată deschis „ce ai de gînd, 
de ce nu muncești 
dar m-au atras cu poveștile 
lor...

Marin Mătușoiu este cea 
mai tînără din grup, are nu
mai 16 ani; n-a reușit la li
ceu, dar n-a stat o clipă pe 
gînduri:

— M-am dus imediat la 
forțele de muncă. Toți colegii 
mei au făcut la fel. Nu era 
ad-mi-si-bil (fata silabisește

IZ .

Au trecut numai trei luni de cînd Steliana Mircea învăța să tragă tighele; astăzi ea se prezintă în 
postura inedită de... manechin. Un costum ieșit din mîinile sale.

cuvîntul, probabil pentru a-i 
da greutate 1) să nu facem ni
mic, cînd în jurul nostru toa
tă lumea muncește I

— La liceu ai renunțat ?
— N-am renunțat, dar nici 

la fabrică nu mai renunț. Am 
să urmez liceul la seral.

— Primele zile petrecute în 
fabrică nu au fost mai difici
le ? Nu vă simțeați stinghere 
intr-un asemenea furnicar de 
oameni ?

— Dimpotrivă, îmi răspun
de cu vioiciune Maria Pricop, 
cred că niciodată de aici 
înainte nu va mai vorbi atîta 
lume cu mine într-o singură 
zi. M-a luat de la început în 
grijă o tovarășă de la perso
nal. M-a predat șefei secției, 
aceasta secretarei U.T.C., care 
m-a prezentat viitoarelor mele 
colege. Fiecare mă întreba 
cîte ceva, fiecare avea o vorbă 
de bun sosit sau de încu
rajare...

Din spusele noilor angajate 
reiese că integrarea profesio
nală se petrece tot atît de

simplu și fără perturbări, ca 
cea socială.

— Am fost repartizată pe 
lingă un muncitor cu expe
riență. Mi-a explicat foarte 
clar ce am de făcut, a stai 
lingă mine, m-a urmărit, m-a 
corectat. De-abia după două 
zile m-a lăsat să lucrez singu
ra. Acum trece pe la mine 
aproape zilnic și mă întreabă : 
„te descurci ?“ „Da“ îi răs
punde cel mai ades Georgeta 
Măndălinoiu, dar uneori ti 
mai cere și ajutorul.

Aproape toate fetele re
crutate în • cadrul acțiu
nii 121 000 . au rămas în 
fabrică, s-au acomodat cu 
munca și se mîndresc cu titlul 
de „muncitoare" pe care l-au 
dobîndit. Vorba bună, ome
nia cu care au fost întîmpina- 
te și-au dovedit pe deplin efi
ciența.

Primul pas a fost făcut, fe
tele s-au obișnuit cu progra
mul de 8 ore. cu disciplina 
impusă de o mare întreprin
dere industrială. însă planu
rile lor nu se opresc aici. Au 
fost angajate ca muncitoare 
necalificate. Peste cîtva timp 
este anunțată începerea unui 
curs de calificare la locul de 
muncă S-au înscris absolut 
toate.

— Era firesc — îmi spune 
Mariana Pricop. Am învățat 
să lucrăm, ne confundăm 
poate cu celelalte muncitoare, 
dar aceasta este o aparentă. 
Ele știu infinit mai mult de
cît noi. Vrem să ne calificăm, 
să știm totul, dacă se poate, 
în meseria noastră.

Am regăsit aceeași siguran
ță a vocii, aceeași hotărîre în 
urmărirea unui plan, bine 
stabilit, la toate fetele. Le-am 
întrebat pe unele dintre ele, 
deși după tot ce discutasem 
și după ce le văzusem lu- 
crînd, le puteam anticipa 
foarte ușor răspunsul t

— Ți-a părut rău vreodată 
c-ai venit în fabrică ?

Indiferent de numele inter
locutoarei mele, vorbele au 
fost aceleași:

— Am ales producția după 
ce m-am gîndit bine și n-am 
să regret niciodată I

I
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CALIFICARE TEMEINICA, INTR-UN TIMP
SCURT; RAPIDA INTEGRARE PROFESIONALA'

„Fabrica“ de cadre
muncitorești

din Dealul Spirit
— Necesarul de cadre pentru anul 1973 

a fost eșalonat pe trimestre, în funcție de 
necesitățile planului de producție al fabri-, 
di. Interlocutorul nostru, tovarășul Lucian 
Blaga, directorul de personal al fabricii, ne 
oferă ji cîteva precizări: 240 de absolvenți 
ai școlii profesionale vor fi încadrați în 
lunile iulie și august; alți 600 de tineri 
pregătiți în Fabrica-școală vor fi repar
tizați în grupuri de cîte 50, în fiecare lună, 
începînd cu aprilie. In rest, ne asigurăm 
prin forma de calificare la locul de muncă 
acoperirea necesităților — ca să le zicem 
așa — neprevăzute: concedii de materni
tate, întreruperi ale serviciului pe durată 
mai lungă pentru îngrijirea copiilor (tipice 
întreprinderilor bazate pe forța de muncă 
feminină), sau diferite comenzi urgente. Cu 
începere din anul acesta însă, principala 
noastră sursă de forță de muncă o va con
stitui școala-fabrică.
Școala-fabrică... La 

origine a fost doar o 
inițiativă a comite
tului de partid, insa 
o inițiativă care a 
prins viață deosebit 
de repede. Mai pre
cis, școala a început 
să „fabrice" munci
toare destoinice în 
octombrie 1972. Cu 
o lună în urmă, to
varășa Eleonora 
Cojocaru, secretara 
comitetului <le par
tid, ne spunea :

— Pentru F.C.T.B. 
școala-fabrică în
seamnă pepiniera 
noastră de cădi e. 
Dar nu numai atît. 
In perspectivă, în
ființarea sa se în
scrie în rîndul mă
surilor de sistare a 
fluctuației. Pregăti
te aici, pe utilaje i- 
dentice cu cele din 
uzină, la încadrare,

simbioza a două i- 
dei : apropierea în
vățământului de 
practică și scurtarea 
timpului de pregă
tire a elevilor Este 
adăpostită într-o 
clădire în care a 
funcționat pină nu 
de mult o secție pro
ductivă. Pierderea 
este numai aparentă, 
pentru că școala nu

poate asigura 
eașj pregătire . _ 
nul de doi ani ?

— Sînt sigură, 
după cum merg lu
crurile pînă acum, 
că tinerele noastre 
vor beneficia de o 
pregătire cel puțin 
egală cu a colegelor 
lor mai vîrstnice. In 
sinea mea, insă, sper

ace
ea u-

tice executate pe 
noul sistem al blan- 
chetelor cu și fără 
ață sînt urmărite 
cu mare atenție de 
maiștrii cu expe
riență și notate zil
nic. In funcție de 
notele obținute se 
operează detașarea 
celor naai talentate 
și mai harnice ele
ve care. duDă o lună 
și jumătate, sînt tre
cute în sălile de pro
ducție. Celelalte, în 
ordinea probelor de 
indemînare susținute, 
fac acest salt in ma; 
ximum două luni. 
Ultimele 4 luni ale 
școlii, elevele le pe
trec muncind efectiv 
8 ore pe zi, executînd 
produse vandabile 
(majoritatea pentru 
export !). Seriile de 
cîte 50 de cursanți 
s-au succedat din oc
tombrie, lună după

tinerele muncitoare 
nu vor mai întîmpina 
obișnuitele greu
tăți de acomodare ; 
în plus se va crea 
și legătura sentimen
tală a fetelor cu lo
cul în care au de
prins primele taine 
ale meseriei. Urmă
rim ca această școa
lă să devină și sin
gura modalitate de 
angajare în F.C.T.B. 
In acest fel, munci
toarele vor fi pre
gătite conform tu
turor pretențiilor 
noastre și njei nu 
vom mai „răpi“ ca
dre crescute de alte 
întreprinderi. Cînd 
peste tot *e va pro
ceda la fel, va dis
părea și fluctuația...

Am vizitat 'școala- 
fabrică, această
nouă formă de învă- 
țămînt, născută din

• UN RĂSPUNS CONCRET LA DOUĂ IM
PERATIVE : APROPIEREA ÎNVĂȚĂMÎN- 
TULUI DE PRACTICĂ Șl REDUCEREA 
TIMPULUI DE PREGĂTIRE A ELEVILOR

fabrică numai mun
citoare (nici așa în
treprinderea nu ar 
fi fost în pierdere !), 
ci și produse van
dabile. Dar să dăm 
mai bine cuvintul 
tovarășei directoa
re a școlii, inginera 
Firița Tănase :

— Școala este des
chisă tuturor tine
relor între 18 și 25 
de ani, absolvente 
a cel puțin 8 clase, 
domiciliate în Bucu
rești sau 
nele 
Cursurile 
rată de 
luni...

— Dumneavoastră 
ați predat și la școa
la profesională, cu 
durata de doi ani. 
Un curs de 6 luni

în cnmu- 
învecinate. 
au o du- 
numai 6

că vor fi chiar mai 
bine pregătite...

Secretul acestei 
apreciabile scurtări 
de timp (care atrage 
după sine și o redu
cere de aproximativ 
75 la sută a costului 
școlarizării unei ele
ve). fără a afecta 
calitatea pregătirii, 
constă de fapt în
tr-o nouă structurare 
a raportului teorie 
— practică. In 
mele două luni, 
vele 
șase 
mod 
rie

pri- 
ele- 
cele 

în 
teo-

în

iși împart 
ore, 
egal 

Și Cursurile 
sînt toate 
litate, cu 
unuia singur, cel de 
cunoștințe social-po- 
iitice. Probele prac-

zilnic, 
între 

practică, 
teoretice 

de specia- 
excepția

lună. Progresul 
însușirea meseriei 
este evident. Intr-o 
sală fetele, eleve de 
o lună, execută nu
mai cusături pe eșan
tioane. iar alături,
făcind un salt de
trei luni in tinip, le 
găsim confecționînd 
pardesie pentru ex
port ! Privindu-le 
în halatele lor albas
tre, aDlecate asunra 
mașinilor de cusut, 
nu poți decît să dai 
dreptate conducerii 
școlii : trecerea de 
la utilajele școlii- 
fabrică la cele iden
tice din fabrică... a- 
devărată va fi doar 
o simplă formali
tate.

La F.C.T.B., în
treprindere în care

muncesc în jur de 
16 000 de salariați, 
volumul sporit de 
producție va fi rea
lizat în special prin 
creșterea produc
tivității muncii. In 
acest context, este 
de la sine înțeleasă 
grija acordată pregă
tirii calitative a vi
itoarelor absolven
te ale fabricii-școa- 
lă.

— Cînd afirm 
pregătirea lor va 
superioară celei 
absolventelor 
profesionale, 
mărturisește 
toarea 
zez pe 
sebite 
feră 
Fetele __
aici de două lucruri 
pe care în mod obiș
nuit o întreprindere 
nu poate să le ofere 
elevilor care efec
tuează practica in 
cadrul său : un loc 
de muncă pentru 
fiecare cursant șl 
supraveghere per
manentă din partea 
unor cadre cu înaltă 
calificare, 
tea venite 
producție.

Pe lingă 
nregătire 
nală, 
F.C.T.B. a cerut șco- 
lii-fabrică și în spe
cial organizației
U.T.C. să „livreze", 
la capătul celor 6 
luni. 50 de muncitoa
re în adevăratul în
țeles al cuvîntului, 
50 de fete caracteri
zate prin conștiin
ciozitate, disciplină, 
nivel politic și ideo
logic ridicat, Cu căl
dură, dar cu o de
osebită exigență, or
ganizația U.T.C., îm
preună cu toți 
fesorii școlii, 
duiesc să 
nească acest 
rat. Primele 
tate se vor 
consemna^ în 
prilie cînd 
promoție va 
porțile școlii.

că 
fi 
a 

școlii 
ne 

direc- 
mă ba-școlii, 

condițiile deo- 
pe care le o- 
școala-fabricâ. 

beneficiază

majorita- 
direct din

o bună 
profesio- 

conducerea

pro
se stră- 
indepli- 
dezide- 

rezul- 
putea 

luna a- 
pritna 

ieși pe

Colocviile lunare și semnificația

D
experienței de la U.M.G.B.

espre felul în care 
s-a înălțat platfor
ma industrială din 
sudul Capitalei se 
poate vorbi — fără 
teamă de exagera

re — ca despre un erou de 
basm i „Creștea într-o lună, cît 
alții într-un an“. Așa au „cres
cut“ și mai c__
uzinelor situate aici. De 
ori treburi reportericești 
purtat pe la Uzina de 
șini grele București, 
surprins prezenta Inedită 
unei hale ia roșu, a 
nui utilaj de-abia despachetat 
sau a unui rotor gigănt, în 
prima fază de execuție... Intr-o 
astfel de întreprindere crește
rea numărului personalului cu
noaște ritmuri impresionante. 
Pe lingă aceea, o să-i spunem 
„obișnuită“, cerută de dezvol
tarea uzinei, anul 1973 mai im
pune și o creștere suplimentară, 
necesară îndeplinirii planului în 
anul hotărîtor al cincinalului.

în aceste condiții, uzina este 
nevoită să inverseze oarecum 
raportul provenienței muncito
rilor necesari. Dacă la nivelul 
Capitalei, aceștia vor proveni 
în cea mai mare parte din șco
lile profesionale și liceele de 
specialitate, la U.M.G.B., din 
cei aproximativ 700 de munci
tori necesari, numai 200 vor fi 
absolvenți ai școlii profesionale.

— Ceilalți, ne spune tovară
șul Stelian Simache, șeful ser
viciului ’ învățămînt — vor fi 
pregătiți în uzină prin cursurile 
de calificare la locul de muncă. 
Dacă, numeric vorbind, asigu
rarea necesarului forței de 
muncă pe 1973 nu ne-a ridicat 
probleme deosebite, ne-a fră- 
mîntat în schimb calitatea pre
gătirii muncitorilor.

Cu alte cuvinte, colectivul 
uzinei s-a aflat în fața unei în
trebări — se 
tru moment, 
sau trei ani, 
Și dacă da,

în lumina
rinței Naționale a partidului, 
privind necesitatea calificării în

ritm mai rapid a muncitorilor, 
comitetul de partid a adresat 
tuturor comuniștilor, muncitori 
de înaltă calificare ai uzinei, 
chemarea de a participa „la 
accelerarea pregătirii profe
sionale a cîte unuj muncitor,

zece lucrări de categorie supe
rioară. S-a căutat, pe cît posibil, 
ca „profesorul“ să fie chiar 
muncitorul care l-a pregătit pe 
elev în perioada școlarizării, 
pentru a se asigura continuita
tea metodelor, în toate secțiile

m . noa aci „ci co-
cresc încă, halele 

cîte 
m-au 

ma- 
m-a 

a 
u-

poate suplini, pen- 
o pregătire de doi 
cu una de 6 luni ? 
prin ce mijloace ?
hotărîrilor Confe-

r
Cum se poate suplini o instruire profesio
nală de doi ani cu o pregătire intensă de 
șase sau opt luni

Condiții hotărîtoare : fiecare ucenic la o 
mașină ; fiecare instructor să desfășoare o 
muncă responsabilă, tenace

I

i

*
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absolvent al cursurilor de scur
tă durată, reducînd cu 8 luni 
timpul in care acesta poate să 
realizeze lucrări de categorie 
superioară“.

— Organizația noastră parti
cipă activ la transpunerea în 
viață a acestei inițiative — 
preciza ing. Ion Dima. secreta
rul comitetului U.T.C. Mulți 
dintre muncitorii posesori ai 
unei trepte superioare de cali
ficare sînt de vîrstă utecistă. Tn 
fiecare atelier și secție echipe de 
uteciști fruntași supraveghează 
modul în care sînt îngrijite 
mașinile, îi ajută pe cei mai 
proaspeți angajați să-și organi
zeze corect locul de muncă, să 
folosească din plin cele 480 de 
minute, să respecte disciplina 
tehnologică. în plus, o dată pe 
lună, în fiecare atelier,, munci
torii tineri, cu înaltă calificare, 
fac în fața colegilor lor cîte o 
demonstrație practică, un fel de 
lecție despre o operație mai 
grea, despre aplicarea unei noi 
tehnologii. Cei mai proaspeți 
absolvenți ai cursului de scurtă 
durată au fost repartizați, fie
care pe lingă un muncitor cu 
experiență și în special, dornic 
să-i ajute pe tineri ca Intr-un 
timp record să poată să reali-

de producție, subcomisiile de 
calificare și perfecționare a 
pregătirii profesionale, special 
alcătuite, vor testa după cum 
s-a stabilit, din șase în șase 
luni, nivelul pregătirii tinerilor 
absolvenți. Pe baza rezultatelor 
— foarte bune — obținute la 
aceste testări se va putea re
duce stagiul pentru promovarea 
în treapta superioară.

Acțiunea de accelerare a pre
gătirii vizează, în egală măsură, " ,. care, s_au jnscris

i calificare în a-
și pe tinerii < 
la cursurile de 
ceastă toamnă.

— Condiția 
putea pregăti 
într-un timp ____ ______
părere maistrul Ion Frunză, de 
la secția mecanic șef — este 
ca ucenicii să fie repartizați 
cîte unul la o mașină. înainte 
de a se construi hala aceasta, 
am fost foarte strîmtorați. Bă
ieții stăteăU cîte 2-3 și chiar 4 
la o mașină, n-aveau ce face, 
si, știți cum e, cine n-are treabă 
se ține de rele.

— O a doua condiție este res
ponsabilitatea celor care se 
ocupă de pregătirea ucenicilor 
— ne spunea maistrul Florea 
Popescu de la secția tratamente 
termice. Dacă muncitorii și

cheie pentru a 
muncitori buni 

scurt, este de

maiștrii din secție pun tot su
fletul și toată priceperea lor, nu 
se poate să nu fie pregătiți 
muncitori buni.

Șeful secției tratament ter
mic secundar, inginerul Tiberiu 
Albu. deși tînăr, are multă ex
periență în domeniul calificării 
muncitorilor _ termiști. I-am 
cerut, deci, părerea asupra con
dițiilor pe care trebuie să le 
întrunească pregătirea lor in 
timp redus :

— Cursurile, axate numai pe 
specificul meseriei pe care tine
rii o vor practica după absol
vire, sînt o bună soluție de 
moment. însă, eforturile pentru 
ridicarea calificării, pentru 
continuarea studiilor sînt mai 
mult decît necesare.

Am cunoscut la U.M.G.B. un 
număr mare de fete și băieți 
aflați în perioada de școlari
zare. Tuturor le era cunoscut 
angajamentul comuniștilor uzi
nei.

— Cunoașterea Intențiilor co
lectivului nu este tot ce se 
așteaptă din partea noastră, pre
cizează ucenica frezoare, Ioana 
Dumitriu. Este necesară parti
ciparea noastră activă Ia acți
une, adică materializarea dorin
ței noastre de a învăța, de a fi 
folositori, în muncă susținută. 
Și mai e nevoie de dragoste 
pentru meserie. Eu am venit 
din Buzău ca să mă fac frezor. 
Unele dintre colegele me’e 
s-au căsătorit, altele s-au fă
cut funcționare, și ' ‘ " 
puține muncitoare, 
fost tocmai cele < 
și mie, le place 
că ziare, să afle i 
trece în lume. Din 
aflat despre fete 
făcut rectificatoare, 
frezoare... Atunci am 
să învăț o meserie 
bărbătească.

— Și merge 7
— Merge, sigur. De-abia aș

tept să vină 25 aprilie, dată cînd 
voi avea mașina mea 1

destul de 
Acestea au 
cărora, ca 

să citeas- 
ce se pe- 

i presă am 
■ care s-au 
, sudorițe, 
1 vrut și eu 

de asta,

MONICA ZVIRJINSCHI
Foto : STEFAN WEISS
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Felicitări adresate 
tovarășului

Nicolae Ceaușescu

CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE ALE U.T.C.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia calei de-a 55-a aniversări a Dumneavoastră, vă adre

sez urările mele cele mai sincere de prosperitate, fericire șl sănătate.
Apreciez tn modul cel mai deosebit sprijinul important pe care 

România, sub strălucita Dumneavoastră conducere, ti acordă pro
movării obiectivelor șl Idealurilor Cartel Națiunilor Unite.

Vă rog să primiți, Domnule Președinte, asigurarea celei mai înal
te considerațiunl.

KURT WALDHEIM
Secretar general al Organizației Națiunilor Unite

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat
BUCUREȘTI

tmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia aniversării 
Dumneavoastră, tn numele Agenției Internaționale pentru Energia 
Atomică și al meu personal, cele mai bune urări de sănătate și să 
vă exprim urările cele mai sincere de succes deplin in realizarea 
misiunii Dumneavoastră.

SIGVARD ARNE EKLUND
Director general al 

Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere, vă 
transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
succes în dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre po
poarele noastre.

ABDUL RAHMAN-AL-IRIAN1
Președintele Consiliului Republicii Arabe Yemen

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român frate.

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a dv., permltețl-ne, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Sirian, să vă prezentăm 
cele mai călduroase și cordiale felicitări.

Marea stimă șl respectul de care vă bucurați are Ia bază rolul 
activ pe care îl aveți în îndrumarea și orientarea partidului comu
nist, pentru strîngerea rîndurilor maselor de oameni a! muncii, ca 
și pentru cooperarea multilaterală cu Uniunea Sovietică și cu toate 
celelalte state socialiste.

România șl-a construit astfel drumul său pe calea socialismului, 
militînd activ pentru edificarea societății socialiste evoluate și ob- 
tlnînd succese însemnate în acest domeniu.

Solidaritatea României cu mișcarea de eliberare națională și apă
rarea păcii mondiale se bucură de respectul și stima tuturor luptăto
rilor pentru libertate, democrație și socialism.

Țările noastre au fost legate tn trecut prin lupta împotriva ocupa
ției otomane, iar astăzi sînt unite în același front, acela al luptei 
împotriva imperialismului, pentru cauza independenței și libertății 
popoarelor, pentru pace.

Cauza justă pentru care poporul nostru luptă, cauza securității și 
evoluției independente, consolidarea regimului progresist, apărarea 
realizărilor progresiste și calea de dezvoltare spre socialism ș) 
unitatea arabă nu se pot realiza fără a face față agresiunii israelie- 
ne, susținută de imperialismul american și fără a se elibera teri
toriile șl a apăra drepturile naționale legitime ale poporului pales
tinian arab. Ajutorul României socialiste și ai tuturor forțelor socia
liste și libere din lume pentru această cauză este o problemă vitala 
și primordială pentru poporul și partidul nostru.

Cele două partide ale noastre, unite pe baza principiilor marxism- 
leninismului și al internaționalismului proletar, au fost întotdeauna 
legate prin relații de prietenie care se consolidează din ce în ce 
mai mult.

In încheiere, permiteți-ne, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă exprimăm cele mai bune și sincere urări pentru o viață lungă, 
sănătate și pentru o activitate continuă și fructuoasă, spre binele și 
progresul poporului român frate, tn interesul victoriei cauzei nobile 
* socialismului și comunismului tn lume.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

SIRIAN

Excelentei Sale

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de 
naștere, vă transmit urările mele cele mai bune, salutînd încă o 
dată România ca membră a fondului.

PIERRE PAUL SCHWETZER
Directorul General 

al Fondului Monetar Internațional

Președintelui Consiliului de Stat 

NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere. Mișcarea Democratică din Cipru vă transmite cele mai 
bune urări de fericire personală, noi realizări și succese ți sen
timente de prietenie pentru poporul român, de care poporul 
Ciprului se simte legat

VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Edek

Excelentei Sale
Domnului Președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cele mai bune urări cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră 
de naștere

Cu cele mal bune amintiri
BERNHARD
Prințul Olandei

Excelentei Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de 
naștere, guvernul și poporul Botswanei mi se alătură pentru ă vă 
adresa cele măi călduroase felicitări și cele mai bune urări.

SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

Excelentei Sale

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei Dumneavoastră de 
naștere, tn numele Organizației populare din Africa de Sud-vest 
(S.W.A.P.O.) a Namibiei, doresc să adresez Excelenței Voastre multă 
sănătate și succes tn activitatea ce o desfășurați pentru asigurarea 
unui viitor prosper țării și poporului român.

Al Dumneavoastră tovarăș,
SAM NUJOMA

Președinte al S.W.A.P.O,

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre, vă 

adresez cele mai cordiale felicitări. Urez Excelenței Voastre sănă
tate, viață lungă și progres continuu poporului prieten al României.

ZAID BIN SULTAN AL-NAHYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelentei Sale *

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Aniversarea zilei de naștere a Excelenței Voastre ne oferă plă

cuta ocazie de a vă adresa, tn numele guvernului și al poporului 
sanmarinez, călduroase urări și, In același timp, de a reafirma senti
mentele de cordială prietenie care leagă popoarele noastre.

Cu sentimente de tnaltă stimă,

ROSOLINO MARTELLI GIANCARLO
Șl BRUNO CASALI GHIRONZI

Căpitani Regenți Secretar de stat
pentru afacerile externe 

al Republicii San Marino

Excelentei Sale
Domnului 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 Dumneavoas
tră de naștere, adresăm Excelenței Voastre în numele po
porului din Burundi și al meu personal, felicitările noastre 
cele mai vii și urările noastre cele mai sincere de sănătate 
pentru fericirea familiei și pentru prosperitatea poporului 
român. Salutăm cu respect și admirație progresele înfăp
tuite de bravul popor român, sub conducerea clarvăzătoa
re a Partidului Comunist și a strălucitei Dumneavoastră 
personalități.

Fie ca Republica Socialistă România să continue să pros
pere sub conducerea Partidului Comunist și a clarviziunii 
Excelenței Voastre.

Cu foarte înaltă considerație,

COLONEL 
MICHEL MICOMBERO 

Președintele Republicii Burundi

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Partidului Comunist Român

Cu prilejul aniversării zilei Dumneavoastră de naștere, 
doresc să mă alătur tuturor celor din rîndul poporului 
Dumneavoastră, din cadrul lagărului socialist și al mișcării 
comuniste internaționale, care vă urează cele mai mari 
succese, atît în viata personală, cit și în activitatea de con
ducător comunist și al statului unei țări socialiste.

Cu toată atenția,

RODNEY ARISMENDI
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Uruguay

Excelentei Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al celei de-a 55-a aniversări a zilei 
Dumneavoastră de naștere, doresc să vă transmit, în numele 
colegilor mei din Consiliul Redeșteptării Naționale și al 
meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări de 
bine Excelenței Voastre.

La conducerea țării, Excelența Voastră ați desfășu
rat o politică activă de mare anvergură, de bunăvoință și 
prietenie față de toate națiunile . în mod deosebit îmi a- 
mintesc vizita reușită a Excelenței Voastre în cîteva țări 
africane anul trecut.

Fie ca aniversările Dumneavoastră viitoare să aducă Ex
celenței Voastre fericire personală și hotărîrea continuă de 
a acționa pentru pacea lumii și pentru armonie internațio
nală.

IGNATIUS
KUTU ACHEAMPONG

Președintele Consiliului Redeșteptării 
Naționale al Republicii Ghana

L
ucrările conferinței 
organizației județe
ne U.T.C. Brașov 
— județ care deți
ne o însemnată 
pondere în produc

ția industrială globală a țării — 
au abordat, așa cum era 
și normal, problemele le
gate de sporirea contribuției 
tineretului, a organizației sale, 
la realizarea sarcinilor planu
lui cincinal înainte de termen. 
Tn materialele prezentate, în 
cuvîntul vorbitorilor, în pro
gramul de activitate adoptat 
de forumul tinerilor brașoveni, 
ideea de a face totul, de a mun
ci și a-și perfecționa pregăti
rea profesională pentru înde
plinirea exemplară a sarcini
lor complexe ce stau în această 
perioadă în fața economiei ju
dețului a apărut în permanen
ță.

Referindu-se la aceste sarcini, 
tovarășul Constantin Drăgan, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Brașov, 
aprecia că succesele economi
ce obținute în primii doi 
ani al cincinalului, la a 
căror realizare au participat 
din plin tinerii, reprezintă 
numai un început. Pentru 
județul Brașov realizarea unei 
producții suplimentare de 6 luni 
în actualul cincinal înseamnă 
un aport de circa 15 miliarde 
de lei la economia națională. 
Pentru anul 1973, planul de 
stat, pe oare conferința jude
țeană de partid s-a angajat să-l 
realizeze în varianta sa maxi
mală, prevede obținerea unei 
producții globale de multe 
miliarde lei. Eforturi ample se 
vor face tn dezvoltarea indus
triei și agriculturii județului, 
în învățămtnt și cercetarea ști
ințifică. Aceste domenii des
chid un cîmp larg de activita
te tineretului, organizației 
U.T.C. revenindu-i sarcina de 
a mobiliza toate forțele tineri
lor în îndeplinirea mărețelor o- 
biective stabilite de partid. Una 
dintre sarcinile deosebite ce 
se cere rezolvată de organul 
nou ales, sublinia primul se
cretar al comitetului iudețean 
de partid, este asigurarea for
ței de muncă. In perioada 1973- 
1975 vor fi necesari economiei 
județului tncă 15 000 de sala- 
riațl, în primul rînd tineri, cu 
o pregătire profesională tot mai 
bună. Alte obiective asupra că
rora noul comitet județean va 
trebui să-și concentreze atenția 
sînt creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
de producție, economia de fon
duri și materiale, înlăturarea 

fluctuațiilor forței de muncă, 
ridicarea calificării, grija față 
de tehnica încredințată.

In cuvîntul lor, delegații or
ganizațiilor U.T.C. din județ 
au dat glas hotărîril tuturor ti
nerilor — români, maghiari, 
germani — care trăiesc și mun
cesc pe aceste meleaguri, de a 
urma neabătut politica parti
dului pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. de a înfăptui prevede
rile cincinalului în patru ani și

zîndu-se cursuri de Inițiere 
tehnică, pe linii de fabricație. 
La rîndul său, Dumitru Balat. 
de la Uzina de tractoare, arăta 
că tinerii din aceaslă importan
tă unitate industrială a țării, 
răspunzînd Inițiativei lansate 
de Biroul C.C. al U.T.C. „Tine
retul — factor activ in îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen“, cheamă la întrecere 
toate organizațiile U.T.C. din 
industria constructoare de ma
șini din județul Brașov, iar

BRAȘOV întrecerea
între organizații 

va dezvolta 
răspunderea 

fiecărui tînăr
jumătate sau chiar mai devre
me. Pe această linie, s-a subli
niat frecvent că succesele ob
ținute în munca organizațiilor 
U.T.C. reprezintă numai înce
putul unui amplu proces de di
versificare a acțiunilor meni
te să sădească la fiecare mem
bru, la fiecare tînăr, hotărîrea 
de a nu precupeți nici un efort, 
de a face totul pentru înde
plinirea sarcinilor care îi re
vin. loan Istrate, secretarul co
mitetului U.T.C. de la Uzina de 
autocamioane, evidenția faptul 
că în fața uteciștilor uzi
nei stau sarcini deosebite. 
Numai în 1973 uzina tre
buie să livreze peste 36 000 de 
autocamioane, dintre care 8 700 
cu motor Diesel. De asemenea, 
tot tn acest an trebuie realizată 
asimilarea integrală și construi
rea noului autocamion româ
nesc Ia parametri calitativi su
periori. fapt care urmează să-i 
ridice competitivitatea pe pia
ța internațională. Tn vederea 
realizării acestor obiective, co
mitetului U.T.C. din uzină îi 
revin îndatoriri nu numai pe 
linia mobilizării tinerilor în 
realizarea sarcinilor de pro
ducție, ci și pentru ridicarea 
continuă a calificării lor. In a- 
ceastă direcție unele începuturi 
au șl fost înfăptuite, organi-

răspunsurile la această che
mare au fost formulate prompt, 
chiar în conferință. Ana Stoia, 
delegată a organizației U.T.C. 
de la Fabrica „Republica*, a co
municat că întregul colectiv al 
acestei întreprinderi, tn care 
peste 80 la sută îl formează ti
nerii, s-a angajat să îndepli
nească sarcinile cincinalului in 
numai 4 ani. Hotărîrea tineri
lor pe care îi reprezintă de 
a munci cu entuziasm, de a nu 
precupeți nici un efort în ca
drul amplei întreceri a tuturor 
oamenilor muncii din țara 
noastră pentru îndeplinirea Cin
cinalului înainte de termen s-a 
desprins și din cuvîntul tova
rășilor Erika Stenzel, de la Fa
brica de stofe Brașov, loan Dîr- 
niță, de la Uzina „6 Martie" 
Zărnești, Constantin Faina, de
legat al organizației U.T.C. din 
orașul Făgăraș.

Referindu-se la problemele 
tinerilor mecanizatori din agri
cultura județului, loan De- 
neș, de la S.M.A. Făgăraș, 
reliefa faptul că îndeplinirea 
sarcinilor importante în acest 
domeniu depinde, în mare mă
sură. și de activitatea lor. Con- 
știenți de acest fapt, tinerii de 
la S.M.A. Făgăraș își vor in
tensifica eforturile pentru ob
ținerea unor rezultate cit mai

bune. Ei s-au angajat să lucre
ze în anii 1973-1974 cu 4 trac
toare propuse spre casare. Tot
odată, delegatul a cerut comi
tetului județean U.T.C. să se 
preocupe mai mult de proble
mele tinerilor mecanizatori, să 
intervină mai activ pentru îm
bunătățirea condițiilor lor de 
muncă și viață.

Tn cuvîntul său, tovarășul 
losif Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., reliefa răspunderea pe 
care o are fiecare tinăr in rea
lizarea obiectivelor economice 
stabilite de partid pentru dez
voltarea județului Brașov. Pen
tru ca această contribuție să se 
materializeze, organizația U.T.C. 
este chemată să-și Îmbunătă
țească în continuare activitatea. 
Eficiența muncii organizației, 
sublinia vorbitorul, se apre
ciază in funcție de faptele de 
muncă și viață ale tinerilor. Or, 
este necesară In continuare 
sporirea exigenței față de lip
surile ce persistă în atitudinea 
față de muncă a unor tineri. 
Trebuie combătute cu hotărl- 
re unele aspecte cum ar fi ne- 
folosirea timpului afectat pro
ducției, stagnarea funcționării 
utilajelor etc. Numai printr-o 
angajare profundă și mobilizare 
amplă a tinerilor de către pu
ternica organizație U.T.C. din 
județul Brașov se vor putea 
realiza obiectivele pe care parti
dul le-a pus in fața oamenilor 
muncii din aceste locuri.

In funcția de prim-secretar al 
comitetului județean a fost ales 
tovarășul Dumitru Calancea.

Angajamentul plenar, conști
ent al tinerilor români, ma
ghiari, germani din județul 
Brașov s-a desprins și din te
legrama adresată de conferință 
Comitetului Central, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român. Folosind prilejul 
sărbătoririi celei de a 55-a ani
versări a zilei de naștere ți 
a împlinirii a 40 de ani de ac
tivitate în mișcarea revoluțio
nară — prilej cu care tinerii au 
adresat celui mai iubit fiu al 
poporului nostru urări de via
tă lungă, sănătate și putere de 
muncă spre binele și folosul pa
triei, al națiunii noastre socia
liste, pentru cauza socialismu
lui șl păcii în lume — delega
ții au asigurat pe conducătorul 
partidului și statului, în nume
le tuturor uteciștilor, tineri 
muncitori, țărani, studenți și 
elevi, că nu vor precupeți nici 
un efort pentru realizarea sar
cinilor ce le revin.

PETRE JUNIE

DÎMBOVIȚA

adevărată „explo- ce privește disciplina, conștiin- 
zie" a dezvoltării ța muncitorească a unor tineri 
industriale — iată 
atributul cel mai de 
seamă al economiei 
dîmhovițene în anii 

cincinalului. „Realizăm azi o 
producție industrială mai mare 
cu 63.7 la sută decît cea a anu
lui 1967. Au apărut pe hartă 
multe obiective de interes na
țional.

In 1973 producția globală in
dustrială a județului va creș
te față de cea a anului trecut 
cu 32 la sută, productivitatea 
mnn“ii va spori cu 16 la sută, 
producția destinată exportului 
aproape se va dubla, investiții
le măsoară nu mai puțin de 3,8 
miliarde lei. Avînd în vedere 
însă că în primii doi ani ai 
cincinalului s-au Înregistrat și 
anumite restanțe în producție, 
este necesar ca organizațiile 
U.T.C. să-și intensifice preocu
pările pentru creșterea aportu
lui tinerilor la realizarea noi
lor obiective, pentru sporirea 
eficienței muncii

Acestea sînt. pe scurt, proble
mele asupra cărora a insistat 
tovarășul Fiorea Ristache, se
cretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P C.R., tn cuvîn
tul rostit In fața delegaților la 
conferința organizației județene 
U.T.C.

care trebuie formată de pe băn
cile 1șeolii, nu stăm prea bine. 
De aceea, atunci cînd elevii 
merg în întreprindere și dau de 
greu, traversează o perioadă cri
tică. de adaptare. în urma căreia 
cei mai mulți' rezistă, însă mai 
sînt și alții care abandonează“ 

„Depinde și cum sînt primiți 
șl îndrumați în primele luni de 
meserie — spunea Ovidiu Io- 
nescu. locțiitorul secretarului

versele olimpiade șl concursuri, 
întreceri, contribuie lă perfec
ționarea- pregătirii profesionale 
a tinerilor, criticîndu-se insufi
cienta cuprindere a acestora și 
superficialitatea organizării, 
unor faze de masă, pe între
prindere, pe comună. „De mul
te ori inițiem acțiuni de deca
dă, în cinstea unor evenimente 
importante — declara Gica 
Chiru, secretar al Comitetului 
orășenesc U.T C. Pucioasa. 
Cred că fără a le permanenti-

„DE EA NOI
SE AȘTEAPTĂ,

SI DE PE ACUM, 
PREGĂTIREA

De altfel, cei mai mulți vor
bitori s-au referi* tocmai la 
consistența și conținutul apor
tului pe care tinerii județului 
trebuie să și 1 aducă la înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen. Analizîndu-se minu
țios. în spirit critic, realizările 
obținute, s-a relevat că aces
tea nu au fost pe măsura posi
bilităților, că stă in puterea or
ganizațiilor U.T.C să înscrie 
în palmaresul rezultatelor ci
fre și fapte mai consistente, 
prin lărgirea paletei de acțiuni 
inițiate, prin susținerea lor mal 
îndelungată șl antrenarea ma
jorității covtrșitoare a tinerilor 
Ia acestea. S-a desprins, atît 
din darea de seamă cît șl din 
cuvintele participanților, că o 
problemă cheie pentru econo
mia județului este cea a pre
gătirii și perfecționării profesi
onale a cadrelor, a celor tine
re In special. Aceasta nu nu
mai pentru că marile obiective 
care se edifică cer cadre nu
meroase cu o pregătire tehni
că superioară dar și fiindcă 
s-au semnalat multe neajunsuri 
tn privința randamentului pe 
care ti dau proaspeții absol
venți ai școlilor profesionale, ai 
cursurilor de calificare de scur
tă durată șl ucenicie la locul de 
muncă. Anton Gheorghe, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
Grupul școlar petrol-chimie din 
Tirgoviște. punea aceste nea
junsuri pe seama carențelor 
din munca educativă desfășura
tă în școală. „Nu știu tn ce mă
sură programele analitice din 
școlile noastre corespund in
tru totul cu cerințele procesu
lui de producție p“ntru care 
sîntem calificați, dar tn ceea

VIITOARELOR CADRE“
comitetului U.T.C. de la între
prinderea mecanică Mija. Și 
noi avem peste 1 300 de tineri 
în curs de calificare, iar 70 la 
sută din efectivul muncitorilor 
sînt uteciști. Noi am avut re
zultate bune procedînd la re
partizarea tinerilor proaspăt 
angajați pe lingă muncitori cu 
experiență dar tineri, uteciști, 
pentru că avem destui din a- 
ceștia.

Astfel noii veniți au posibili
tatea să se întîlnească nu nu
mai tn uzină, la strung, cu 
„meșterii” lor, ci și tn adună
rile organizației U.T.C., la club, 
la dans. Pregătirea lor profesi
onală se face pe un plan mai 
larg, care include și relațiile 
umane"

O experiență asemănătoare a 
adus la cunoștința conferinței 
și secretara comitetului U.T.C. 
de la fabrica „’teaua roșie" 
din Fienl, Constanța Hudrea. 
care remarca ajutorul deosebit 
pe care conducerea unității l-a 
dat în organizarea schimburilor 
de experiență între organizații
le U T C.. repartizarea tinerilor 
și mai ales promovarea acesto
ra (în ultima perioadă au fost 
pregătiți și promovați 22 de 
maiștri și tehnicieni din rîndul 
tinerilor^“.

S-au făcut, de asemenea, mul
te aprecieri la modul în care dl-

za și mai ales fără a le sta
bili obiectivele concrete, în de
taliu, nu vor avea niciodată e- 
ficacitatea scontată. Pînă cînd 
nu vom face din fiecare tînăr 
un participant activ la întreaga 
viață a întreprinderii, nu vom 
putea spune că ne-am făcut pe 
deplin datorta. Aceasta presu
pune, fără îndoială, să cunoaș
tem foarte exact obiectivele ju
dețului, ele fiecărei ’unități în 
parte, pentru a acționa con
cret. eficient".

Este nevoie însă, în același 
timp, după cum s-a subliniat 
in conferință, de o conlucrare 
mai st.rînsă. mai activă, între 
organizațiile U.T.C. și celelal
te organizații de masă, condu
cerile tehnice și administrative. 
Atît Gheorghe Stânică. prim- 
secretar al comitetului munici
pal Tîrgovlște, cît și Gheorghe 
Lăzărescu, secretarul organiza
ției U.T.C. de la Uzina de oțe
luri aliate Tîrgovlște, Dan Ha- 
rea, de la Fabrica de frigidere 
Găești, Traian Ariton, de la 
Schela Titu sau Vasile Oprescu 
de la Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgovlște, vorbeau despre gre
utățile și neajunsurile întimpi- 
nate d° către organizațiile 
U.T.C. în rezolvarea probleme
lor de încadrare și promovare 
a tinerilor, de asigurare a con

dițiilor optime de muncă și 
viață, tocmai din pricina sla
bei colaborări de care amin
team mai înainte. ..Vorbitorii au 
făcut numeroase propuneri in 
acest sens, preeizind totodată 
Că alinierea la întrecerea „Ti
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen" inițiată de Biroul C.C. 
al U.T.C., constituie un exce
lent prilej pentru creșterea per
sonalității organizațiilor U.T.C., 
pentru o contribuție cît mai 
substanțială la realizarea măre
țelor sarcini care stau fn fața 
județului.

Tn cuvîntul său, tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C. apreciind rezul
tatele. nune dobîndite de orga
nizațiile U.T.C., sub îndruma
rea organizațiilor de partid. în 
răstimpul treCut de la prece
denta conferință județeană, a 
insistat asupra necesității in
tensificării efor’urilor cerute 
de noua etapă de dezvoltare' V 
județului. „Trebuie ca activita
tea unei organizații U.T.C. să 
fie analizată și apreciată In 
funcție de contribuția ei con
cretă, h fiecărui membru, la 
realizarea angajamentelor pe 
care colectivul din unitatea res
pectivă și le-a asumat pentru 
îndeplinirea sarcinilor cincina
lului înainte de termen. Sînt de 
realizat mări obiective de in
vestiții, sarcini deosebite in 
ceea ce privește producția glo
bală ?> marfă, producția desti
nată exportului Pretutindeni 
tinerii pot și trebuie să pună 
umărul serios, pe măsura ade
văratelor lor capacități, la ma
terializarea frumoaselor cifre 
din angajamente. In felul aces
ta ei vor f, jntr adevăr In pri
mele rînduri ale întrecerii".

Tn continuare au fost alese 
noile organe de conducere ale 
organizației județene, tn func
ția de prim secretar a fost ales 
tovarășul Ion lancu.

Intr o atmosferă de entuzi
asm sărbătoresc. participanții 
au adresat C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, o telegramă cuprin- 
zlnd angajamentul ferm al ti
neretului dlmbovițean de a fi 
totdeauna în primele rînduri 
ale bătăliei pentru devansarea 
încheierii cincinalului. „Desfă
șurată în preajma aniversării 
împlinirii a 55 de ani de viață, 
conferința organizației noastre 
se face ecou! sentimentelor tu
turor tinerilor dîmhovițenl, 
urîndu-vă, la înalta tensiune a 
emoției și prețuirii, mult sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ani îndelungați, să
nătate și fericire, spre binele 
României socialiste, hotăriți fi
ind să vă urmăm exemplul de 
abnegație, de înflăcărat comu
nist și patriot, de neobosită ti
nerețe pusă tn slujba fericirii 
noastre, a tuturor" — se spune 
In încheierea telegramei.

OCTAVIAN MILEA
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Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CBUIȘESCU, 

a primit pe ministrul afacerilor 
externe al Franței

(Urmare din pag. I)

[sibilitățile existente pentru lăr- 
|girea și diversificarea In con
tinuare a conlucrării reciproce 
pe multiple planuri — politic, 
economic, tehnico-științific și 
cultural — în folosul ambelor 
popoare, al înțelegerii și coo
perării între țările europene, 
între toate statele lumii. în 
acest spirit s-a subliniat pre
ocuparea comună de a amplifi
ca și echilibra schimburile co
merciale și a da o pondere 
Icrescîndă cooperării economice 
jsub diferite forme, inclusiv in 
domeniul industrial.

Abordîndu-se aspecte ale 
vieții internaționale, a fost con
semnat cu satisfacție cursul 
favorabil al evenimentelor din 
ultima vreme, subliniindu-se 
necesitatea participării tuturor 
statelor la procesul de dezvol
tare a climatului de destindere 
și securitate, la soluționarea 
tuturor problemelor care pri
vesc întărirea păcii și colaboră
rii între state. în aceeași ordine 
de idei, s-a apreciat contribu
ția deosebită pe care o repre
zintă crearea celor mai favora
bile condiții pentru participa
rea cît mai largă și nestînje- 
nită a tuturor statelor la schim
burile economice internaționale. 
A fost exprimată convingerea 
că principiile respectării inde
pendenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc 
constituie fundamentul trainic 
al înțelegerii și cooperării rod
nice între state.

In cadrul convorbirii, a fost 
reafirmată voința României șl 
Franței de a contribui pe mai 
departe la realizarea unei se
curități trainice pe continentul 
nostru, apreciindu-se că înce
perea pregătirilor pentru con
ferința de securitate și colabo
rare în Europa reprezintă un 
moment de o însemnătate deo
sebită în cadrul acestui proces 
multilateral.

S-a constatat cu satisfacție 
că cele două țări au puncte de 
vedere foarte apropiate sau 
identice față de edificarea se
curității în Europa, fapt care 
s-a reflectat și în cadrul con
vorbirilor preliminare de la 
Helsinki, cît și fată de alte 
probleme ale vieții internațio
nale, ceea ce permite promova
rea mai departe a colaborării 
fructuoase între România și 
Franța, tn interesul păcii și coo
perării internaționale.

★
Președintele Consiliului de 

Stat al României l-a reținut, 
apoi, pe oaspete la dejun.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe

„Vizita pe care am făcut-o în România este 
incontestabil foarte satisfăcătoare“

a declarat in cadrul unei conferințe de presâ ministrul afacerilor 
externe al Franfei

Marți după-amlază, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Franceze, Maurice Schumann, 
s-a întîlnit cu reprezentanți ai 
presei centrale, Radioteleviziu- 
nii și „Agerpres", cu corespon
denți ai presei străine. Adre- 
sîndu-se ziariștilor, oaspetele a 
declarat i Vizita pe care am fă
cut-o în România este, incon
testabil, foarte satisfăcătoare 
pentru mine, ca ministru de ex
terne francez. Primul lucru ce 
trebuie subliniat este că pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a binevoit 
să consacre o oră și jumătate 
din timpul său prețios pentru 
discuții, oferind apoi un de
jun pentru mine. Cu acest 
prilej. am transmis preșe
dintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, un me
saj de felicitare din partea 
președintelui Republicii Fran
ceze. Georges Pompidou. Mai 
înainte, am avut convorbiri cu 
primul ministru Ion Gheorghe 
Maurer. Am avut, de asemenea, 
lungi și fructuoase ședințe de 
lucru cu ministrul afacerilor 
externe a! României, și cu co
laboratorii săi apropiați.

Rădulescu, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului, Constantin Flitan, am
basadorul României la Paris.

Au luat parte, de asemenea, 
Francis Levasseur, ambasado
rul Franței la București, Paul 
Lemerle, directorul de cabinet 

/ al ministrului, Emmanuel de 
Margerie, director pentru Euro
pa în Ministerul Afacerilor Ex
terne al Franței.

în toastul său, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și-a expri
mat satisfacția pentru relațiile 
bune care se dezvoltă între 
România și Franța și și-a ma
nifestat speranța că actuala vi
zită . a ministrului afacerilor 
externe, Maurice Schumann, 
va contribui la extinderea a- 
cestei colaborări în toate do
meniile, îndeosebi în domeniul 
economic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a toastat pentru dezvoltarea 
colaborării româno-franceze, 
pentru o Europă a colaborării 
și păcii intre state egale și in
dependente, pentru bunăstarea 
și fericirea poporului francez, 
în sănătatea președintelui Fran-

PRIMIRE LA 
CONSILIULUI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a primit, marți di
mineața, pe ministrul afacerilor 
externe al Franței, Maurice 
Schumann, care face o vizită 
oficială în țara noastră.

*
Cu prilejul vizitei minis

trului afacerilor externe Mau
rice Schumann în țara noastră, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești. Francis Levasseur. a o- 
ferit, marți după-amiază. un 
cocteil.

Au participat George Maco-
* *

Marți seara, a părăsit Ca
pitala ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Franceze, 
Maurice Schumann, care a făcut 
o vizită oficială în țara noas-. 
tră, împreună cu soția.

Oaspetele a fost însoțit de 
Paul Lemerle, directorul de ca
binet al ministrului, Jean Be- 
liard. director al serviciului de 
informații și presă, Emmanuel 
de Margerie, director pentru 
Europa în M.A.E , funcționari 
superiori din M.A.E., consilieri 
și experți.

Referindu-se la relațiile fran
co-romàne, Maurice Schumann 
a spus că pentru conlucrarea 
celor două țări trebuie remar
cată îndeosebi contribuția vizi
tei oficiale a președintelui Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, a convorbi
rilor pe care le-a avut cu pre
ședintele Georges Pompidou. 
Deși Franța și România — a de
clarat apoi vorbitorul — apar
țin unor alianțe și sisteme so- 
cial-politice diferite, ele au ace
eași concepție despre destindere. 
Cu alte cuvinte, atît una cît si 
cealaltă vor să substituie con
fruntării dintre blocuri dialogul 
între națiuni.

Răspunzînd în continuare la 
întrebările puse de ziariști mi
nistrul francez a relevat că In 
cursul celor trei vizite efectua
te în România — în 1965, 1967 
și anul acesta — a avut impre
sii tot mai favorabile despre 
îmbunătățirea nivelului de trai 
și dezvoltarea economică a țării.

în ceea ce privește întreve
derea acordată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, ministrul 
francez a declarat i „printre 
figurile proeminente pe care

țel, a ministrului afacerilor ex
terne.

Răspunzînd, ministrul Mauri
ce Schumann a subliniat, în 
toastul său, că onoarea ce i s-a 
făcut de a fi primit de preșe
dintele Nicolae Ceaușescu re
vine, în primul rînd, țării sale, 
care, de atîția ani, este prietena 
României. Oaspetele a relevat 
caracterul principial al colabo
rării politice româno-franceze, 
cursul ascendent al cooperării 
economice, exprimîndu-și con
vingerea că ea poate ajunge la 
o dezvoltare constantă. Minis
trul francez a arătat că ceea 
ce apropie, înainte de toate, 
Franța și România este o egală 
voință de a vedea statele din, 
întreaga Europă, indiferent de 
sistemul lor politic sau social, 
cooperînd pe baza suveranită
ții, independenței și egalității.

Maurice Schumann a toastat 
în onoarea președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, în onoarea Republi
cii Socialiste România, pentru 
prietenia franco-română.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate.

PREȘEDINTELE 
DE MINIȘTRI

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe.

A fost de față Francis Le
vasseur, ambasadorul Franței 
la București.

(Agerpres)
* *

vescu. ministrul afacerilor ex
terne, conducători ai unor in
stituții centrale, funcționari su
periori din M.A.E., alte per
soane oficiale

De asemenea, au luat parte 
șefi de misiuni acreditați în 
România, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, ministrul francez a 
fost salutat de* George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, cu soția, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Pa
ris, de alte persoane oficiale.

Erau de față Francis Levas
seur. ambasadorul Franței 1^ 
București și membri ai amba
sadei.

le-am Întîlnit — și acestea sînt 
numeroase — domnul Ceaușescu 
impresionează printr-o calitate 
deosebită, prin franchețea și na
turalețea cu care tratează inter
locutorul, fie că acesta este un 
om simplu, fie că ocupă postul 
de ministru de externe al Fran
ței“.

Răspunzînd la o întrebare 
privind modalitățile concrete de 
realizare a unei securități șl 
cooperării multilaterale între ță
rile continentului european, 
Maurice Schumann a spus i 
„Am cele mai temeinice motive 
să cred că principiile enunțate 
în ordinea de zi a viitoarei con
ferințe general-europene dacă 
vor fi urmate, după cum sper, 
sugestiile Franței, care cred că 
sînt identice cu cele pe care se 
bazează și politica externă a 
României — vor fi în special 
neamestecul în treburile interne 
ale altor state, respectarea in
dependenței și suveranității na
ționale, nerecurgerea la forță 
și cooperarea internațională. 
Trebuie respectate deosebirile 
social-politice și economice din
tre regimuri".

Primire la președintele Consiliului
de Miniștri, Ion

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți după-amiază pe 
Munir Benjenk. vicepreședinte
le Băncii internaționale de 
reconstrucție și dezvoltare 
(B.I.R.D.).

La Întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Florea Dumitrescu,

Tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit marți cu delegația 
Partidului Comunist Italian, 
condusă de tovarășul Rino 
Serri. membru al Direcțiunii 
P.C.I., care face o vizită în țara 
noastră la invitația C.C. al 
P.C.R. A participat tovarășul 
Constantin Vasiliu. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmo
sferă caldă. tovărășească, au 
fost abordate unele aspecte ale 
dezvoltării relațiilor de priete
nie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.C.I.

*
în aceeași zi. delegația P.C.I. 

s-a înapoiat la Roma.

Colonel Son Ghiăn Zun, ata
șatul militar, aero și naval al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene la București, a organi
zat marți o conferință de presă 
cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a întemeierii Armatei 
Populare Coreene.

FOTOANCHETA Ieri, in Capitală

S-A LUCRAT ENERGIC 
LA ÎNLĂTURAREA ZĂPEZII
• Utilaje special amenajate lucrează zi și noapte • 40 de detașamen
te de uteciști intervin operativ acolo unde este nevoie • Acțiunea im

pune participarea activă a tuturor cetățenilor

Ninsoarea a poposit în ultimele 
zile și in Capitală. Efectele aces
teia au declanșat, după cum era 
și firesc, hotărî.te inițiative din 
partea edililor, cetățenilor, tine
rilor din întreprinderi, instituții, 
școli.

Mai intîi, cîteva secvențe din 
raidul efectuat ieri la amiază pe 
diverse trasee de către reporterii 
noștri.

Ora 11,30. Rampa situată în 
preajma Podului Izvor ; numeroa
se utilaje lucrează la descărcarea 
zăpezii; se muncește din plin, 
fără întreruperi.

— In afara utilajelor planifica
te — ne declara tovarășul Petre 
Opriță, de la C.P.M.B — acțio
nează și o serie de mașini de la 
I.T.B., l.S.B etc., detașamente 
de tineri din cîteva întreprinderi.

Ora 11,50. Bulevardul Ion 
Șulea, stația Rm. Sărat; operația

Gheorghe Maurer
ministrul finanțelor și Mihai 
Diamandopol, președintele Băn
cii de investiții.

în timpul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme privind re
lațiile dintre România și Ban
ca internațională de reconstruc
ție și dezvoltare.

(Agerpres)

Au luat parte ofițeri superiori 
ai forțelor noastre armate, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, atașați 
de presă, ziariști.

Președintele Băncii „The 
Chase Manhattan“, David Roc- 
kefeller, însoțit de Vasile Volo- 
șeniuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior a fă
cut în cursul zilei de marți o 
călătorie în nordul Moldovei, 
unde a vizitat renumitele mo
numente istorice și de artă de 
la Dragomirna, Sucevița, Mol- 
dovița și Voroneț, precum și 
atelierul cunoscuților meșteri o- 
lari de la Marginea.

Președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al 
județului Suceava, Miu Dobres- 
cu, a oferit un dejun în onoarea 
lui David Rockefeller, și a soției 
sale.

Seara, oaspetele a asistat la 
un spectacol folcloric prezentat 
pe scena Casei de cultură a 
municipiului Suceava.

de degajare a canalelor de 
scurgere este aproape încheiată. 
In curînd, echipa care lucrează 
aici se va deplasa pe porțiunile 
aflate încă „in dificultate“, si
tuate pe bulevardul Leontin Să- 
lăjan. „Termen“ de încheiere a 
lucrărilor de deszăpezire aici — 
ora 15,001

Intersecția Șerban Vodă — Lî- 
nădei: acționează o echipă de ti
neri muncitori, mecanici, de la 
Garajul l.S.B.

— In circa 20 de minute,- ne 
mărturisea utecistul Dumitru 
Stan, perimetrul va fi complet 
evacuat de scurgerile de zăpadă.

După cum se vede, intr-un 
mare număr de puncte, operați
ile de înlăturare a efectelor ză
pezii se desfășoară în mod co
respunzător. „In cursul zilei de 
ieri, ne declara ing. Mihai 
Enescu, director general al Di

De la
Inspectoratul 

General 
al Miliției

Inspectoratul General al Mili
ției, în temeiul articolului 6 
din Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri nr. 1369/1971, anunță 
persoanele interesate că în lu
nile februarie și martie 1973, 
organele de miliție județene și 
ale municipiului București e- 
fectuează viza permiselor și a 
autorizațiilor pentru deținerea 
și folosirea armelor și muniții
lor, pentru operațiile cu arme 
și muniții, precum și pentru în
ființarea și funcționarea atelie
relor de reparat arme. în acest 
scop, organizațiile socialiste sînt 
obligate să înainteze organelor 
menționate mai sus autorizații
le ce le posedă, pentru a fi 
vizate, după ce organul mili
ției constată existența armelor 
înscrise în autorizație, la locul 
unde acestea sînt deținute. Titu
larii permiselor de armă sînt 
obligați să se prezinte la viză 
cu armele înscrise în permis, 
iar proprietarii atelierelor de 
reparat arme cu autorizația de 
funcționare. Celor ce nu se 
prezintă la viza permisului, 
fără motive întemeiate, în pe
rioada stabilită, li se anulează 
autorizația și li se retrage per
misul, respectiv autorizația pen
tru reparat arme, fiind pasibili 
și de sancțiuni contravenționa
le. Contravenienți vor fi și sa- 
lariații organizațiilor socialiste 
care nu înaintează, în perioada 
stabilită, autorizațiile pentru 
viză, la organul de miliție com
petent.

recției de gospodărie comunală 
a Capitalei, s-a lucrat din plin, 
iar urmările acestei acțiuni spe
răm să determine în cursul zilei 
de mîine (n.r. — astăzi) o totală 
normalizare a circulației. Am tri
mis pe trasee atît efectivele 
gospodăriei canalizări I.C.A.B. 
(circa 40 de autovidanjoare și 
cîteva sute da lucrători), cît și ale 
gospodăriei de construcții. De 
asemenea, prin intermediul gos
podăriilor de sectoare, au fost 
mobilizate și echipe de interven
ție din cadrul întreprinderilor de 
drumuri și spații verzi. Un aport 
deosebit își aduc în această ac
țiune cetățenească tinerii, elevii, 
cărora le revine obligația de a 
realiza curățirea operativă a peri- 
metrelor din preajma școlilor și 
liceelor. Probleme deoosebite ne 
mai creează încă depunerile de 
zai (zăpadă vîscoasă, topităl, care 
au blocat unele canale de 
scurgere, rigole etc. Către elimi
narea acestor neajunsuri se con
centrează acum majoritatea efor
turilor noastre“.

Intr-adevăr, porțiuni incomode, 
datorate blocării gurilor de 
scurgere am întîlnit într-o serie 
de stații de autobuze și tramvaie, 
la unele intersecții.

Piața Universității, Piața Ko- 
gălniceanu ; aici stratul de zai 
împiedică pur și simplu circula
ția călătorilor, urcarea și coborî- 
rea din vehicule, provocînd tot
odată verturbațti în orarul mași
nilor Î.T.B.

Ora 14,30. în stația „Institutul 
medico-lezal“ asistăm la un ade
vărat slalom printre (și prin /) 
băltoace al călătorilor către

în acțiune : detașamentul 
de muncito-i, mecanici la 
l.S.B. Și aici s-a lucrat 20 de 
ore din 24 !

Cu prilejul a 30 de ani de la apariția 
primului număr al ziarului 

„România liberă"

Solemnitatea minării de ordine 
și medalii unor lucrători ai redacției
Ieri, la Palatul Consiliu

lui de Stat, a avut loc so
lemnitatea înmînării de ordine 
și medalii ale Republicii Socia
liste România unor lucrători ai 
redacției ziarului „România li
beră“, distinși pentru merite 
deosebite în muncă, cu prilejul 
aniversării a 30 de ani de la a- 
pariția primului număr al zia
rului

înaltele distincții au fost tn- 
mînate de tovarășul Miron 
Constantinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Mihai Gere, Constan
tin Stătescu. secretar al Con
siliului de Stat, Teodor Mari- 
nescu, șeful Secției de presă a 
C.C. al P.C.R., și Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariști
lor.

Au fost distinși cu Ordinul 
Muncii Clasa a IlI-a, Dumitru
S. Angelescu, culegător manual 
— pensionar, Alexandru St. Mi
hai, corespondent local, Vasile
T. Nicu, fotoreporter principal, 
Cleopatra D. Rădulescu, re
dactor principal, Ștefan P. Ră
chită, secretar de redacție, Cri- 
na Ana Dina I. Sîrbu, redactor, 
Roza I. Săveanu, corector șef, 
Anton St. Uncu, redactor prin
cipal, Constantin C. Vrînceanu, 
redactor-șef adjunct, Ana St. 
Visu, reporter principal, Ja- 

Un loc în oare prezența gospodarilor este imperios necesară I

autobuze, ale căror staționări nu 
mai pot fi respectate.

Tinerele Ileana Moldovan yi 
Doina Constantin (muncitoare 
la întreprinderea textilă „Dacia“) 
ne mărturiseau că așteaptă auto
buzul 42 de peste 25 de minute.

— Ce pot face eu, se scuza 
șoferul Ion Grecu (linia 42); de 
la Dristor și pînă aici am întîlnit 
serioase dificultăți. O serie de 
porțiuni de drum se află încă 
într-o stare necorespunzătoare.

Ne aflăm acum în preajma Li
ceului ,.Gh. Șincai". Elevii anu
lui II, împreună cu tînărul pro
fesor Ion Pomponiu, lucrează cu 
tragere de inimă la înlăturarea 
zăpezii de pe arterele din jurul 
școlii.

Instantanee asemănătoare am 
surprins, în cursul raidului nos
tru, și la Liceul Dimitrie Cante- 
mir, Gh. Lazăr, la Școala pro
fesională „Electroaparataj“, la 
Liceul comercial „N. Crețulescu“.

Despre modul în care uteciștii, 
tinerii din întreprinderi și insti
tuții, elevii, răspund prezent în 
această acțiune voluntar-patrioti- 
că ne-a vorbit tov. Ion Popa, se
cretar al Comitetului municipal 
București al U.T.C. : „Am stabi
lit pentru comandamentele orga
nizațiilor U.T.C. din fiecare sec
tor obligații precise. Cele circa 
40 de detașamente de uteciști in
tervin operativ acolo unde con
dițiile o cer; fiecare detașament 

mes Emanoil I. Weissglass, 
translator principal : cu Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România", Clasa a IV-a : Ale
xandru N Cornescu, redactor 
șef adjunct, și Gheorghe D. 
Constantinescu, secretar gene
ral de redacție ; cu Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România", Clasa a V-a : Sorin 
Mihai D. Bădărău, secretar ge
neral adjunct de redacție, A- 
drian Gh. Ionescu, corector șef, 
Lucia C. Manolescu, redactor 
principal, Ioan Gh. Pavelescu, 
publicist comentator, Gheorghe 
E. Russu, secretar general ad
junct de redacție, Mînzu S. 
Radian, publicist comentator și 
Dumitru Gh. Tabacu, redactor 
principal.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și al Consiliului de Stat, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, tovarășul Miron Con
stantinescu a transmis calde fe
licitări celor decorați, urln- 
du-le noi succese în nobila lor 
misiune pusă in slujba con
strucției socialiste în patria 
noastră.

în numele celor decorați, Du
mitru Tabacu și Lucia Mano
lescu au mulțumit pentru înal
tele distincții.

(Agerpres)

îyi cunoaște în mod precis obli
gațiile, zona de activitate, modul 
de a acționa. Am stabilit, de ase
menea, ca felul în care se achită 
fiecare detașament, fiecare orga
nizație U.T.C. de sarcinile ce-i 
revin în această acțiune, să con
stituie unul din criteriile de 
apreciere în întrecerea voluntar- 
patriotică din această perioadă. 
Dintre detașamentele de uteciști 
evidențiate pînă acum, mențio
nez pe cele de la Uzinele „23 
August“, Vulcan, Semănătoarea, 
Automatica etc., care au realizat 
deszăpezirea unor străzi întregi 
aflate în preajma unităților în 
care muncesc. în mod. deosebit 
țin să remarc aportul adus de 
numeroasele școli și licee, cum 
sînt Liceul Gh. Lazăr. Emilia 
lrza, Liceul de construcții, școli
le generale nr. 72. 81, 122 și 180“.

Desigur, faptele prezentate nu 
epuizează totalitatea secvențelor 
prilejuite de ampla acțiune cetă
țenească destinată înlăturării e- 
fcetelor zăpezii. Ele se referă 
doar la o serie de aspecte pe 
care le-am considerat semnifica
tive, aspecte în măsură să evi
dențieze. credem, aportul unități
lor economice. întreprinderilor, 
tuturor cetățenilor în cadrul a- 
cestei largi acțiuni voluntar pa
triotice.

ANDREI BÂRSAN 
VASILE RAVESCU 

Foto: VASILE RANGA

NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Capitol (orele 9,30; 11,«5; 14; 18; 
18,15; 20,30).

CĂLDURĂ MIINILOR TALE I 
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 s 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 1 rulează la Lumi
na (orele 9; 11,15; 13.30; 16;), Vil- 
torul (orele 18; 18; 20).

PE ARIPILE V7NTULUI i 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: 15).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA i rulează la Doina (orele 
17; 20.15: — la orele 9.30 Program 
pentru copil). Crlngași (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 
(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 Bucegl 
(orele 15,45; 18; 20,15), Floreasca 
(orele 15,45; 18,15; 20,30).

FILIERA : rulează la Grlvița (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).

MTCUL OM MARE : rulează la 
Dada (orele 9: 11,15: 13.30: 16;
18,15: 20.30), Giulești (orele 15.30; 
18- 20.30).

BARIERA : rulează Ia Pacea ta
rele 15.45: 18; 20) Cosmoi (orele 
15,30; 18: 20.15).

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

FRUMOS, ONEST. EMIGRAT IN 
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 LINGĂ CALEA FE
RATA 1 rulează la Munca (orele 
16: 18: 20).

VACANTA LA ROMA : rulează 
ta Cotroceni (orele 15,30; 18: 20.15).

MAREA EVADARE : rulează la 
Flacăra (orele 15.30: 19).

JOE H1LL i rulează la Rahova 
(orele 15.30: 18: 20.15).

ARENA AERIANA : rulează Ia 
Laromet (orele 15.30: 17.30: 19,30).

CAZUL MATTET rulează la 
Popular (orele 15,30: 18: 20.15).

CAPCANA PENTRU GENERAL: 
rulează la Vitan (orele 13.30: 13; 
20,15).

SFIDAREA • (orele 10; 12: 14).
A TRAI (orele 16.30; 19), rulează 
la Cinemateca „Union“.

MIERCURI, 31 IANUARIE 1973
Opera Română : TRAVIATA — 

ora 19: Teatrul de Operetă ■ MY 
FATR LADY — ora 19.30: Teatrul 
Național ,1. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : DULCEA PASARE A

TINEREȚII — ora 20 ; (Sala Stu
dio) : DESPRE UNELE LIPSURI, 
NEAJUNSURI ȘI DEFICIENTE TN 
DOMENIUL DRAGOSTEI - ora 
20; Teatru] „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Mâgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI - ora 
20; (Sala Studio) : VALENTIN ȘI 
VALENTINA — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Masheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30: (Sala 
Studio) ; BĂRBAȚI FĂRĂ NEVES
TE — ora 20; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 20; Teatrul Mile : 
FATA CARE A FĂCUT O MINU
NE — ora 19,30; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI - ora 
19,30; Teatru] „Țăndărică“ (Sala 
Victoria) : O POVESTE CU CÎN- 
TEC — ora 10; Teatrul „C. Tăna- 
se“ (Sala Savoy) : REVISTA ARE 
CUVTNTUL - ora 19,30; (Sala Vic
toria) : TRASNTTUL MEU DRAG 
— ora 19,30: Teatrul „Ion Vasiles- 
cu : SICILIANA — ora 19.30: Cir
cul „București“ : APRINDEȚI
STELELE — ora 19,30.

MIERCURI, 31 IANUARIE 1973
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. 9,30 
De la Alfa la Omega — enciclope
die pentru elevi. 10,00 Telex. 10.05

Mai aveți o întrebare ? „Mari pro
iecte ale omenirii“ (II). 10,45 La 
ordinea zilei. Azi în țudețul Dolj. 
11,00 Revista literară TV. 12,00 
Film serial : „Pe urmele lui 
Caplja“ — producție a Televiziunii 
iugoslave. Episodul I. 13,00 Telex 
tehnico-științific. 13,20 Telejurnal. 
17,30 Curs de limba germană. 18,00 
Telex. 18,15 întrebări și răspunsuri: 
Se va răspunde la întrebări pe 
temele : Specializarea, și policalifi
carea ; Exportul de capital în lu
mea contemporană. 18,40 Aniver
sarea unui cor. 19,00 Timp și ano
timp în agricultură. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Tele
obiectiv. 20,20 Telecinemateca : 
Ciclul Jean Gabin, „Strada Preeri- 
ilor“. Regia : D. De la Pattelliere. 
21,50 Florica Bodeuț — inedit.... 
22,00 ,,24 de ore“. România în lume. 
22,40 Gala maeștrilor. 23,00 Baschet 
masculin : Dinamo București — 
Ignis Varese în sferturile de finală 
ale „Cupei Campionilor Europeni“, 
înregistrare de la sala Floreasca.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o Idee : Ton 
Cantacuzlno (II). 20,30 Muzică 
populară. 20,45 Agenda. 20.55 Por
tativ ’73. 21,25 Handbal masculin : 
Steaua — Dinamo București (re
priza a II-a). înregistrare din Sala 
sporturilor de la Ploiești. 21,55 
Bucureștiul necunoscut. 22,15 Ro- 
man-folleton : „Destăinuire“.

........ ‘................

• Aseară, la Ploiești. în ca
drul campionatului republican 
de handbal masculin, Universi
tatea București a învins Poli
tehnica Timișoara cu 13—11.

Alte rezultate t Steaua — Tro- 
tușul 26—18, Universitatea Cluj 
— Voința București 19—15, Di
namo Brașov — Minaur 18—17, 
Dinamo București — Indepen
dența Sibiu 17—11.

• In Sala sporturilor Floreas
ca din Capitală se va disputa 
astăzi meciul retur dintre for
mațiile Dinamo București și 
Ignis Varese (Italia), contînd 
pentru grupa B a sferturilor 
de finală ale „Cupei campioni
lor europeni“ la baschet mas
culin.

Partida va începe la ora 20.80 
și va fi condusă de cuplu! de 
arbitri Willy Bestgen (R.F. a 
Germaniei) — Valentin Lazarov 
(Bulgaria) J

în primul joc. desfășurat 
săptămîna trecută la-Varese, 
baschetbaliștii italieni au cîști- 
gat cu scorul de 84-60.

• în etapa de duminică a 
campionatului masculin italian

de baschet, echipa Ignis Varese, 
care întilnește astăzi, în cadrul 
„Cupei campionilor europeni“, 
formația Dinamo București, a 
surclasat cu 105—53 echipa Asti.

• După 11 runde, în turneul 
maeștilor internaționali al „Fes
tivalului șahist“ din Olanda, 
concurentul român Theodnr 
Ghițescu continuă să fie lider 
al clasamentului cu 8.5 puncte,

MERIDIAN
urmat la un punct de trei ju
cători : Portisch (Ungaria),
Quinteros (Argentina) și Hecht 
(R.F. a Germaniei). Pe locul 5, 
la două puncte diferență față de 
lider, se află Gerusel (R.F. a 
Germaniei). în runda a U-a, 
Ghițescu l-a învins pe iugosla
vul Kurajița. Quinteros a ciști- 
gat la Markland, Portisch la 
Bednarski, iar Hecht l-a Între
cut pe al doilea participant 
român, Emanoil Reicher. A 
fost consemnată remiza în par-

tidele Nijdam—Adorjan. Weide— 
Kușnir și Sax—Gerusel.
• La Moscova a fost constru

it unul din cele mai mari ma
nejuri din Europa, destinat 
concursurilor speciale de călă
rie. O particularitate a acestei 
construcții, care are o capaci
tate de 1 500 de locuri, o repre
zintă faptul că, datorită unor 
cortine speciale, manejul poate 
fi împărțit în 4 terenuri pe 
care se pot antrena sportivii. 
Noua construcție poate găzdui 
întreceri de cel mai înalt nivel, 
inclusiv concursuri olimpice, 
în prezent. în acest manej au 
loc antrenamente ale tinerilor 
care se inițiază tn tainele hi- 
pismului, precum și ale maeș
trilor acestui sport din U.R.S.S.

• Campionul mondial de box 
Ia categoria grea, americanul 
de culoare George Foreman, 
urmează să evolueze în cadrul 
unei demonstrații programate 
Ia 23 februarie, la Milano. în 
prezent, organizatorul italian 
Rodolfo Sabbatinf poartă trata
tive cu Dick Saddler, manage
rul lui Foreman.



de peste hotare INTERLOCUTORUL NOSTRU
Maurice Frederiek Strong
Director executiv al Programului Națiunilor 
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Reuniunea
de la Helsinki
La Helsinki, In cadrul 

reuniunii multilaterale pri
vind pregătirea Conferinței 
pentru securitate și coope
rare în Europa, au conti
nuat, marți, dezbaterile în 
legătură cu agenda Confe
rinței, Au luat cuvîntul re
prezentanții Danemarcei, 
Suediei, Elveției, Poloniei, 
Austriei, Franței, Belgiei, 
Maltei și Spaniei. în inter
vențiile lor, vorbitorii s-au 
axat asupra problemelor pri
vind primul punct al ordinii 
de zi și asupra propunerilor 
prezentate la acest punct de 
numeroase țări, între care și 
România.

interparlamentare
Lucrările conferinței inter

parlamentare de la Helsinki 
asupra cooperării și securită
ții europene au' continuat 
luni și marți în comisii. 
Participanta au examinat as
pecte politice ale securității 
europene, precum și proble
me privind dezvoltarea coo
perării în multiple domenii.

Dezbaterile în comisii au 
prilejuit un larg schimb de 
opinii între grupurile inter
parlamentare din diverse 
țări asupra căilor și mijloa
celor de dezvoltare a unei 
cooperări egale în drepturi 
și edificării unui sistem trai
nic de securitate și pace pe 
continentul european. Din 
partea delegației române, au 
luat cuvîntul : în comisia 
pentru probleme politice — 
Alexandru Ionescu, în comi
sia economică — Roman 
Moldovan, iar în comisia cul- 
tural-științifică — Ion Măr- 
gineanu.
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După intrarea in vigoare
a Acordului privind

restabilirea păcii in Vietnam
• Plenara extraordinară a C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam • întîlnire Leonid Brejnev—Le 

Duc Tho • Declarația premierului japonez
• Agenția V.N.A. informează 

că, la Hanoi, a avut loc plena
ra extraordinară a Comitetului 
Central al Frontului Patriei din 
Vietnam, consacrată Acordului 
privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam.

Deschizînd plenara, președin
tele R. D. Vietnam, Ton Duc 
Thang, a subliniat că sarcinile 
imediate ce stau în fața poporu
lui _ sînt încă foarte grele, dar 
nici un obstacol nu-1 va putea 
împiedica să obțină succese în 
noua etapă a, istoriei sale na
ționale. După un raport prezen
tat de Fam Van Dong, primul 
ministru al R. D. Vietnam, a- 
supra principalelor prevederi 
ale acordului, a luat cuvîntul 
Truong Chinh, președintele Co
mitetului Permanent al Adună
rii naționale. El a chemat toate 
organizațiile Frontului Patriei 
să mobilizeze masele pentru în
tărirea vigilenței, aplicarea 
strictă a acordului și pentru a 
determina cealaltă parte să pro
cedeze la fel. Toate organizații
le Frontului, a subliniat Truong 
Chinh, trebuie să promoveze 
întrecerea patriotică pentru 
construirea socialismului în 
Nord, stabilirea de relații între 
Nord și Sud, realizarea politi
cii de înțelegere națională, pen
tru unirea tuturor păturilor 
populației din Nord cu compa- 
trioții din Sud, in vederea con
tinuării luptei pentru indepen
dență națională, libertăți demo
cratice și ridicarea nivelului 
de trai, să promoveze înțelege
rea națională, in scopul de a 
progresa spre reunificarea paș
nică a țării.

• Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a 
avut, marți, o întîlnire cu Le 
Duc Tho, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, consilier special al de
legației R.D. Vietnam la confe
rința cvadripartita de la Paris 
în problema Vietnamului, a- 
nunță agenția TASS.

• Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor din Camera Repre
zentanților, primul ministru ja
ponez. Kakuei Tanaka, a afir
mat dorința guvernului său de 
a acorda ajutor pentru recon
strucție Vietnamului și altor 
state din îndoctrina. Premierul 
japonez a apreciat că progra
mul de asistență va fi cu atît 
mai eficient cu cit la el vor 
participa mai multe state.

• Ministrul afacerilor exter
ne al Japoniei, Masayoshi Ohira, 
a declarat marți că intențio
nează să stabilească contacte 
cu guvernul R. D. Vietnam și 
că un reprezentant al Ministe
rului nipon de Externe urmează 
să plece la Hanoi într-un vii
tor apropiat, relatează agenția 
Kyodo. Ohira a afirmat că, 
în eventualitatea încheierii cu 
succes a acestor prime contac
te, cele două state ar urma să 
aibă un schimb de vederi și 
asupra unor probleme politice 
cu caracter bilateral.

In vederea acordării ajutoru
lui economic pentru reconstruc
ție. Japonia a stabilit legături 
indirecte cu R. D. Vietnam, 
prin intermediul Crucii Roșii 
Internaționale, a afirmat șeful 
diplomației nipone.

R.P.D. Coreeană : Peisaj industrial.

Ședința Consiliului
J 1
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TRIST TABLOU ȘCOLAR
Cotidianul CORRIERE DELLA SERA relatează despre si-

tuația copiilor din Palma di Montechiaro, „țara Ghepardului". 
Este vorba, de rapt, despre mărturiile — cu valoare de docu- 
ment revelator ale profesorului P. Crescimano, secretar al 
direcției didactice a departamentului teritorial respectiv. „Cam 
o treime din copiii de virstă școlară — afirmă profesorul Cres- 
cimaim — nu pot niciodată să meargă la școală. Ei nu au 
locuri în școli... Dintre cele șapte școli elementare existente, 
patru sint instalate m clădiri particulare, improvizate, sub orice 
nivel de igienă. Recent, cadrele sanitare au hotărît închiderea 
unei asemenea clădiri... Grupuri întregi de femei vin să ceară 
cu lacrimi în ochi primirea copiilor în școala primară. Cu 
cîtva timp în urmă, copiii de școală au scris cîte o scrisoare 
asesorului regional, cerîndu-i bănci de clasă. Am fost nevoiți 
să cerem copiilor să-și aducă singuri scaune de acasă... Cu 
șase ani în urmă, ministerul a alocat bani pentru construirea 
unei școli dar școala nu a fost construită nici pînă astăzi. Ar fi 
interesant de știut unde sînt banii, ce s-a făcut cu ei".

Aflăm, din aceleași mărturii că de mulți ani de zile a început 
La Palma di Montechiaro construirea unei școli medii. Lucră
rile au stagnat repede și ceea ce s-a construit a devenit ruină. 
In ce-i privește, copiii continuă să învețe în niște barăci.

Aflăm de asemenea, că în școlile din regiune sălile „nor
male" de clasă au 10 metri pătrați în care sînt înghesuiți mi
nimum 35 de copii ; aceste săli de clasă nu au, de regulă, de- 
cît o fereastră mică ce nu permite să treacă nici lumina, nici 
aerul. Umezeala, igrasia, mucegaiul, lipsa oricărei îngrijiri fac 
atmosfera din clase aproape irespirabilă. „Trecînd prin aceste 
săli, printre acești copii — spune profesorul Crescimano — se 
vede în ce mare măsură lipsa de sensibilitate, incapacitatea ad
ministratorilor, necinstea și fraudele răspîndite la toate nive
lurile se pot transforma în mijloace de traumatizare fizică a 
copiilor".

Profesorul Crescimano se oprește aici, la aspectele dezintere
sului pentru condiții normale de învățătură atunci cînd vor
bește despre „copiii palizi și apatici pentru care orele de 
școală sînt un chin". Există însă și alți factori, cu certitudine 
și mai importanți, care fac ca copiii din această fîșie a Siciliei 
să arate așa cum arată.

Cităm, după același ziar milanez, doar două date :
• în 1960, profesorul 8. Pampiglione, de la Universitatea din 

Roma, a anchetat 600 de familii din Palma, constatînd că 3 400 
de persoane locuiau în aceleași încăperi cu 3 085 animale.

• Circa 80 la sută din populația aptă de muncă șomează. 
Cei mai norocoși reușesc să muncească la cîmp 40—50 de zile 
pe an, „Un cap de familie care vrea să-și salveze copiii de 
foame — afirmă consilierul comunal G. Tutino —1 trebuie să 
fure sau să emigreze".

Trist tablou al copilăriei în „țara Ghepardului".

„COMERȚUL" LUI
DON ALFONSO

Relatări din Lisabona vorbesc despre descoperirea unei în
tregi rețele de „traficanți de copii". Șeful acestei rețele este 
o persoană cu funcții oficiale. Se numește Alfonso Quiroga, are 
gradul de colonel in armata portugheză și îndeplinește atri
buțiile de comandant al poliției militare speciale din Angola. 
Don Alfonso iși împletește de minune activitatea lui obișnuită, 
reprimarea băștinașilor, cu o operațiune pe cit de monstru
oasă pe atit de rentabilă : comerțul cu copii. Cu ajutorul unei 
bande bine organizată, compusă, in cea mai mare parte, din 
subalternii săi din cadrul poliției militare, colonelul-traficant 
silește, printr-un amestec de teroare și promisiuni, locuitori ai 
unor mici așezări angoleze să-și trimită „temporar" copiii la 
lucru in Portugalia. Copiii aceștia, in virstă intre șase și doi
sprezece ani, sînt schilodiți și puși apoi să cerșească pe stră
zile orașelor portugheze, in special în zonele frecventate cu
rent de turiști. O veritabilă organizație care exploatează ase
menea mici victime a fost depistată pe teritoriul portughez. 
Din puținele informații pe care le-au lăsat să se strecoare au
toritățile judiciare portugheze reiese că numărul victimelor 
monstruosului comerț au copii-cerșetori este de ordinul su
telor.

Este un fapt zguduitor persistența in zilele noastre a unor 
realități ce par descinse din epoca negoțului cu sclavi și a 
conchistadorilor. Istoria lui don Alfonso Quiroga este însă, 
totodată, un fapt revelator. Nu întîmplător, bande de trafi
canți de copii iși au rădăcinile in rîndurile colonialiste ale 
„conchistadorilor" portughezi din Angola anului 1973.

E. R.

Preocupări actuale 
in protejarea mediului

înconjurător
• UN PUNCT CHEIE TN DEZVOLTAREA OMENIRII • IMPERATI
VUL COOPERĂRII ÎN SPIRITUL PROGRAMULUI O.N.U. • EXPERI
ENȚA BOGATĂ A ROMÂNIEI • ROLUL TINERETULUI ÎN LUPTA 

PENTRU APĂRAREA MEDIULUI AMBIANT
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EXPOZIȚIE
ROMÂNEASCĂ

LA BANGUI
Președintele Republicii Africa 

Centrală, Jean Bedei Bokassa, 
însoțit de membri ai guvernului 
centrafrican. a vizitat expoziția 
românească de bunuri de con
sum deschisă în capitala țării, 
Bangui.

Președintele Bokassa și mem
brii guvernului centrafrican au 
apreciat in mod deosebit expo
natele românești, exprimîndu-și 
convingerea că ele vor fi foarte 
căutate de cumpărătorii din 
tara sa. Președintele a subliniat 
că expoziția cu vînzare organi
zată de Republica Socialistă 
România. în colaborare cu Re
publica Africa Centrală, consti
tuie un bun început al schimbu
rilor economice româno—centra- 
fricane, care vor trebui să cu
noască o continuă dezvoltare 
prin lărgirea gamei de mărfuri 
și a rețelei de comercializare.

Pe agendă : plîngerea Zambiei împotriva 
provocărilor rhodesiene

Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit luni seara intr-o 
sesiune specială pentru a examina plîngerea prezentată de Zam
bia in legătură cu hotărîrea autorităților rhodesiene de a închide 
frontiera cu Zambia.

Reprezentantul guvernului de 
la Lusaka a cerut Consiliului 
de Securitate să trimită un re
prezentant special al O.N.U. in 
regiunea frontierei dintre Zam- 
bia și Rhodesia „pentru a evalua 
situația politică și socială din 
regiune“, informează agenția 
FRANCE PRESSE. Totodată, 
reprezentantul zambian a pre
zentat un plan, care ar urma 
să aibe și girul Națiunilor U- 
nite. și care prevede condam
narea agresiunii flagrante și a 
șantajului economic. însoțite de 
amenințări militare, comise de 
guvernul de la Salisbury împo
triva Zambiei. retragerea ime
diată a forțelor sud-africane 
din Rhodesia. întărirea sancțiu
nilor adoptate de Consiliul de 
Securitate împotriva Rhodesiei 
și reafirmarea dreptului inali
enabil al poporului Zimbabwe 
la autodeterminare șl la inde
pendență.

Ambasadorul zambian a de
clarat că scopul acțiunilor gu
vernului rhodesian este de a 
împiedica Zambia să sprijine 
mișcarea de eliberare a popu
lației de culoare (Zimbabwe).

El a arătat, de asemenea, că 
Marea Britanie se face vinovată 
de faptul că a refuzat să-și a- 
sume responsabilitățile ce-i re
vin în calitate de putere admi- 
nistrantă a Rhodesiei.

Plîngerea Zambiei a fost 
sprijinită ferm de reprezentan- 

, ții statelor africane în Consiliu 
Guineea, Kenya și Sudanul.

Președintele Zambiei, Keneth 
Kaunda, a cerut Consiliului de 
Securitate al O.N.U. să între
prindă „măsuri urgente pentru 
încetarea situației critice“, crea
tă în urma acțiunilor provoca
toare ale regimului rasist din 
Rhodesia. Tntr-o telegramă adre
sată secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, pre
ședintele Zambiei a afirmat că, 
în urma incidentelor de frontie
ră provocate de regimul lui 
Ian Smith, au căzut victime 
omenești. Poporul Zambiei — 
se subliniază în telegramă — nu 
poate accepta ca trupele rhode- 
siene și sud-africane să încalce 
integritatea teritorială a țării 
sale, să ucidă populația pașnică 
și să provoace pagube materiale.

Dezvoltarea științei și tehnicii 
astăzi nu mai poate fi concepută 
fără dezvoltarea corespunzătoa
re a mijloacelor și căilor privind 
protejarea mediului înconjurător, 
in acest sens eforturile Națiuni
lor Unite vizează acțiuni concer
tate pe plan internațional care să 
combată manifestările nocive 
care infestează mediul încon
jurător. Despre preocupările ac
tuale ale O.N.U. în acest dome
niu ne-a vorbit dl. Maurice 
Strong, director executiv al Pro
gramului Națiunilor Unite pentru 
mediul înconjurător, care a efec
tuat o vizită de trei zile în țara 
noastră.

„Nu este vorba numai de 
problema poluării, este necesa
ră schimbarea unor practici ale 
societății ; pe lingă dezvoltarea 
tehnologică apar semne peri
culoase ale acestor tehnolog!! ; 
omenirea a ajuns la un punct 
cheie de care depinde viitorul 
său. Se presupune de aceea o 
cooperare pe scară fără prece
dent în spiritul noului Program 
al Națiunilor Unite pentru me
diul înconjurător“.

Referindu-se conCret la un 
aspect al multiplelor probleme 
pe care apărarea ecologiei o 
presupune, dl. Maurice Strong 
amintea că 70 la sută din su
prafața globului o constituie a- 
pele oceanelor, care se găsesc 
în afara jurisdicției omului i 
„Omul trebuie să preia contro
lul și conducerea celor 70 de 
procente, în cooperare. In a- 
ceasta constă de fapt o sarcină 
a O.N.U.“. O altă sarcină a 
O.N.U., specifica Maurice Strong, 
este aplicarea Declarației de la 
Stockholm privind mediul în
conjurător ale cărei principii 
sînt de o importanță deosebită. 
Conform acestora sînt necesare 
anticiparea, semnarea unor a- 
corduri împotriva consecințelor 
degradării mediilor. „Va. trebui 
să ne temem de o adevărată 
„agresiune“ a mediului deterio
rat asupra omului. Va trebui să 
răspundem cu un atac interna
țional împotriva racilelor me
diului, pentru desființarea fac
torilor distrugători“.

Pentru a restrînge cadrul dis
cuțiilor la o temă care ar putea 
suscita mai mult interesul ci
titorilor unui ziar de tine
ret i-am adresat d-lui Maurice 
Strong o suită de întrebări : .

— Care a fost soarta docu
mentului final al comitetului nr. 
4 dedicat „omului și mediului“ 
al Congresului mondial al tine
retului desfășurat la New York 
în 1970. In acest document se 
făceau recomandări Națiunilor 
Unite privind întreprinderea u- 
nor acțiuni pe plan mondial

pentru îmbunătățirea mediului 
Înconjurător.

— Documentul ca atare a fo
losit la pregătirea Conferinței de 
la Stockholm, sugestiile con
ținute în el au trecut printr-un 
anumit proces ; ele au trebuit 
acceptate de guvernele celor 
peste 100 de țări care au pre
gătit conferința. Unele dintre 
ele au fost incluse printre cele 
25 de puncte ale Declarației de

Oficialitățile Programului 
Națiunilor Unite pentru me
diul înconjurător lucrează în 
cadrul unui mandat ce le-a 
fost încredințat de Conferința 
O.N.U. de la Stockholm pri
vind mediul înconjurător, care 
a avut loc între 5—16 iunie
1972 și la care au participat 
reprezentanți din 116 state. 
Nairobi, capitala Keniei, a fost 
aleasă ca sediu al acestui 
Program, fiind pentru prima 
dată cînd un organ central al 
O.N.U. este stabilit în Africa. 
Adunarea Generală a instituit 
un Consiliu al Guvernatorilor 
compus din 58 de state. Ziua 
de 5 iunie a fost declarată ca 
Zi mondială pentru protejarea 
mediului înconjurător. „Ve
ghea mondială“ — un proiect 
important, care va fi recoman
dat Consiliului Guvernatorilor 
la prima reuniune din iunie
1973 — este un sistem de su
praveghere prin care să se 
măsoare în permanență. nive
lul poluanților de importanță 
mondială. Se examinează, de 
asemenea, crearea unui „Fond 
genetic“ pentru colectarea și 
conservarea resurselor geneti
ce ale plantelor.

Maurice Frederick Strong, 
de origine canadiană, și-a pe
trecut doi ani in Africa ți Ex
tremul Orient fiind apoi con
stant legat de dezvoltarea a- 
cestor regiuni; a fost consi
lier al guvernului canadian 
pentru problemele internațio
nale și economice, membru și 
președinte al unor corporații 
canadiene și internaționale; 
devine președinte al Agenției 
Canadiene pentru Dezvoltarea 
Internațională; în 1970 i se 
încredințează funcția de se
cretar general al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru me
diul înconjurător; la sesiu
nea a 27-a a Adunării Genera
le a O.N.U. este numit direc
tor executiv al Programului 
Națiunilor Unite pentru me
diul înconjurător.

la Stockholm privind mediul în
conjurător. Și apoi la Secreta
riatul Programului Națiunilor 
Unite pentru mediul înconjură
tor lucrează mai mult tineri".

— Am înțeles că O.N.U. a 
fost receptiv la sugestiile ti
nerilor. Ce așteaptă Națiunile 
Unite din partea lor ?

— In primul rînd, o schimbare 
în atitudini care trebuie să în
soțească revoluția industrială ; 
îndeplinirea unor sarcini prac
tice ca efectuarea unor obser
vații atente și sistematic^ asu
pra unor anumite probleme cum 
ar fi efțctele motorizării ; pre
zentarea unor proiecte demon
strative'; schimbarea stilului 
de viață prin reducerea cere
rilor disproporționate care dă-

unează altora. Ei trebuie să nu 
trateze teoretic problema ci să 
ia parte activă, să dezvolte sim
țul răspunderii în ceea ce pri
vește apărarea și îmbunătățirea 
mediului înconjurător în toată 
dimensiunea lui umană.

— Cu ce impresii părăsiți 
România ?

— România manifestă un in
teres foarte mare pentru pro
blemele mediului. De aceea am 
efectuat această vizită. Aduc 
mulțumiri României pentru im
portanta sa contribuție la pre
gătirea Conferinței de la Stock
holm, pentru rolul pe care l-a 
jucat în puternica susținere a 
principiului universalității, ca și 
pentru participarea sa intensă 
la Programul Națiunilor Unite. 
Am avut prilejul să cunosc so
luțiile românești, proiectele de 
protejare a mediului ; de altfel. 
România are o experiență bo
gată în planificarea măsurilor 
pentru protejarea mediului. Am 
fost impresionat de planurile de 
urbanizare. Țara dumneavoastră 
este membră a Consiliului Gu
vernatorilor care îndrumă acti
vitatea Națiunilor Unite în do
meniul mediului înconjurător. 
Folosim resursele, experiența u- 
nor țări ca România, consultanți 
și instituții din România. Vizita, 
contactele avute cu forurile de 
stat mi-au lăsat o impresie 
foarte, foarte pozitivă. Am fost 
copleșit de ospitalitatea dum
neavoastră. Am văzut foarte 
multe țări, dar niciodată nu 
m-am bucurat de mai multă os
pitalitate.

Interviu realizat de 
DOINA TOPOR

Italia : Demonstrație a muncitorilor mecanici din Milano pentru satisfacerea revendicărilor lor 
economice.

Greva generală a cadrelor 

didactice din Liban
Aproape toate școlile și universitățile din Liban au rămas 

Închise in cursul zilei de marți, ca urmare a grevei generale 
declarate de cadre din domeniul educației. Greva este urmată 
de aproximativ 95 Ia sută dintre profesorii și învățătorii care 
funcționează în școlile particulare și 75 la sută dintre cei care 
lucrează în școlile publice. Lucrătorii din școlile particulare au 
decis suspendarea cursurilor pentru 24 de ore, în semn de so
lidaritate cu învățătorii și profesorii din sectorul public, care 
reclamă îmbunătățirea condițiilor lor de viată.

Pe de altă parte. Ministerul Educației a publicat un nou de
cret prin care anunță concedierea altor 266 de profesori 
și învățători. Albert Moukheiber, ministrul educației națio
nale, a justificat aceste măsuri, invocînd legislația în vigoare, 
care interzice toate grevele funcționarilor.

Cursul dolarului american
Valoarea dolarului S.U.A. 

a scăzut, marți, pe majoritatea 
piețelor occidentale de devize, 
atingind, in unele cazuri, nivele 
minime record, cum s-a întîm- 
plat la Zürich. Pe piața elve
țiană, s-au plătit, de exemplu, 
3.61 franci pentru un dolar, ceea 
ce reprezintă o scădere cu 
0,0325 franci față de ziua an
terioară. Este, de asemenea, cel 
mai scăzut nivel al dolarului 
din momentul hotărîrii, adop
tate la 23 ianuarie, de Banca 
națională a Elveției de a nu 
mai sprijini dolarul.

La Paris, moneda americană

a înregistrat o devalorizare de 
facto în schimburile cu majori
tatea valutelor străine și. in 
special, in cele dolar-franc. 
Banca Franței a trebuit să in
tervină pentru a cumpăra im
portante cantități de dolari, re- 
dueînd astfel oferta de „mo
nedă discreditată".

Pe piața londoneză „aluneca
rea“ dolarului a făcut ca lira 
sterlină să atingă, marți, nive
lul de 2,38 dolari, ceea ce re
prezintă fostul nivel de inter
venție oficială, abandonat cu 
ocazia alinierii monetare din 
decembrie 1971.

Naționalizări 
în India

• Guvernul indian a anunțat, 
marți, naționalizarea tuturor 
minelor de cărbune necocsifica- 
bil existente în țară, relatează 
agenția Reuter. în acest mod, 
toate resursele carbonifere ale 
Indiei se află în proprietatea 
statului, întrucît, în octombrie 
1971, au fost trecute sub con
trol guvernamental și minele 
de cărbune cocsificabii.

Totodată, la Londra este aș
teptată apariția unei „Cărți 
Albe“ a guvernului asupra si
tuației viitoare a Irlandei 
Nord, cu redactarea căreia 
fost însărcinat 
stat britanic pentru 
Ulsterului, William

de 
a 

desecretarul 
problemele 
Whitelaw.

Simpozion 
sovieto-italian

deschis un 
so- 

domeniul

Hotârîre la Londra

Producția de cupru 
în Chile

• Un comunicat al Corpo
rației chiliene a cuprului (Co-

t

A

de• In cursul reuniunii 
marți a cabinetului britanic, 
prezidată de șeful guvernului
— ultima înaintea plecării pre
mierului Heath la Washington
— s-a hotărît prelungirea cu 
încă un an a controlului direct 
efectuat de guvernul britanic 
asupra Irlandei de Nord, care 
urma să expire la sfîrșitul lu
nii martie.

• La Moscova s-a 
simpozion al specialiștilor 
vietici și italieni în 
comerțului cu autoservire, or
ganizat din inițiativa firmei ita
liene „Standa“.

Luind cuvîntul, Boris Borisov, 
președintele Camerei de comerț 
și industrie a U.R.S.S., membru 
in Consiliul de Administrație al 
Camerei de Comerț sovîeto- 
italiene, a relevat extinderea 
cu succes a relațiilor economice 
bilaterale. El a arătat că există 
posibilități ca. în viitor, schim
burile de mărfuri între cele 
două țări să ajungă la valoarea 
de 1 miliard dolari pe an.

w
delco), dat publicității la San
tiago de Chile, relevă că pro
ducția a cinci mari mine de cu
pru naționalizate a crescut, în 
1972, cu 4 la sută, fată de anul

1971, relevă agenția PRENSA 
LATINA, Cea mai ridicată va
loare a cunoscut-o, în acest 
sens, producția minei „El Te- 
niente“, unde s-au realizat, la 
finele anului trecut, 190 618 tone 
de minereu, ceea ce a însemnat 
o creștere, față de anul prece
dent. cu 29 la sută. Celelalte 
patru mine, la care s-a semna
lat depășirea nivelului produc
țiilor anterioare, sînt „El Sal
vador“. „La Exotica", „Andina" 
și „Chuquicamata".

• Ciu En-lai, premierul Con-, 
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
a primit pe Clodomiro Almey- 
da, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Chile, care se a- 
flă la Pekin in fruntea unei de
legații guvernamentale — in
formează agenția China Nouă. 
La întrevedere au luat parte, 
de asemenea. Ci Pin-fei, minis
trul chinez a) afacerilor exter
ne, Pai Sian-kuo, ministrul co
merțului exterior, și alte per
soane oficiale chineze.

Plenara C.C. al 
P.C. din San Marino

• Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
San Marino a hotărît să con
voace cel de-al VlII-Iea Con
gres ordinar al partidului, in 
zilele de 24 și 25 februarie 1973. 
Plenara a adoptat tezele C.C. 
al partidului, în care, între al
tele, se cere recunoașterea de 
către Republica San Marino a 
R. D. Germane și R, D. Viet
nam și se sprijină ideea convo
cării conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și coope
rare.
• Guvernul britanic nu va 

accepta trecerea la circulația au
tovehiculelor pe partea dreap
tă. se arată tntr-un raport a- 
dresat Pieței comune de către 
ministru] britanic al transpor
turilor. John Peyton.

R. P. Bulgaria 

Comunicat 
cu privire 

la îndeplinirea 
planului unic 

pe 1972
La Sofia, a fost dat publi

cității Comunicatul Ministe
rului Informațiilor și Tele
comunicațiilor al R. P. Bul
garia cu privire la îndepli
nirea planului unic' de dez
voltare social-economică ue 
1972, informează agenția 
B.T.A. Potrivit datelor pre
liminare, venitul național a 
crescut cu 7 la sută față de 
1971. Productivitatea muncii 
a crescut cu 6,5 -la sută, asi- 
gurînd peste 95 la sută din 
sporul anual al venitului 
național. Față de anul prece
dent, producția industriei de 
stat și cooperatiste a înre
gistrat o creștere de 8,3 la 
sută, cele mai înalte ritmuri 
de dezvoltare fiind realizate 
de industriile petrolieră,, si
derurgică, constructoare de 
mașini și de prelucrare a me
talului, în industria chimică 
și a cauciucului.

în agricultură, a fost ne
cesară aplicarea unor măsuri 
suplimentare pentru a se 
anihila efectele condițiilor 
atmosferice nefavorabile. La 
o serie de culturi s-au obți
nut recolte bune. Volumul 
producției agricole este, con
form datelor preliminare, cu 
4,8 la sută mai mare decît 
în 1971.

• Institutul național de statis
tică din Roma a dat publicității 
un raport privind activitatea de 
comerț exterior a Italiei în pe
rioada ianuarie-noiembrie 1972.

Potrivit datelor raportului, 
importurile italiene s-au cifrat 
Ja suma de 10 038.700 miliarde 
lire italiene, ceea ce reprezintă 
o creștere de 12 la sută față de 
perioada ianuarie-noiembrie 
1971.

Totodată, balanța comercială a 
Italiei a acuzat in cursul prime
lor 11 luni ale anului trecut un 
deficit de 337,800 miliarde lire 
italiene.
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