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Ieri, la Uzina ,,Vulcan“ și 
Institutul Proiect- București :

0 NOUĂ VIZITĂ DE LUCRU IN CAPITALĂ 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Prezenți la fructuosul dialog dintre secretarul general al 
partidului și oamenii muncii din cele două unități bucureștene, 
reporterii noștri au consemnat prețioase indicații, recomandări

și măsuri privind soluționarea neîntârziată a problemelor ridi
cate astăzi de organizarea și modernizarea economiei națio
nale, de sporire a eficienței întregii activități productive, potrivit

Fotografii de: PETRE DVMITRESCU, RADU CRISTESCV

Întîlnirea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu delegația Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei, 

condusă de dr. AGOSTINHO NEÎO

programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Na 
țională a partidului, precum și importante detalii ale perspecti 
velor de dezvoltare urbanistică a Capitalei.

© Uzina „Vulcan“ — o citadelă a industriei de utilaj energetic © Amplu program de 
măsuri pentru creșterea tehnicității producției © O recomandare valabilă pentru toate 
întreprinderile: viitorii muncitori trebuie pregătiți la mașini moderne și nu prin metode 
meșteșugărești © Noi proiecte și studii pentru dezvoltarea urbanistică și arhitectonică 
a Capitalei © Locuințe de confort sporit, mai bine repartizate pe sectoare, cît mai 
aproape de locurile de muncă • încă din acest an se renunță la locuințe cu confort 
de gradul trei • Secretarul general al partidului atrage atenția edililor asupra necesității 
amenajării centrelor civice din noile cartiere, a zonelor de agrement cît și a spațiilor 
de joacă și sport pentru copii și tineret © Mai multe variante pentru un viitor „Oraș 
ai copiilor“ • Se recomandă urgentarea studiilor în vederea construirii unei linii 

de metro și a unei rețele de trenuri electrice rapide
La scurt timp după vizita de lucru întreprinsă in 16 întreprin

deri, instituții de invățămint superior și institute de cercetare 
științifică din Capitală, joi dimineață, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Con
siliului de Stat, a fost oaspetele Uzinei „Vulcan", veche și puter
nică citadelă muncitorească, și al Institutului Proiect-București.

Secretarul general al partidului a fost insoțit de tovarășii llie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Dumitru Popescu și Cornel Burtică.

eri, la Uzina 
„Vulcan“ a fost o 
zi obișnuită de 
lucru. La orele 
6,30 sirena anun
ța începerea ac

tivității schimbului întîi. Oa
menii și mașinile redau ima
ginea firească a muncii, a 
unui efort pe măsura presti
giului acestei importante uni
tăți industriale.

Ieri, la „Vulcan“, zi obiș
nuită a însemnat:

• încheierea ciclului de fa- 
brloație pentru un nou cazan 
de două tone abur pe oră 
destinat exportului;

• executarea ultimelor lu
crări de finisare la cel de al

treilea vaporizator, din planul 
acestui an, în corpul căruia 
s-a sudat 19,2 kilometri de 
țeavă ;

• în halele secțiilor de ca- 
zangerie și țevărle s-a execu
tat ultima parte a lucrărilor 
privind realizarea fluxului 
tehnologic de grup ;

• din ampla mișcare ute- 
cistă de masă „Procesul mili
metrilor“ reținem : a șapte
zeci și una inovație realizată 
de tineri vizînd economisirea 
metalului ; a o suta zecea

Reportaj de
GH. FECIORU 

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a 111-a)

GRIVIȚA

EROICĂ
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit cu delegația 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei, condusă de dr. 
Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

La întîlnire au participat to
varășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. și Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme ale lărgirii și 
intensificării colaborării și soli
darității dintre Partidele Comu
nist Român și Mișcarea Popu
lară pentru Eliberarea Angolei, 
precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale din zilele 
OMWțrș,

In numele M.P.L.A., dr. Agos
tinho Neto a exprimat mulțumiri 
Partidului Comunist Român, po
porului român pentru sprijinul 
multilateral și solidaritatea ma
nifestată față de lupta poporului 
angolez.

Secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
transmis combatanților și po
porului angolez urări de noi vic
torii în lupta pentru eliberare 
națională, împreună cu asigura
rea că P.C.R., poporul român 
vor acorda și în viitor întregul 
sprijin luptei pentru lichidarea 
dominației coloniale în Angola.

întîlnirea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă.

Reprezentanții P.C.R. șl 
M.P.L.A. au hotărît să semneze 
și să dea publicității un comu
nicat comun.

Februarie, 1933. Zi și an nerv pentru 
istorie. Grivița, celulă vie, de foc, explozie 
amplă, socială. Traiect istoric in timp, a- 
mintire azi, de durată, prezent și perspec
tivă atunci, punte aspră întinsă spre viitor. 
Zăpezi ce s-au stivuit roșii și s-au mișcat 
spre primăvară. Sint patru decenii azi și 
comemorăm pornirea de cea mai adîncă 
simțire socială a unei întregi clase care 
se vedea oprimată și frustrată, în ființa ei, 
de cele mai elementare drepturi sociale. 
Pe caldarîm geruia alb și uscat. De pe 
acoperișuri, cu voce metalică, grele, coruri 
de tineri amplificau solidar chemarea ce
lor dinlăuntru. O sirenă suna lung, ascuțit. 
Un virf de baionetă, un glonte, sfișiau tru
puri.

Grivița, Grivița eroică I Ea a impus in 
istorie un destin. Ea a demonstrat, la e- 
xamenul istoriei, fără putință de tăgadă, 
înseși dimensiunea și noblețea spiritului 
muncitoresc de luptă, bătaia de inimi și

i gind intr-o singură mare consonanță, a- 
ceea a cauzei pentru care se murea. Și 
era, dacă ne gîndim bine, una din cele 
mai adinei izbituri date unui sistem. Nor
melor acestuia în grefă de criză și curbe 
de sacrificiu.

Grivița, Grivița eroică în care s-a tras 
și de la care o întreagă clasă, în demni
tatea și noblețea simplității ei, a învățat 
să se bată și să învingă. Grivița, conștiin
ță a clasei, conștiință a pierderilor și a 
victoriei. Grivița, conștiință a sacrificiului 
de sine. Manifest al plenitudinii și voca
ției revoluționare a uneia din forțele cele 
mai proaspete ieșite pe arena istoriei și 
care se dovedea a fi factorul catalitic, 
omniprezent, creuzetul de întinsă inițiati
vă și atracție a maselor largi populare,

A. I. ZAINESCU

(Continuare tn pag. a II-a)

Noi obiective 
in construcție 
pe platforma 

industrială 
a Buzăului

Pe platforma industrială a 
Buzăului, unde în ultimii ani 
au fost conectate la fluxul pro
ductiv importante obiective 
printre care uzina de sîrmă și 
produse din sîrmă, fabrica de 
geamuri și cea de zahăr, a în
ceput să prindă contur o nouă 
unitate : Fabrica de elemente de 
construcție din material plastic, 
întreprinderea buzoiană va rea
liza — începînd cu a doua ju
mătate a anului viitor — o ga
mă variată de articole : plăci 
termoizolatoare, profile plastifi
ante, țevi din polietilenă etc. 
menite să satisfacă cerințele 
șantierelor de construcții indus
triale și civile. Materia primă 
este asigurată din țară ca și u- 
tilajele cu care va fi dotată no
ua unitate.

Pe aceeași platformă industri
ală se află în fază finală de con
strucție uzina de utilaj terasier 
prevăzută a intra în funcțiune 
la finele acestui semestru

(Ageipres

Două 
întîmplări 

? de ȘTEFAN STOIAN j
y Evenimentele Istorice excepționale, mareînd piatra de ho- J 
y tar în evoluția unei națiuni, așa cum sint evenimentele zile- J 
y lor noastre supun conștiințele la un examen extrem de ri- J 
y guros. Eveniment poate deveni un gind, o faptă deosebită, J 
y un gest, deosebit. Mă aflam nu cu mult timp în urmă în bi- ) 
\ roul unui scriitor și așteptam, răsfoind o revistă, ca acesta j 
y să-și termine o convorbire telefonică pentru a reînnoda firul J 
Iunei discuții prematur întreruptă de țîriitul agresiv al apa- J 

râtului. La un moment dat, o afirmație dată aparatului j 
pe tonul cel mai răstit posibil, m-a făcut să tresar : „Bine, J 
bine, dar în felul ăsta înțelegeți voi să plătiți o poezie patrio- J 
tică? Asta e o porcărie..." și telefonul fu apoi îndesat în J 
furcă cu furie. Cum, fără voia mea, mai mult din politețe am J 
ridicat privirea din pagina revistei, explicația a urmat firesc J 
dar nu mai puțin siderant. „De cite ori e nevoie se țin de 5 
capul meu și acum mă plătesc ca pe un începător". Omul i 
din fața mea avea un fel original, ca să nu spun altfel, de a J 
pune problema și acest fel al lui, nici acum nu înțeleg de j 
ce, m-a făcut să mă gîndesc la o altă intîmplare din viața J 
mea, aparent fără nici o legătură. , 1

Eram semiintern la liceul Mihai Viteazu, veneam dimineața J 
la școală și plecam seara după ce serveam masa în salo J 
aceea lungă care mirosea mereu a rîntaș ars și care era can- J 
tina liceului nostru. Iarnă, vară, la poarta liceului stătea un ] 
bătrînel cu un picior de lemn care vindea acadele sau in- j 
ghețată cu fistic, după cum era anotimpul. L-am găsit la 1 
poarta liceului cînd am venit în clasa a cincea și l-am lăsat 1 
tot acolo după ce mi-am luat maturitatea, il chema pentru J

(Continuare în pag. a ll-a C



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 VINERI 16 FEBRUARIE 1973

FEBRUARIE-1933
în documentele vremii

Grivița
(Extras din relatarea zia
rului „Scînteia“)(Extras dintr-o relatare 

din ziarul „Scînteia")

Comitetul de acțiune ales de voi vâ cheamă la luptă 
hotărîtă pentru impunerea revendicărilor noastre, care 
sînt următoarele : contra scăderilor de salarii directe 

și indirecte, recunoașterea comitetului de fabrică, contra con
cedierilor și pentru reprimirea tuturor celor concediați, plata 
ucenicilor pe timpul cit stau la școală, pentru asigurarea mi
nimului de existență a muncitorilor hamali și a femeilor, pen
tru recucerirea drepturilor răpite (alocație, chirie, permise, 
ajutor medical etc.), pentru asigurarea salariului pe timpul 
stagnării lucrului din cauze independente de voința munci
torilor.

Tovarăși,
Pentru cucerirea revendicărilor noastre arzătoare, nu tolerați 

nici o șovăire in rindurile noastre, alungați pe cei care caută 
să împiedice lupta noastră hotărîtă. Strîngind rindurile in ju
rul Comitetului de acțiune ales de voi, să pășim hotărîți la 
luptă. Alături de noi stă întreaga muncitorime ceferistă.

(Din Manifestul Comitetului de Acțiune de la Ate
lierele CFR Grivița)

auto- 
cu soldați, 

’ jandarmi, sergenți. Un 
adevărat puhoi de armată și 
poliție se revarsă asupra a- 
telierelor. Armata în ținută și 
cu echipament de război, ser
genții din oraș cu carabine. 
Străzile din jurul atelierelor, 
prefăcute într-un lagăr de 
război. Cu amenințări că vor 
fi curățați pînă la unul, mun
citorii fură somați să evacu
eze atelierele și curtea. In
tr-un singur glas răspunseră 
că nici unul dintre ei nu vor 
da înapoi. Neînfricați au în
fruntat potopul gloanțelor de 
mitralieră, baionetele și pa
turile de puști timp de o zi 
și noapte. Sute de vieți au 
fost secerate, rîuri de singe 
s-au scurs.

n 
ce vibra și

(Urmare din pag.
,’artidul Comunist Român. Cel 
slrîngea și lărgea rindurile atunci, cel ce 
prin însuși scopul și idealurile sale se 
confunda cu masele și care, în fruntea l°r, 
se ridica la luptă. Intr-o luptă care avea 
să cunoască și subteranele istoriei, și pe

cele ale siguranței, și beciurile și temni
țele ei. Și era, dacă ne gîndim bine, una 
din cele mai tulburătoare mărturii în fa
voarea unui autentic drept la istorie Ș> 
la timp. Iar în Europa, în acele zile cu 
nori și zăpezi fierbinți era și izbitura,

Două întâmplări
(Urmare din pag. I]

noi Nea Ilie Mărășești, dar nu ăsta era numele lui adevărat, 
numele lui n-am să-l știu niciodată, lntr-o zi, profesorul nos
tru de istorie l-a adus în clasă la noi pe Nea Ilie, l-a așezat 
ia catedră și l-a rugat să ne povestească cum a fost atunci, în 
ziua de 7 august 1917, cînd s-a dat bătălia cu nemții. Nea 
Ilie a început să facă fețe, fețe și abia a putut să spună : 
„Io mi-am pierdut piciorul ăsta acolo, dar nu-mi pare rău 
că noi am făcut atunci România". Apoi, Nea Ilie s-a ridicat 
ușor și ciocănind cu piciorul lui de lemn în dușumea a părăsit 
clasa.
m-am 
triotic 
dare, 
tatea 
condamnarea lor aspră este o datorie a fiecărui om care 
mînuiește cuv.întuL .Nu/putem, rămîne indiferenți la nici un 
fel de formă de negociere a patriotismului, nu putem face 
asta numai cîrid e vorba de poezie, deși aici lucrurile au o 
gravitate maximă, ci și atunci cînd e vorba de oricare alt do
meniu de activitate. Oamenii zilelor noastre, cei care ară cîm- 
purile sau mînuiesc utilaje moderne, cei care sapă în mine 
sau ridică spre albastru cerului mărturii nepieritoare ale tre
cerii lor prin lume au fost întotdeauna încărcați cu un fier
binte patriotism.

Muncitorii care au udat cu sîngele lor curtea atelierelor 
Grivița, țăranii care în 1907 și-au lăsat oasele pe cîmpurile 
răscoalei și intelectualii de elită ai acestei țări, toți acești 
oameni care la chemarea patriei au devenit de-a lungul fră- 
mîntatei istorii apărători de nădejde ai cerului și riurilor 
noastre, au dreptul să ceară o aspră cinste și demnitate. Pa
triotismul nu este negociabil.

Am plecat din biroul acelui om și mergind pe stradă 
gîndit că a cere bani cîți mai mulți pentru un gest pa- 
este nu numai o înjosire dar este în primul rind o tră- 
o negociere a patriotismului. Din nefericire, în socie- 
noastră socialistă asemenea atitudini sînt rare dar

M iercuri dimineața, la 15 februarie, in momentul intrăm 
la lucru a ceferiștilor, o muncitoare - soția unui ceferist 
- veni să-i înștiințeze că soțul ei și alți muncitori cefe

riști fuseseră arestați peste noapte de către siguranță. Intr-o 
chemare înflăcărată, ea ceru muncitorilor să întreprindă o 
acțiune de eliberare a tovarășilor lor, care în timpul luptei 
pentru revendicări se aflaseră in primele rinduri ale lor și a 
căror arestare înseamnă o lovitură dată tuturor. Cuvintele to
varășei fură acoperite de o adevărată furtună de indignare. 
Intr-un singur avint, ca un singur om, muncitorii hotărîră să 
nu mai piardă nici o clipă și să înceapă lupta. Cei 2 000 de 
muncitori, care formau întregul schimb, declarară grevă și 
ocupară atelierele. Toate amenințările și apelurile la liniște ale 
direcției de a opri dezlănțuirea luptei se sfărimară de indir- 
jirea muncitorilor.

In fața neinduplecării greviștilor, direcția ceru intervenția 
imediată a armatei și a poliției.

(Relatare privind eroica luptă a muncitorilor cefe
riști de Li Grivița din 15-16 februarie 1933 apărută 
în ziarul ’ ..Scînteia“)

măsură 
mase 

de la 
alte fabrici, șomeri se revăr
sau inspre Atelierele Grivița. 
Spre seară o masă de peste 
10 000 de muncitori, femei, 
copii se aflau in jurul Ateli
erelor. Asediatorii erau, la 
rindul lor, împresurați. Toată 
ziua și toată noaptea, și în 
dimineața următoare, mase
le rămaseră in jurul Atelie
relor. Un cor vorbitor de 200 
de muncitori fu organizat în 
curte. Parole de luptă fură 
aruncate în masă, la care 
răspunse corul bubuitor de 
mii de muncitori din afară. 
Pe tribune improvizate, din 
umeri și spinările tovarășilor 
lor, cei din afară vorbiră că
tre greviști. Un uragan de 
însuflețire, o voință de luptă 
fără seamăn electriza ma
sele.

eroica
printre primele mari izbituri, date perico
lului și amenințării fasciste, hitlerismuluî 
in carne și oase care, cu numai o lună în 
urmă, se instaura.

Grivița, Grivița eroică și românească 
devenea astfel, in chipul cel mai îndrăz-

neț, Grivița lumii, cea a formidabilului 
exemplu de abnegație și patriotism. Co
memorăm azi exact patru decenii și în 
mărturia anilor care au trecut stau și sem
nele tinereții eroice, revoluționare de a- 
tunci.
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CONFERINȚA DE PRESA k PREȘEDINTELUI MIȘCĂRII POPULARE

In vederea semnării Protoco
lului privind schimburile de bu
nuri ae larg consum dintre Mi
nisterul Comerțului Interior și 
Ministerul Comerțului al Uniu
nii Sovietice, pe anul 1973, joi 
la amiază a sosit în Capitală o 
delegație oondusă de V. G. Bî- 
cikov, adjunct al ministrului co
merțului.

în aceeași zi, la Ministerul 
Comerțului Interior au început 
tratativele între reprezentanții 
celor două ministere, pentru stu
dierea posibilităților de dezvol
tare a relațiilor comerciale 
mâno-sovietice în domeniul 
nurilor de larg consum.

Joi, 15 februarie 1973, 
cat la Santiago de Chile 
gația economică română, 
să de tovarășul Ion Mineu, ad
junct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, care va 
participa la lucrările primei re
uniuni a Comisiei economice 
mixte româno-chiliene.

Cu prilejul celei de-a XH-a 
aniversări a creării forțelor ar
mate populare de eliberare din 
Vietnamul de sud, Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de sud la București, 
a oferit joi seara o recepție în 
saloanele ambasadei.

Au participat general colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, Nico- 
lae Ghenea, secretar general în 
M.A.E., generali și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre armate, 
ziariști.

Joi, a sosit în Capitală o dele
gație a conducerii grupului in
dustrial Fiat din Torino (Italia), 
condusă de directorul general 
ing. Nicolo Gioia, care, la invi
tația ministrului industriei con
strucțiilor de mașini grele, loan 
Avram, va face o vizită în țara 
noastră.

★
în aceeași zi, Nicolo Gioia și 

persoanele care-1 însoțesc ău fost 
primite de Ioan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini grele, și de Gheorghe 
Boldur, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii.

în cursul acestei săptămîni, 
în editurile noastre au apărut 
o serie de lucrări ale literatu
rii românești clasice și contem
porane — romane, proză scur
tă, versuri și critică, precum șl 
traduceri din patrimoniul uni
versal.

Cele mai semnificative nu
vele și schițe ale lui Delavran- 
cea : „Hagi Tudose“, „Domnul 
Vucea“, „Bursierul“, „Parazi
tul“ sint cuprinse în volumul 
..Sultănica“, ieșit de sub tipar 
la Editura Albatros, în cunos
cuta colecție „Lyceum“.

Din domeniul literaturii ro
mâne contemporane, în Editu
ra Eminescu a primit „bun de 
difuzare“ romanul lui Alexan
dru Ivasiuc „Păsările“, ajuns 
La cea de-a treia ediție, volu
mele de nuvele și schițe „în- 
mormîntare pe teren acciden
tat“ de Teodor Mazilu și 
„Mi-am amintit de zăpadă“, 
semnat de Sorin Titel.

Una dintre pro
blemele cele mai 
importante ale or
ganizației U.T.C. ca 
școală recunoscută 
de educație a tine
rilor este descope
rirea, creșterea și 
formarea de cadre 
talentate pentru 
munca politică. Fi
resc, succesul unei 
asemenea întreprin
deri depinde de 
atragerea a cît mai 
mulți tineri la viața 
de organizație, tre
cerea lor printr-un 
proces de 
mentore 
dublat de o meto
dică pregătire ideo
logică. Aș spune 
însă că, în momen
tul de față cel pu
țin, toate acestea 
luate laolaltă depind 
de încă un coefici
ent, și anume 
încrederea pe care 
alți tovarăși, 
lucrează deja 
aparatul U.T.C. sau 
îl îndrumă îndea
proape, o au în ti
nerii cei mai tineri.

Sublinirea nu mi 
se pare de prisos 
atîta timp cît — 
principiul fiind cu
noscut, ba chiar fi 
admis unanim — 
mai întîlnim în re
alitate (atunci cînd 
se trece „la con
cret“) și unele ele
mente anulatorii, 
finalizate în ezi
tarea de a le acor
da celor tineri in
vestitura de rigoare.

Nu mai departe, 
!n perioada de pre
gătire a recentelor 
adunări de dare de 
seamă și alegeri 
ale noilor organe 
U.T.C., deși indica
țiile erau clare, 
n-au lipsit și prer 
vizionarii sceptici 
(„Nu văd eu, tova
rășe, să se facă 
treabă cu uteciști de 
26 de ani în funcții 
importante !“, se 
zicea). Participînd 
la o conferință ju
dețeană am asistat 
chiar la un „necaz“ 
care mi s-a părut 
ciudat : nu se gă
sea un tovarăș bun 
care să fie reco
mandat a îndeplini 
sarcina de președin
te al comisiei de 
cenzori. Cîți ute
ciști sînt în județ ?, 
am întrebat. 45 000,

mi s-a răspuns. Pînă 
la urmă, 
lucrurile 
rezolvate dar, 
vind în sala Con
ferinței la cei 300— 
400 de delegați 
și invitați, nu mi-am 
putut stăpîni ne
dumerirea : erau a- 
colo o mîndrețe de 
băieți și de fete! 
Stăteai de vorbă cu 
ei în pauze și des
copereai că unii 
scapără de isteți
me. Da, mi s-a 
răspuns, sînt 45 000 
in județ, dar nu au 
nificientă experien
ță în munca politi
că Incit să le acorzi 
o asemenea sar
cină...

Măi, să fie! Nu 
cumva fetișizăm 
prea mult lucruri
le ? Ce înseamnă 
la 18—20 ani „su
ficientă“ experiență 
politică ? (mi-am 
dat seama că prin 
aceasta unii recla
mă de la tineri 
priceperea de a 
vorbi lung și... „fără 
greșeli“). Dar am 
descoperit încă ce
va : s-a ajuns în u- 
nele locuri la păre
rea că nu poate fi 
încredințată o anu
mită responsabilita
te unui tînăr decît 
dacă prezintă argu
mentele unei matu
rități cel puțin e- 
gală cu a activiști
lor de partid care 
au mulți ani de ex
periență în spate. 
E just să se gîn- 
dească așa ? Fiind 
vorba de tineri, eu 
cred că nu. Nici
odată activistul 
U.T.C. nu va fi egal 
de la începuturile 
muncii sale., politice 
cu activistul de 
partid, iar diferen
ța este absolut lo
gică.

Aflîndu-mă la altă 
conferință U.T.C., 
la Vrancea, l-am 
cunoscut acolo pe 
secretarul comite
tului județean de 
partid cu proble
me organizatorice, 
tovarășul Moise.

— Nu vă supa
răți, l-am întrebat, 
ce vîrstă aveați prin 
1948?

— Nouăsprezece

— Eram secretar 
U.T.C. într-o fabri
că importantă.

— Vorbiți-mi des
pre prima adunare 
la care ați luat cu- 
dintul, l-am rugat 
în continuare.

— A, și-a adus 
tovarășul Moise 
aminte, era la un 
miting, cînd di
rectorul, proaspăt 
numit din rindul 
muncitorilor, mi-a 
spus să țin eu cu
vântarea 
lă.
ța 
zis 
am 
că
N-aveam pe atunci 
experiență de ora
tor...

— Nu vt supă- 
rați, cum a reacțio
nat tovarășul care 
v-a dat respectiva 
sarcină ?

— M-a bătut pe 
umăr și mi-a zis: 
„Ei lasă, altă dată 
o să fii fi mai cu
rajos...“.

Vedeți f Nici o 
enervare, nici pic 
de neîncredere, 
dimpotrivă. Și iată 
că băiatul de atunci 
este astăzi secretar 
al unui comitet ju
dețean de partid. 
Pentru 
nu s-a 
cei 19 
chiar dacă era vor
ba de o sarcină po
litică serioasă in
tr-adevăr (să con
ducă o organizație 
dintr-o mare fabri
că. imediat după 
război). Pentru că 
s-a găsit cineva 
să-l ajute cu răb
dare ; și pentru că 
mai avea omul a- 
cela deprinderea de 
a-l bate pe tînăr pe 
umăr încurajator...

Oare azi lucrurile 
nu trebuie să se 
petreacă la fel ?

Să zicem că din
tre cei foarte tineri 
cărora le acordăm 
asemenea încrederi 
și atenție doar ju
mătate se vor do
vedi talente auten
tice în activitatea 
politică; dar n-ar 
fi, chiar fi așa, cîș- 
tigul acesta demn 
de

principa- 
leșit în fa- 

oamenilor am 
doua cuvinte, 

strigat o lozin- 
și... gata.

PENTRU ELIBERAREA ANGOLEI, AGÜSTINHÜ NEED
Președintele Mișcării 

lare pentru Eliberarea 
lei. Agostinho Neto, care, 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ne 
vizitează țara, în fruntea unei 
delegații a M.P.L.A., a avut, 
joi după-amiază, o întîlnire cu 
reprezentanți ai presei centra
le. radioului, televiziunii și A- 
genției Române de Presă „A- 
gerpres“. înaltul oaspete a fost 
salutat, în numele celor pre- 
zenți, de Ion Cârje, director 
général adjunct al „Agerpres", 
redactor-șef al revistei „Lu
mea“.

Intr-o declarație introducti
vă, Agostinho Neto a subliniat ! 
„Noi am strîns tot mal mult

ß
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• HANDBAL
HANDBALIȘTII DE LA STEAUA 
AU CIȘTIGAT LA MOSCOVA, 
DAR N-AU PUTUT RECUPERA 
CEEA CE AU PIERDUT LA 

BUCUREȘTI
La Moscova s-a desfășurat 

meciul retur dintre echipele 
M.4.I. Moscova și Steaua Bucu
rești, contînd pentru sferturile 
de finală ale „Cupei Campioni
lor europeni“ la handbal mas
culin. Handbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
19—17 (12—11).

învingătoare în primul joc cu 
22—14, formația M.A.I. Mosco
va s-a calificat pentru semifi
nalele competiției.
• BASCHET
VICTORIE NETA 
BALIȘTILOR DE

Sala Floreasca 
a găzduit ieri seară jocul 
tur. din cadrul grupelor sfertu
rilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni“, dintre echi
pele Dinamo București și Sla- 
via Praga. La capătul unui joc 
spectaculos baschetbaliștii ro
mâni au obținut o victorie ne-

A BASCHET- 
LA DINAMO
din Capitală 

re-

tă cu scorul de 100—64 (48—32). 
în urma acestei victorii, 

chipa Dinamo 
clasat pe locul 
a sferturilor de 
petiției.
• FOTBAL

JUNIORII FOTBALIȘTI ROMANI 
ÎNVINGĂTORI IN TURCIA

La Adapazari, o localitate si
tuată la 140 km de Istanbul, 
s-a desfășurat întîlnirea inter
națională amicală de fotbal din
tre selecționatele de juniori ale 
României și Turciei. Tinerii 
fotbaliști români au terminat 
învingători cu scorul de 1—0 
(1—0) prin golul marcat în mi
nutul 39 de Șumulanschi.

SURPRIZĂ LA MÜNCHEN : 
R. F. A GERMANIEI - 

ARGENTINA 2-3
. Stadionul olimpic din Mün
chen a găzduit întîlnirea inter
națională de fotbal dintre echi
pele Argentinei și R.F. a Ger
maniei selecționată Argentinei a 
furnizat o mare surpriză, reu
șind să învingă cu 3—2 (2—0)
formația vest-germană, neîn
vinsă din septembrie 1971. A- 
cesta a fost, totodată, primul

e- 
s-a 

B 
finală ale com-
București 
3 în grupa

eșec suferit de fotbaliștii vest- 
germani pe teren propriu, din 
1965, în 28 de meciuri disputate.

ANGLIA - SCOȚIA 5-0
Peste 70 000 de spectatori au 

asistat la întîlnirea amicală de 
fotbal dintre echipele Angliei 
și Scoției, care s-a disputat pe 
stadionul Hampden Park din 
Glasgow, cu ocazia aniversării 
centenarului Federației scoțiene 
de fotbal, Net superiori, fotba
liștii englezi au terminat învin
gători cu scorul de 5—0 (3—0), 
prin punctele marcate de Clar- 
ke (2), Channon, Chivers și Lo- 
rimer (autogol).

• TENIS
• în turul doi al probei de 

simplu din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Cal- 
gary (Alberta). Ilie Năstașe l-a 
învins cu scorul de 7—5, 6—4
pe Jas Singh (India).
• BOX

CASSIUS CLAY ÎNVINGĂTOR 
LA PUNCTE IN FATA 

CAMPIONULUI EUROPEI 
JOE BUGNER

Pș ringul arenei din Las Ve- 
gas, fostul campion mondial de

box la categoria grea, america
nul de culoare, Cassius Clay, 
l-a învins la puncte, în 12 re
prize pe campionul Europei, 
englezul Joe Bugner. Pe mar
ginea acestei întîlniri, comen
tatorii agențiilor de presă no
tează, între altele : Fără să-și 
asume riscuri prea mari, 
Cassius Clay a obținut o victorie 
facilă. Mai tehnic și mai rapid 
în execuția loviturilor, Cassius 
Clay și-a dominat adversarul 
cu 9 ani mai tînăr. Bugner s-a 
dovedit curajos și deseori a fost 
în atac cu directe de stînga.
• SAH
FLORIN GHEORGHIU 
NUA SA CONDUCĂ 

LAGA
• Marele maestru 

Florin Gheorghiu 
gentinianul Miguel 
conduc după 5 runde în turneul 
de șah de la Malaga, avînd fie
care 3,5 puncte. Urmează în cla
sament Benko (S.U.A.), Filip 
(Cehoslovacia) și Parma (Iugo
slavia) — 3 puncte. în runda a 
5-a, Gheorghiu l-a învins în 26 
de mutări pe spaniolul Medina, 
iar partida întreruptă cu M. 
Quinteros (runda a 4-a) a în
cheiat-o remiză.

CONTI
LA MA-

român, 
și ar- 

Quinteros

relațiile de prietenie cu Parti
dul Comunist Român, cu po
porul român. Am avut, încă o 
dată, posibilitatea să constatăm 
adevărata prietenie și solidari
tate pe care o manifestă con
ducătorul țării dumneavoastră, 
tovarășul Ntoolae Ceaușescu, 
față de noi. Sîntem perfect 
conștienți că bazele pe care le 
așezăm acum vor asigura o pri
etenie trainică pentru viitor, în 
numele independenței și păcii“.

Vizita noastră în România 
prietenă — a spus în conti
nuare președintele M.P.L.A. — 
are loc într-un moment în care 
poporul nostru nutrește un ma
re optimism, deoarece am reu
șit să facem un pas foarte im
portant înainte, ajungînd la un 
acord între M.P.L.A., mișcarea 
noastră, și Frontul de Eliberare 
Națională ; pe de altă parte, 
am obținut la O.N.U. o mare 
victorie, care este, în același 
timp, a tuturor popoarelor a- 
fricane.

Președintele M.P.L.A. a răs
puns apoi la întrebările ziariș
tilor.

în timpul vizitei în România, 
a spus el, am avut un schimb 
de păreri cu secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicdlae Ceaușescu, și 
cu alți’ conducători. Rezultatele 
vizitei sînt cele scontate. Ele 
sint excelente și vor fi con
semnate într-un comunicat 
comun, care va fi dat publici
tății. Sîntem foarte satisfăcuți 
de aceste rezultate și, repet, 
nici nu putea fi altfel.

Răspunzînd unei întrebări 
privind recenta sesiune de la 
Addis Abeba a O.U.A., Agos
tinho Neto a relevat profunda 
consternare și durere care au 
urmat asasinării lui Amilcar 
Cabrai, secretar general al 
P.A.I.G.C., conducătorul luptei 
pentru independența Gtiineei- 
Bissau și Insulelor Capului Ver
de. Acest asasinat, a spus vor
bitorul. a provocat o reacție și 
o indignare profundă la toți a- 
fricanii. Și toată Africa, inclu
siv Organizația Unității Africa
ne, a reacționat prin intensifi
carea luptei pentru eliberarea 
popoarelor noastre.

Evocînd situația din Angola 
îri cursul anului trecut vorbi
torul a spus că 1972 a fost un

ți de greutăți, ca 
vreau să mențio-

an de victorii 
toți anii. Eu 
nez, însă, proporția dintre vic
torii și greutăți. După cum
știți, noi controlăm mai mult
de o treime din teritoriul țării 
noastre, îndeosebi în partea ră
săriteană, situată spre granița 
cu Zămbia. Această zonă se nu
mește frontul oriental. De ase
menea, controlăm o parte din 
districtul Luanda, din nordul 
țării, și o parte din provincia 
Cabinda.

în ceea ce privește zonele 
eliberate, în afară de activitatea 
pe care o desfășurăm pentru 
apărarea poporului nostru, tre
buie să facem față și problemei 
aprovizionării cu alimente. Re
organizăm agricultura, care in 
mod tradițional se făcea pe bază 
de nuclee familiale, trecînd la 
înființarea unor cooperative de 
producție. De asemenea, con
struim școli în zonele eliberate. 
Unii dintre elevii și studenții 
care ‘ .
voastră pentru a-și 
studiile au trecut prin 
școli din zonele eliberate, 
ocupăm, 
sanitară, 
subliniat în continuare 
tinho Neto, 
pregătirea politică și ideologică 
a activiștilor, a poporului an
golez, armă datorită căreia pa- 
porul nostru rezistă de 12 ani 
în fața inamicului, în ciuda tu
turor eforturilor dușmanului de 
a distruge zonele pe care le 
controlăm.

în încheiere, președintele 
M.P.L.A. a mulțumit presei ro
mâne pentru modul in care a 
prezentat și prezintă activitatea 
M.P.L.A. și a celorlalte mișcări 
de eliberare din coloniile afri
cane, succesele obținute de 
poporul angolez în lupta sa 
pentru libertate și independentă.

Declarațiile președintelui 
M.P.L.A. au relevat din nou în 
chip pregnant relațiile de soli
daritate militantă dintre parti
dele și popoarele noastre, spri
jinul multilateral pe care Ro
mânia socialistă l-a acordat și 
il acordă luptei poporului ango
lez împotriva colonialismului 
portughez, pentru dreptul său 
sacru de a-și hotărî singur des
tinele.

se află în țara dUmriea- 
continua 

aceste 
Ne 

totodată, de asistența 
Mișcarea noastră, a 

Agos- 
se preocupă de
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O NOUĂ VIZITĂ DE LUCRU IN CAPITALĂ 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I]

toni de metal eoonomisit In 
această lună ;

• inaugurarea atelierului- 
școală pentru ucenicii oare se 
pregătesc in meseria de sudor 
(primii 60 au și inceput cursu
rile de opt luni).

N-am enumerat decit o par
te din succesele zilei de ieri, 
cînd muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la „Vulcan1 
l-au avut oaspete pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ca de fiecare dată cînd se
cretarul general al partidului 
se întâlnește cu colective de 
oameni ai muncii, am fost și 
ieri martorii unui entuziasm 
născut din bucuria de a-1 
primi în casa lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a-1 as
culta, de a-i împărtăși gîndu- 
rile și proiectele, de a se sfă
tui în legătură cu munca și 
cu viața lor. Pe parcursul vi
zitei, grupuri de fete în costu
me naționale și muncitori a- 
flați lîngă mașini au oferit 
conducătorului partidului și 
statului buchete de flori ; co
loane nesfîrșite de tineri l-au 
întîmpinat pe aleile uzinei 
ovaționînd pentru partid și 
conducătorul iubit ; muncitori 
din. gărzile patriotice și tineri 
di.i detașamentele de pregă
tire pentru apărarea patriei 
i-au prezentat onorul. Cu obiș- 
nuita-i familiaritate, secreta
rul general al partidului se 
oprește în mijlocul oamenilor, 
strînge mîini, se interesează 
de condițiile de muncă, de 
condițiile de viață. în discu
ție se repetă, ca un leit-motiv, 
problemele legate de îndepli
nirea prevederilor planului pe 
1973, an hotărîtor în realiza
rea cincinalului în patru ani 
și jumătate — așa cum s-a 
angajat muncitorimea Capi
talei. De altfel, încă de la in
trarea în uzină, un imens pa
nou făcea cunoscută deviza 
sub care lucrează colectivul 
de muncă al Uzinei „Vulcan“: 
„Cincinalul in patru ani și 
jumătate“, deviză concretiza
tă în cifre semnificative : 
9 022 tone metal planificat a 
se economisi în 1975, prin re- 
proiectarea produselor și asi
milarea de noi tehnologii, față 
de 2.222 în 1971 ; înnoirea 
producției în proporție de 92 
la sută la sfîrșitul cincinalu
lui, față de 32 la sută în 1971; 
triplarea producției de cazane 
energetice în 1975, față de rea
lizările anului trecut ; spori
rea volumului producției 
destinate exportului de la 100 
la sută în 1970, la 455,1 la 
sută în 1975.

Cifrele vorbesc despre ne
cesitatea unor mari, unor 
foarte mari eforturi. „Ce pă
rere aveți, sînt condiții pen
tru înfăptuirea acestor anga
jamente ? — s-a adresat to
varășul Nicolae Ceaușescu 
unuia dintre muncitori, lăcă
tușului Nicolae Olteanu. Răs
punsul dat purta greutatea 
experienței și capacității unui 
om care de 20 de ani își ono
rează locul de muncă din uzi
nă : „Da, tovarășe secretar 
general ! Avem toate condi
țiile pentru a înfăptui ceea ce 
ne-am propus. Mă gîndesc, în 
primul rînd, la condițiile teh
nice ; am în vedere, apoi, ho- 
tărîrea noastră de comuniști, 
de muncitori prezenți tot
deauna la datorie“.

în cîteva minute, omul cu 
tîmplele albite sintetizase fră- 
mîntarea întregului colectiv, 
rezultatele unor îndelungate 
studii, analize și dezbateri. 
Răspunsul dat secretarului 
general al partidului avea în 
vedere tot ceea ce se hotărîse 
in sensul mai bunei organi

zări a proceselor de produc
ție, al deplinei valorificări a 
potențialului uman și mate
rial de care dispune uzina, al 
asimilării cît mai rapide a 
unor tehnologii noi, moderne. 
Și, avea în vedere, îndeosebi, 
cîteva realizări cu o eficiență 
deosebit de mare asupra pro
ducției. Cîștigarea unor spa
ții de producție, prin acope
rirea unei curți interioare — 
indicație a tovarășului 
Ceaușescu dată cu prilejul vi
zitei sale anterioare — a de
terminat sporirea unităților 
de produs de la 660 la 1 000. 
De asemenea, fabricația de 
tuburi de flacără ondulate 
se realizează acum cu o ma
șină gîndită și executată de 
către un colectiv din cadrul 
uzinei ; în general, programul 
de autodotare pe 1973 include 
ordonarea activității pe fluxu
rile de fabricație, eliminarea 
strangulărilor pe parcursul 
ciclului de execuție, creșterea 
substanțială a productivității 
muncii. Iată puternicele ar
gumente pe care muncitorii 
— tineri și vîrstnici — se bi
zuiau atunci cînd, în toate 
secțiile vizitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au vorbit 
despre angajarea lor de a în
deplini exemplar obiectivele 
ce revin uzinei în cadrul pro
gramului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei noa
stre.

Ieri, la „Vulcan“, secretarul 
general al partidului a vizitat 
cîteva secții de bază ale uzi
nei : mecanică reductoare, ar
mături, mecanică grea, cazan- 
gerie; a inclus, de asemenea, 
în programul vizitei sale de 
lucru secția pereți membra
nă, situată pe platforma in
dustrială București-sud. Pre
tutindeni, satisfăcut de rezul
tatele frumoase despre care 1 
s-a vorbit — în luna ianuarie, 
de pildă, planul maximal a 
fost îndeplinit la toți indica
torii — a adresat felicitări 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, conducătorilor 
uzinei și centralei industria
le.

Cu obișnuita sa capacitate 
de aprofundare a lucrurilor, 
cu cunoscuta-i exigență, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit în ateliere, pe șantierul 
de extindere a turnătoriei, 
pentru a analiza, împreună cu 
specialiștii, posibilitățile de 
intensificare a sistemului de 
creștere și de modernizare a 
producției, subliniind că exis
tă — încă — mari rezerve 
pentru ridicarea eficienței, 
pentru sporirea întregului po
tențial productiv. A recoman
dat să se acorde atenție folo
sirii raționale a tuturor spa
țiilor de producție existente, 
amenajării de noi locuri pro
ductive în incinta uzinei, îm
bunătățirii calitative a produ
selor. Examinînd cu atenție 
unele faze de producție, pie
sele complexe realizate, con
ducătorul partidului și statu
lui nostru cere întărirea con
trolului de calitate pe fiecare 
operație, pe fiecare fază de 
producție. De asemenea, dă 
indicații ca mașinile moderne 
cu care este înzestrată între
prinderea să fie folosite la 
randamentul lor maxim.

Adresîndu-se conducerii u- 
zinei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază eficiența 
sporită pe care ar înregistra-o 
calificarea tinerilor, dacă a- 
ceștia ar fi puși, de la înce
put, să lucreze la mașinile 
complexe de care dispune u- 
zina, eliminîndu-se fazele de 
pregătire după metode mește
șugărești, ceea ce ar asigura 
formarea lor rapidă la nive
lul tehnicii moderne. în sec
ția de mecanică grea, tovară

șul Nicolae Ceaușescu trasea
ză ca sarcină conducerii uzi
nei și centralei industriale de 
specialitate să se preocupe de 
sporirea gradului de mecani
zare a operațiunilor care se 
execută aici în vederea micșo
rării eforturilor fizice, cît și 
a sporirii productivității mun
cii. Totodată și-a exprimat 
părerea că întreprinderea ar 
avea de cîștigat reorganizînd 
fluxul de prelucrare a piese
lor, separînd producția piese
lor mari de cele mici.

Indicațiile secretarului gene
ral al partidului au fost recep
tate cu responsabilitate, ele 
constituind pentru întregul co
lectiv de muncă de la Uzina 
„Vulcan“ temeinice motive de 
reflecție. „Dialogul purtat cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
recomandările ce ne-au fost 
făcute sint de natură să am
plifice preocupările noastre 
privind dezvoltarea întregii 
întreprinderi, creșterea pro
ducției pe măsura satisfacerii 
cerințelor programului ener
getic național, specializarea 
producției, trecerea la fabri
carea de agregate siderurgice 
complexe — ne-a spus ingi
nerul Lucian Ignat, directorul 
tehnic al uzinei. Se impune să 
găsim cît mai grabnic soluții 
de a ridica noi secții de mon
taj pe terenurile libere, de a 
extinde unele hale de fabrica
ție, de a folosi la maximum, 
in scopuri productive, întreg 
perimetrul în care se află am
plasată uzina“.

Iată și opinia unui tânăr 
muncitor, strungarul Iulian 
Bădica : „M-a impresionat in
teresul cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a aplecat 
asupra unor lucruri de amă
nunt. Dinsul e conducătorul 
statului și, firește, nu mi-aș 
fi inchipuit că mi s-ar putea 
adresa cu o întrebare referi
toare Ia preocuparea mea — 
un simplu muncitor — pri
vind ridicarea pregătirii pro
fesionale. Mă gîndesc acum, 
după acest schimb de cuvinte, 
că eu, întregul colectiv trebu
ie să ne mobilizăm și în ve
derea perfecționării profesio
nale“. în secția de mecanică, 
dintre cei care au stat de vor
bă cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tânărul lăcătuș 
Gheorghe lordănoaia, absol
vent de un an al școlii profe
sionale, ne-a spus : „Pe mine 
secretarul general al partidu
lui m-a întrebat cît cîștig. 
I-am spus că-mi place mese
ria, că m-am integrat colecti
vului și că, deși foarte t'năr, 
cîștig 1 200—1 300 lei pe lună. 
Faptul că am răspuns în nu
mele colegilor mei tineri mă 
obligă la o participare exem
plară în producție".

Un fructuos dialog â fost 
purtat cu specialiștii uzinei, 
cu reprezentanții centralei, cu 
factori de răspundere din mi
nisterul de resort. Au fost re
levate, cu acest prilej, o serie 
de probleme importante ana
lizate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvântarea rosti
tă Ia Conferința organizației 
municipale de partid Bucu
rești. S-a discutat despre pro
blemele dezvoltării în pers
pectivă a producției de utilaj 
energetic, îndeosebi cazane, 
despre realizarea utilajelor si
derurgice.

Secretarul general al parti
dului se interesează dacă dez
voltarea de cazane în viitorii 
ani ține seamă de nevoile e- 
conomiei naționale, de cerin
țele de export. Specialiștii in
formează că dezvoltarea pro
pusă pentru viitor asigură toa
te aceste cerințe. în acest 
sens se prezintă schițe, stu
dii, diagrame privind dezvol
tarea producției de utilaj e- 
nergetic în care se prevede,

pîriă la sfîrșitul cincinalului, o 
creștere de 2,8 ori față de a- 
nul 1970, la fabricația de ca
zane. Se insistă asupra reali
zărilor obținute de specialiștii 
români in domeniul diversifi
cării producției de cazane și al 
ridicării randamentului aces
tora, al asimilării de agregate 
care să permită utilizarea 
drept combustibil a cărbune
lui inferior, — lignit. — pre
cum și a resturilor bituminoa
se. Potrivit unei variante, ur
mează să ce concentreze în 
cîteva întreprinderi producția 
unor componente ale cazane- 
lor, fabricație coordonată de 
Uzina „Vulcan“.

Către ora prînzului, la Uzi
na „Vulcan“ s-a încheiat o 
vizită fructuoasă care va con
stitui, desigur, un moment la 
care se vor raporta rezultatele 
obținute în etapa viitoare de 
către un colectiv ce s-a re
marcat prin hărnicie și res
ponsabilitate. Urîndu-i tova
rășului Nicolae Ceaușescu să
nătate și putere de muncă, 
spre binele întregului nostru 
popor, oamenii de la „Vulcan“ 
l-au asigurat că toate reco
mandările și indicațiile date 
vor prinde viață în timpul cel 
mai scurt.

A
l doilea moment 
al vizitei : Institu
tul „Proiect“ — 
București. Discur 
țiile se poartă în 
fața machetelor 

înfățișînd stadiul actual și de 
perspectivă al construcțiilor 
de locuințe și spațiilor de de
servire în cîteva importante 
zone ale Capitalei : Drumul 

Taberei, Șoseaua Pantelimon, 
Bulevardul „1 Mai“, Calea 
Dorobanți, Titan etc., și a 
unor complexe grafice și 
schițe care redau imaginea 
viitoare a Bucureștiului. Erau 
prezenți aici factori cu res
ponsabilități în dezvoltarea 
urbanistică a Capitalei : arhi- 
tecți, constructori, reprezen
tanți ai organelor de comerț 
și de transporturi în comun. 
De la început, secretarul ge
neral al partidului imprimă 
acestei întâlniri un pronunțat 
caracter de lucru, un spirit de 
înaltă exigență. Se discută și 
despre ce s-a realizat pînă în 
prezent, dar se insistă, mai 
ales, asupra perspectivei. Dis
cuția, direcțională de secreta
rul general, al partidului, s-a 
purtat pe marginea cîtorva 
teme importante, între care :

• Dacă amplasarea con
strucțiilor de locuințe a fost 
corelată cu dezvoltarea in
dustrială a sectoarelor Ca
pitalei ?

® La începutul cincinalului 
se stabilesc să se construiască 
locuințe pentru salariații noii 
zone industriale din partea de 
nord a orașului. De ce acum 
ele nu apar în planuri ? Care 
au fost considerentele institu
tului și Consiliului popular ?

• Sporirea gradului de con
fort al locuințelor și folosirea 
rațională a terenului.

• Soluționarea problemei 
deservirii populației în noile 
zone, prin amenajarea de noi 
spații comerciale prevăzute a 
se construi, îndeosebi în car
tierele noi : Titan, Berceni, 
Drumul Taberei.

• Preocupările actuale pri

vind amenajarea centrelor ci
vice din noile cartiere, zo
nelor de agrement, parcurilor, 
spațiilor de joacă și sport 
pentru copii' și tineret. Unde 
sînt amplasate și cum se rea
lizează ?

• Stadiul proiectelor pentru 
amenajarea orașului copiilor, 
cu instalații și amenajări mo
derne.

• în ce măsură viitoarea 
construcție a metroului se are 
în vedere la amplasarea noilor 
construcții, astfel ca atunci 
cînd vor începe lucrările să tu 
fim obligați la demolări ?

• Ce criterii au fost luate in 
considerație în fixarea artere
lor prioritare privind construc
ția metroului ? De ce nu sint 
cuprinse între aceste artere 
Parcul Herăstrău și Expoziția ?

• Cum va fi rezolvată pro
blema transportului în pers
pectiva imediată ?

Dezbaterea de la Institutul 
„Proiect“ București a relevat 
grija deosebită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru dez
voltarea armonioasă și judici
oasă a Bucureștiului, pentru a- 
sigurarea celor mai bune con
diții de viață locuitorilor Capi
talei. Se vădesc preocupările 
majore privind îmbunătățirea 
confortului noilor locuințe, 
amplasarea lor cît mai aproa
pe de locurile de muncă, ame
liorarea transporturilor în co
mun, crearea unor condiții mai 
bune de aprovizionare și de 
recreere a populației.

Fără îndoială, programul 
dezvoltării construcțiilor de 
locuințe și dotări social-cultu
rale pentru 1973 — și anii ur
mători — reprezintă, așa cum

a subliniat în expunerea sa in
ginerul Constantin Pîslărașu, 
directorul institutului, rezulta
tul unor studii și analize care 
au ținut seama de directivele 
Conferinței Naționale a Parti
dului cu privire la sistemati
zarea orașului, la dezvoltarea 
sa economică și socială, pre
cum și de recomandările to
varășului Nicolae Ceaușescu 
făcute cu prilejui frecvente
lor vizite în cartierele Ca
pitalei, pe șantiere, în cadrul 
unor ședințe de analizare a 
proiectelor de dezvoltare. Un 
fapt esențial este că în reali
zarea celor 122 000 de aparta
mente, prevăzute a fi con
struite în acest cincinal, se 
are în vedere restrîngerea 
perimetrului construibil, îm
bunătățirea circulației arte
relor principale și a aspec
tului urbanistic. In acest 
sens, chiar de anul acesta se 
prevede construirea într-o pon
dere tot mai mare pe arterele 
penetrante și de circulație ma
joră : Șoseaua Iancului, Pan
telimon, Borobanți, Bd. 1 Mai, 
Calea Giurgiului etc. De ase
menea, se are în vedere o mai 
bună repartizare a construc
țiilor pe sectoare administra
tive. Noile locuințe sînt prevă
zute să aibă un confort sporit, 
prin creșterea ponderei apar
tamentelor cu 3 și 4 camere și 
renunțarea încă din acest an 
la apartamentele de confort de 
gradul 3. Proiectele prevăd 
reducerea la minimum a con
strucțiilor cu 4—5 nivele în fa
voarea celor cu mai multe e- 
taje. Dacă în 1973, 6 640 de a- 
partamente se vor realiza cu 
parter plus patru nivele în 
1975 numărul acestora va scă
dea la mai puțin de 2 500. In 
schimb, indicele de camere pe 
apartament va crește, la apar
tamentele realizate de stat de 
la 2,2 la 2,3 iar la locuințele 
personale, realizate cu credite 
de la stat, va ajunge de la 2,3 
în prezent, la 2,5 în 1975. Prin 
realizarea în acest an a celor 
4 810 apartamente în Berceni- 
Sud, 8 896 de apartamente în 
Drumul Taberei, 1953 pe Bd. 
Ion Șulea, 2 018 în Titan și 
1 630 pe Bd. Nițu Vasile, noile 
cartiere, practic, vor fi înche
gate, ponderea -construcțiilor 
de locuințe trecînd — începînd 
cu 1974 — în zonele mediane 
și centrale ale orașului. Dacă 
în aceste zone, în 1972, au fost 
realizate doar 300 de aparta
mente, în 1974 numărul lor va 
crește la peste 15 300. în total 
construcția de locuințe va în
suma 23 643 apartamente în 
1973, 29 054 apartamente în
1974 și 33 850 apartamente în 
ultimul an al acestui cincinal.

Răspunzând unei întrebări a- 
dresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind organizarea 
spațiilor comerciale, directo
rul Institutului ’ „Proiect“ Bu
curești arată că ideea de a se 
amplasa magazine și alte uni
tăți de deservire la parterul 
noilor blocuri, creîndu-se ast
fel condiții mai bune de apro
vizionare cîștigă tot mai mult 
teren. Proiectele prevăd că în 
1973 vor fi amenajate la par
terul noilor blocuri peste 
15 000 m.p. de asemenea spa
ții comerciale, urmînd ca în 
anul viitor numărul lor să de
pășească 54 600 m.p. Se pre
vede, de asemenea, amplasa
rea în interiorul lor a nume
roase creșe, grădinițe și școli. 
Privind ridicarea viitorului 
„oraș al copiilor“, una din va
riante prevede amenajarea în 
acest sens a zonei „Herăstrău.

în cursul convorbirii, s-a 
constatat, existența unor dis
crepanțe între ceea ce s-a dis
cutat inițial, atunci cînd s-au 
fixat prevederile pentru acest 
cincinal, și ceea ce s-a plani
ficat pentru 1973 și în anii 

imediat următori. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intere
sat, de pildă, de planul' pri
vind construirea de locuințe 
pentru salariații noii zone in
dustriale din partea de nord 
a orașului. Proiectanții au ară
tat că acest sector a stat în 
atenția lor dar că realizarea 
efectivă a noilor construcții 
este condiționată de executa
rea unor lucrări edilitare la 
rîndul lor eșalonate pînă în 
1976. Secretarul general al 
partidului a cerut șă se inten
sifice ritmul acestor lucrări, 
să se execute, . concomitent, 
din mai multe părți, pentru 
ca într-un timp cit mai scurt, 
să se poată începe masiv și 
construcția de blocuri, astfel 
încîț cei peste 20 000 de sala- 
riați care vor lucra în acest 
adevărat centru al industriei 
electronice să beneficieze de 
locuințe confortabile situate 
în apropierea întreprinderilor.

Critici severe au fost a- 
duse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru modul în 
care s-a prevăzut amplasa
rea centrelor civice din 
noile cartiere, a zonelor de a- 
grement și a parcurilor, a 
spațiilor de joacă și sport 
pentru copii și tineret.

— Am trecut azi prin car
tierul Berceni — arată tova
rășul Nicolae Ceaușescu — și 
am văzut că nu sînt rezolvate 
aceste deziderate ale cetățeni
lor, deși ele au fost discutate 
odată cu schițele de sistemati
zare. Situații asemănătoare 
sînt și în alte cartiere.

Secretarul general al parti
dului a insistat ca în toate 
cartierele să fie amenajate 
numeroase parcuri și spații de 
recreere pentru copii și ti
neret, recomandînd solicitarea 
tineretului, prin acțiuni de 
muncă patriotică, la realizarea 
acestor obiective. A fost reco
mandată, de asemenea, adop
tarea unor soluții care să în
lăture monotonia noilor con
strucții atrăgînd însă atenția 
asupra necesității de a se păs
tra cu grijă vechiul fond de 
locuințe bun, evitarea demo
lărilor inutile.

în cadrul acestei întâlniri 
de lucru s-a discutat mult pe 
marginea propunerii de a se 
construi în București blocuri 
cu peste 20 de etaje : secreta
rul general al partidului a 
subliniat că este necesar ca a- 
ceastă soluție să fie mai îrțtîi 
experimentată. Frumusețea, 
estetica nu se obțin numai 
prin înălțime.

După ce inginerul Iacob Te- 
iușeanu, directorul general al 
întreprinderii de Transport 
București, a prezentat studiile 
elaborate pînă acum în vede
rea construirii unor linii, de 
metrou (Bulevardul Armata 
Poporului — Balta Albă. 
Bucureștii Noi — Giurgiului 
și Colentina — Șos. Alexan
dria), precum și a unei rețele 
de trenuri electrice de mare 
viteză, în zonele periferice, 

.tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
recomandînd urgentarea stu
diilor, a subliniat că este ne
cesar ca toate proiectele de 
construcții și lucrări edilitare 
să fie, strîns corelate cu cele 
propuse pentru traseele me
troului. Totodată, a arătat că 
pînă la construcția metroului 
și trăhurilor electrice este 
necesar să fie studiate 
rapid și alte soluții pentru re
zolvarea transportului în co
mun, care în prezent ridică 
probleme foarte serioase.

Fructuoasa întîlnire de lu
cru purtată ieri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de ceilalți 
conducători de partid care 
l-au însoțit, cu proiectanții 
deschide noi perspective lo
cuitorilor Capitalei. In fața 
secretarului general al parti
dului, arhitecți, ingineri, pro- 
iectanți din cadrul acestui 
prestigios colectiv s-au anga
jat să depună mari eforturi, 
întreaga lor capacitate crea
toare pentru realizarea unor 
proiecte cît mai bune, prin 
care să traducă în viață pre
țioasele indicații date și de 
această dată de secretarul ge
neral al „partidului, în așa fel 
încît să-și sporească substan
țial contribuția la dezvoltarea 
armonioasă a orașului, la mo
dernizarea și la mai buna lui 
organizare. La plecarea -din 
institut, în ovațiile sutelor de 
salariați, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a urat tutur ir 
mult succes în activitatea lor.

*
Vizita de ieri se înscrie în 

programul dinamic al activi
tății pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară cu 
înaltă responsabilitate în 
fruntea partidului și statului, 
reafirmând' stilul de muncă 
propriu conducătorului . po
porului nostru de a se consulta 
permanent și direct cu crea
torii de bunuri materiale și 
spirituale, de a stabili împre
ună cu ei, pe baza cunoașterii 
directe a realității, cele mai 
bune măsuri, cele mai bune 
soluții privind rezolvarea 
problemelor majore ridicate 
de organizarea și moderniza
rea economiei noastre .națio
nale, de dezvoltare economi- 
co-socială a societății româ
nești.



de peste hotare
Acorduri ale

guvernului cuban
cu guvernele S.U.A.

Cancelarul Brandt H. Kissinger
despre „politica răsăriteană“

Prolog 
la noi

și Canadei a Bonnului

înfruntări ?
Dacă, în subsidiar, obser

vatorii sint de acord că de
valorizarea dolarului n-a 
pus capăt crizei latente mo
netare, întrebarea care-și 
face loc insinuant în prin
cipalele capitale occidentale 
este, așa cum se exprima 
joi dimineața la Londra 
FINANCIAL TIMES : „Vom 
depăși criza monetară pen
tru a intra în preliminariile 
unui război comercial în
trebarea poate părea prema
tură sau exagerată. Dar, așa 
cum nota corespondentul a- 
genției FRANCE PRESSE la 
Bruxelles „stafia protecțio- 
nismului american acționea
ză de pe acum ca un factor 
de agitație pe toate scenele 
economice ale lumii (occi
dentale)“. Nimeni nu se în
doiește că „pachetul“ de 
legi comerciale pe care pre
ședintele Nixon le va pre
zenta Congresului în urmă
toarele săptămîni urmărește, 
în esență, obținerea de con
cesii pe piețele principalilor 
parteneri comerciali. Fiecare 
dintre acești parteneri se 
gîndește deci, Ia asigurarea 
unei poziții cit mai solide 
pentru runda de negocieri 
comerciale dure ce se anun
ță.

In această perspectivă, 
startul luat de „cei nouă“ 
din Piața comună nu dă loc 
la optimism. După o ședință 
maraton de 20 de ore miniș
trii de finanțe din C.E.E. 
s-au despărțit fără a putea 
„readuce în rînduri" Italia 
care — se știe — a acționat 
dispersat, devalorizlndu-și de 
fapt moneda. Ministrul de 
externe italian a ținut să 
pună accentul pe „discrepan
țele dintre nivelurile econo
mice ale țărilor comunității" 
șl a precizat că „Italia are 
propriile ei probleme de pro
movare a exporturilor și con
tinuare a relansării econo
mice". Comunicatul final ex
primă doar speranța că 
partenerii C.E.E. „trebuie să 
încerce să ajungă la o pozi
ție comună în problema re
formei monetare".

In ce le privește, cercurile 
economice de la Tokio au 
reacționat la presiunile pen
tru o reducere a exporturi
lor exercitate de la Washin
gton, Bruxelles și Londra 
prin unele măsuri prelimi
narii care nu-i pot încuraja 
pe partenerii nemulțumiți. 
Banca Japoniei a intervenit 
pe piața monetară, cumpă- 
rînd dolari și „temperînd" 
flotarea yenului, astfel incit 
moneda japoneză nu poate 
ajunge la rata de schimb 
reală ci Ia una influențată 
de interesele Japoniei (mai 
precis de interesul de a nu 
supraevalua sensibil yenul 
pentru a nu diminua capa
citatea exporturilor). Se poa
te remarca, astfel, că sint 
prezente în germene, de pe 
acum premisele unei noi cri
ze monetare cu dificultățile 
inerente pentru yen. Și, de 
asemenea, se poate observa 
ceea ce relevă și corespon
dentul agenției REUȚER la 
Tokio : „Japonia se pregă
tește să reziste presiunilor 
conjugate în proximele ne
gocieri globale comerciale". 
Pentru că. așa cum remarcă 
același corespondent, o su
praevaluare sensibilă a ye
nului și o deschidere mai 
largă a pieței japoneze pen
tru exporturile străine, pa
ralel cu o extindere a con
trolului voluntar asupra pro
priilor exporturi cerută in
sistent de Washington „ar 
lovi prea dur în întreprinde
rile mici și mijlocii și ar 
crea grave probleme politi
ce în țară".

Așadar, după tensiunea pe 
frontul monetar care a cul
minat cu cea de-a doua de
valorizare a dolarului se a- 
nunță noi înfruntări — de 
data aceasta pe frontul co
mercial.

Tn legătură 
cu sechestrarea 

de avioane și nave 
precum și alte delicte

HAVANA 15 (Agerpres).,— 
Joi, a fost semnat, la sec._l 
Ministerului de Externe 
banez, acordul între guverne
le Cubei și Statelor Unite 
legătură cu sechestrarea 
avioane și nave, precum 
cu alte delicte.

Aoordul a fost semnat 
ministrul de externe al Cu
bei, Râul Roa, și de amba
sadorul Elveției la Havana, 
Silvio Masnata, care girează 
interesele S.U.A. în Cuba.

sediul 
cu-

în 
de
Și

de

OTTAWA 15 (Agerpres). 
— La Ottawa a fost semnat, 
joi, acordul între Cuba și Ca
nada în legătură cu seches
trarea de avioane și nave, 
precum și alte delicte — in
formează agenția Prensa La
tina. Documentul a fost sem
nat de ministrul afacerilor ex
terne al Canadei, Mitchel 
Sharp, și de Rene Anillo, 
prim adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Cubei.

„După ușurare

EM. RUCÄR

fcțmema
VINERI, 16 FEBRUARIE 1973

ÎN UMBRA VIOLENȚEI : ru
lează la Festival (orele 8,45; 11; 
13,15; 15,30: 17,45; 20), Luceafărul 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 21).

MARIA STUART ; rulează ia 
Melodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Modern (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ANUL CARBONARILOR : ru
lează la Aurora Corfele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.30), Totnis (o- 
rele 9; 11,30; 15,30; 13; 20,30).

ANDREI HUBLIOV : rulează la 
Capitol (orele‘10; 10; 19,30).

ZESTREA : rulează la . . Central 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15. 18,15;
20,30). Volga (orele 9; 11,15: 13,30; 
15,45, 18.15; 20,30).

PE ARIPILE VTNTULUI : rulea
ză la Patria (orele to; 14,30; 19,15).

EXPLOZIA : rulează la Lumina 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20.45). Munca (orele 15,30;' 18;
20,15).

DRUMUL SPRE .VEST : ru
lează Ia Scala (orele 9; 11.45; 14,30), 
17,30; 20,30), București, (orele 8,30;

Luîrid cuvîntul în cadrul dezbaterilor prilejuite de prima lec
tură în Bundestag a tratatului privind bazele relațiilor dintre 
cele două state germane, cancelarul Willy Brandt a subliniat 
că relațiile dintre R.F.G. și R.D.G. nu pot fi desprinse de 
relațiile R.F. a Germaniei cu celelalte țări socialiste.

El a apreciat din nou progresele 
realizate în raporturile țării sale 
cu Uniunea Sovietică și R.P. Po
lonă, in urma încheierii tratate
lor cu aceste state. Cancelarul 
a relevat, in continuare, că re
centele declarații ale guvernului 
cehoslovac au fost urmărite cu 
atenție și a reafirmat dorința 
guvernului federal de a califica 
acordul de la München ca ne
valabil, exprimindu-și speranța 
că „se va putea găsi o formulare, 
comună pentru această preci
zare“. În același timp, a spus 
vorbitorul, guvernul de la Bonn 
este interesat în stabilirea de re
lații diplomatice cu Ungaria șl 
R.P. Bulgaria.

In continuare, cancelarul a re
levat însemnătatea tratatului 
privind bazele relațiilor dintre 
cele două state germane atit 
pentru dezvoltarea relațiilor bi
laterale, cit și pentru destindere 
în Europa. Intra cele două state 
germane, a subliniat cancelarul, 
începe să se contureze o evolu
ție pozitivă încă înainte de In
trarea în vigoare a tratatului.

Cancelarul federal a asigurat, 
totodată, că guvernul de la Bonn 
a făcut pregătirile necesare pen- 

neliniște“

tru- a acorda ziariștilor din R.D. 
Germană toate posibilitățile ne
cesare desfășurării activității lor 
în R.F. a Germaniei.

A luat apoi cuvîntul liderul o- 
poziției și președintele Uniunii 
Creștin-Democrate, Rainer Bar- 
zel, care a adus o serie de critici 
guvernului federal în legătură cu 
poziția sa față de acest tratat. 
Președintele fracțiunii parla
mentare a Partidului Social-De
mocrat, Herbert Wehner, secre
tarul general al Partidului Li- 
ber-Democrat, Karl-Hermann 
Flach, și alți deputați au respins 
atacurile formulate de Barzel.

Dezbaterile continuă și în 
cursul zilei de vineri.

a sosit la Pekin
PEKIN 15 (Agerpres). - 

Joi, a sosit la Pekin, Henry 
Kissinger, consilierul preșe
dintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, 
care va lua parte la consul
tări concrete cu conducătorii 
chinezi în vederea normali
zării în continuare a relații
lor dintre R. P. Chineză și 
Statele Unite, procedînd, de 
asemenea, la un schimb de 
vederi în probleme de in
teres comun - anunță agen
ția CHINA NOUA. La sosire, 
Henry Kissinger a fost salu
tat, pe aeroport, de Ci Pîn- 
fei, ministrul chinez al aface
rilor externe, Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului de ex
terne, și de alte persoane ofi
ciale.

Imagine de la eliberarea, pe 
aeroportul Gia Lam din Ha
noi a primului grup de avia
tori americani capturați în 
cursul raidurilor asupra 

R.D. Vietnam.

Interviul premierului

Fam Van Dong
Într-un interviu • acordat co

respondenților la Hanoi ai a- 
gențiel T.A.S.S. șl ziarului so
vietic „PRAVDA“, Fam Van 
Dpiig, premierul Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, a 
subliniat că în scopul consoli
dării și dezvoltării victoriei ob
ținute prin încheierea Acordu-

PE SCURT • PE SCURT« PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• FRANCE PRESSE despre temerile din Euro
pa occidentală și Japonia după devalorizarea 
dolarului • Suedia, Finlanda și Turcia și-au 

devalorizat monedele
„După decizia guvernului american de * devaloriza dolarul 

cu 10 la sută, ușurării și satisfacției resimțite marți de parte
nerii S.U.A. le-a urmat, miercuri, neliniștea“ — relatează a- 
genția FRANCE PRESSE Intr-un comentariu consacrat situa
ției monetare după redeschiderea majorității burselor de de
vize. Dacă pe planul monetar devalorizarea ar putea, într-ade
văr, reinstaura calmul, înlăturînd necesitatea pentru unele 
țări, cum ar fi R.F. a Germaniei, de a absorhi cantități uriașe 
de dolari, pe plan, comercial țările vest-europene și Japonia se 
tem că măsura americană, adăugîndu-se celei din decembrie 
1971. va duce la un avantaj considerabil pentru exporturile 
S.U.A, Această temere este accentuată și de reacțiile Congre
sului S.U.Ă. la aprecierea președintelui Nixon că devaloriza
rea nu este decît o măsură .temporară, reacții ce demonstrează 
că Administrația nu va avea nici un fel de dificultăți în le
giferarea unor măsuri comerciale protecționiste“.

In sensul aceleiași îngrijorări și a unor „măsuri de protec
ție" trebuie remarcată anunțarea ieri, a devalorizării coroanei 
suedeze. Prezentând presei această măsură. Ministrul de finan
țe al Suediei, Gunnar Straeng, menționa că ea a fost luată 
„pentru a se evita pierderile uriașe“ pe care menținerea vechii 
parități le-ar fi provocat în unele ramuri economice, între care 
construcțiile navale și industria hîrtiei“. Tot ieri a fost anun
țată devalorizarea monedei finlandeze și a celei turcești.turcești.

COCIOABADesen de ȘT.

CURSUL 
DOLARULUI

„ULTIMA 
SANSA" A

GENERALULUI
La începutul acestui an, 

comandantul șef al trupelor 
portugheze din Mozamblc a 
fost pentru a doua oară ad
monestat de superiorii săi 
de la Lisabona. Cufundați în 
fotoliile lor plușate din lu
xoasele birouri ale Consiliu
lui de război, generalii din 
capitala lusitană nu și-au 
ascuns nemulțumirea în le
gătură cu situația precară 
în care se află trupele por
tugheze din Mozambic. To
tuși, după îndelungi dezba
teri au hotărît să prelungeas
că cu încă șase luni man
datul generalului Kaulza 
de Arriaga și să-l mențină 
în fruntea unităților dislo
cate în Mozambic. Pentru 
observatorii politici — men
ționa FRANCE PRESSE — 
gestul constituie „o ultimă 
șansă“ ce i-a fost oferită.

Generalul, astăzi în vîrs- 
tă de 57 de ani, a dezamăgit 
așteptările celor care în fe
bruarie 1970 hotărau numi
rea sa in această funcție, 
convinși că „experiența" lui 
va ajuta colonialismul por
tughez să iasă din deruta 
creată de detașamentul 
F.R.E.L.I.M.O. Dar el nu și-a 
respectat angajamentul pe 
care l-a luat.

Detașamentele Frelimo — 
constata THE GUARDIAN
— și-au întărit și mai mult 
poziția militară și politică, 
deschizînd noi fronturi de 
luptă și determinînd trupe
le portugheze să bată în re
tragere. De la ambuscade și 
atacuri izolate asupra con
voaielor militare portughe
ze, detașamentele forțelor 
patriotice și-au diversificat 
și extins tactica de luptă, 
desfășurînd acțiuni combi
nate (de comando, infante
rie, artilerie ușoară și grea). 
Forțele F.R.E.L.I.M.O. s-au 
implantat solid în regiunea
— considerată de portughezi 
drept vitală din cauza inte
resului economic — Tété 
de pe fluviul Zambezi și 
și-au extins operațiunile 
spre sud, în Manica și So- 
fala.

Astăzi — scria Jeune 
Afrique .— șoseaua care 
duce de la Tété către 
Malawi este permanent mi
nată de forțele de eliberare. 
Motorizatele portugheze nu 
se mai pot deplasa decît în 
convoaie, precedate de echi
pe- de deminare și le tre
buie două zile și jumătate 
pentru a parcurge această 
distanță de numai 70 de km.

Exasperat de această si
tuație, generalul Arriaga a 
încercat recent să demon
streze Lisabonei „calitățile" 
sale strategice, declanșînd o 
amplă acțiune militară. Dar 
ambițiile sale au fost ia
răși spulberate de forțele 
F.R.E.L.I.M.O. Ofensiva s-a 
transformat într-un nou 
eșec. „Ultima șansă" a gene
ralului s-a irosit...

GH. SPRINȚEROIU

11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18: 20,30).

ARENA AERIANA: rulează la 
Doina (orele 11,15; 13,45; 15,45; 
17,45; 19,45). La ora 9,30 program 
de desene animate pentru copil.

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Feroviar (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

RĂZBOIUL LUI MURPHY ! ru
lează la Excelsior. (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Miorița (orele 
o; 11.45; 15: 17,45; 20,30).

NUNTA DE PIATRA 1 rulează 
la Buzeșfl (orele 15,30; 18; 20,15).

QUEIMADA : rulează la Grivi- 
ta (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.30), Arta (orele 15,30; 18; 20,30).

CAPCANA PENTRU GENE
RAL i rulează la Gluleștl (orele 
15,30; 18; 20,15).

MAREA EVADARE i rulează Ia 
Înfrățirea (orele 15,30; 19).

SILVIA : rulează la Bucegi (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

PESCĂRUȘUL : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

FILIERA : rulează Ia Dacia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

URSUL YOGI : rulează la Uni
rea (orele 15,30; 18).

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Unirea (ora 20,15).

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

SAPTAMINA NEBUNILOR : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18).

CĂLDURA MÎINILOR TALE : 
rulează la Floreasca (ora 20,30).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 18; 20,15).

LUPUL MĂRILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Popular Co
rei e 15,30; 19).

TORA I TORA 1 TORA 1 i rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 19).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Crlngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

MAREA HOINĂREALĂ : rulea
ză la Viitorul (orele 15,30; 18;
20,15).

BARIERA : rulează la Vltan (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

CĂLĂREȚII : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15).

BILLY MINCINOSUL : (orele 10; 
12; 14), DRAGOSTEA DE DUPA- 
AMIAZĂ (orele 16,30; 18,45), PE
RIFERIE (ora 21), rulează la 
Cinemateca „Union".

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă rusă. Lecția 
a 41-a. 9,30 O viață pentru o 
idee : Gh. Țițeica. 10,00 Telex. 
10.05 Publicitate. 10,10 Biblioteca 
pentru toți : Ion Agârblceanu. 
10,55 Avanpremiera. 11,00 Istoria 
filmului sonor. Filmul muzical 
între anii 1930—1945. 12,30 Barzi și 
rapsozi. 12,40 Municipalitatea, răs
punde bucureșteanului. 13,00 Tele
jurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală. Ma
tematică. Istoria României. 17,30 
Curs de limbă engleză. Lecția a 
40-a. 18,00 Telex. 18,05 Tragerea

• LA ORHUS S-A DESCHIS 
UN SIMPOZION privind cola
borarea economică și comercia
lă a Danemarcei cu statele so
cialiste europene, organizat din 
inițiativa Consiliului industrial 
al acestei țări. La lucrări par
ticipă reprezentanți al unui nu
măr de 150 de firme și organi
zații industriale și agricole da
neze.

• ÎN BAZA UNUI DECRET 
EMIS LA MOGADISCIO, gu
vernul Somaliei a preluat con
trolul asupra comercializării 
bumbacului și plantelor olea
ginoase cultivate în țară.

Incident
israeliano-egiptean

• JOI, LA ORA 10,30 (ora 
locală), o formație de șase a- 
vioane israéliene a încercat să 
violeze spațiul aerian al Repu
blicii Arabe Egipt — a decla
rat Un purtător de cuvint mi
litar egiptean. Avioanele egip
tene, a precizat purtătorul de 
cuvint, au intervenit angajind 
o luptă aeriană cu aparatele 
inamice, într-o zonă deasupra 
Golfului Suez. Purtătorul de 
cuvint, citat de agenția M.E.N., 
a declarat că în cursul acestei 
lupte, un avion israélien și u- 
nul egiptean au fost doborâte.

• UN PURTĂTOR DE CU
VINT MILITAR ISRAEMAN a 
confirmat că între avioane ls- 
raeliene, care efectuau un zbor 
de recunoaștere în zona de 
nord a Golfului Suez, șl avioa
ne egiptene a avut loc, joi, o 
luptă aeriană — informează a- 
gențiile Internaționale de pre
să. Purtătorul de cuvint a a- 
firrnat că toate avioanele isra- 
eliene s-au reîntors neatinse ia 
bazele lor.

Noi măsuri
politice la
Montevideo

„Puterea executivă ve 
crea eăile ' instittuționale 
specifice pentru ca parti
ciparea forțelor armate la 
problemele naționale să 
aibă loo într-un cadru le
gal și constituțional" — a 
declarat președintele U- 
ruguayului, Juan Maria 
Bordaberry, în prima sa 
alocuțiune televizată, du
pă recenta criză surveni
tă la Montevideo.

în acest sene, e arătat el, va 
fi creat un Consiliu al Securi
tății Naționale, ce va avea sar
cina de a-1 aststa pe președin
tele republicii tn crearea condi
țiilor necesare înfăptuirii obi
ectivelor de interes național. 
Ministerul Apărării, precum și 
forțele armate vor ave® un rol 
in acțiunea de planificare na
țională, ca și ministerele de 
interne și de externe, a arătat 
în continuare Bordaberry.

Șeful statului uruguayan a 
ținut să sublinieze că vor fi 
menținute libertățile șl institu
țiile democratice.

Loto. 18,15 Atenție la... neatenție. 
Jurnal de protecția muncii — e- 
misiune de C. Rusu. 18,35 La 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto. 18,50 Teleconferlnță 
de presă. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul Înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,15 Clnteeul săptămlnll : 
„Frumuseții tale“. 20,20 Laudă 
eroilor : Emisiune dedicată ani
versării a 40 de ani de la luptele 
petroliștilor și ceferiștilor. 20,35 
Prim plan : dr. ing. Attlla Palfal- 
vi. 21,00 Film artistic : „Frații“ — 
producție a studioului cinemato
grafic „București". 22,20 „24 de 
ore". 22,45 Aplauze pentru români. 
Cu ansamblul folcloric „Alunelul“ 
din jud. Teleorman In Marea Bri- 
tanie.
PROGRAMUL H

18,00 Telex. 18,05 Telecinemateca 
pentru copii : „Ghinionistul“ (se
ria I). 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20,15 „La piață“ — 
balet pe muzică de Mlhail Jora. 
20,45 Revista economică TV. 21,15 
Omul și muzica Iul : Franz Liszt. 
22,05 Telerama. Descoperirea u- 
nor vestigii arheologice vechi de 
peste 2 000 de ani. 22,35 Cărți șl 
idei. O discuție asupra volumului 
„Ce se va întîmpla mîine“ de Gh. 
Achlțel.

Schimb de prizonieri 
interyemenit

• ÎN SPIRITUL APLICĂRII 
ACORDURILOR INTERYEME- 
NITE de la Cairo — din 28 oc
tombrie 1972, și de la Tripoli — 
din 28 noiembrie 1972, care au 
pus capăt conflictului dintre 
Republica Arabă Yemen și Re
publica Democratică Populară a 
Yemenului, miercuri s-a proce
dat la un schimb de prizonieri 
în zona sud-yemenltă Ktrch, in
formează agenția FRANCE 
PRESSE.

• LA 15 FEBRUARIE, ÎN 
UNIUNEA SOVIETICA, a 
fost lansată stația automată 
„Prognoz-3" — anunță a- 
genția TASS. Stația face 
parte din seria labora
toarelor automate „Prognoz", 
a căror lansare a început în 
anul 1972 și este destinată 
studierii în continuare a ra
diațiilor corpusoulare și ro
entgen ale Soarelui și 
cîmpurilor magnetice 
stratosfera. Stația, a 
greutate este de 845 de ki
lograme, a fost plasată pe 
orbita oalculată, iar întrea
ga aparatură științifică și de 
control funcționează normal.

ale 
din 

cărei

lui de la Paris, guvernul R. D. 
Vietnam șl Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud se situează 
pe poziția de a respecta și în
deplini întregul complex de 
prevederi ale acestui acord și 
cer celorlalte părți semnatare 
să procedeze la fel.

întregul popor vietnamez, gu
vernul R. D. Vietnam, G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de 
Sud, cu sprijinul larg al țărilor 
socialiste frățești și al lumii în
tregi, luptă cu și mai mare for
ță pentru transpunerea în viață 
a Acordului de la Paris, pentru 
înfăptuirea celor mai sacre și 
mai profunde aspirații ale com- 
patrioților din Vietnamul de 
sud, al căror reprezentant au
tentic este Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu, a subliniat Fam 
Van Dong. Toate păturile popu
lației sud-vietnameze își inten
sifică lupta pentru libertăți de
mocratice, pentru realizarea în
țelegerii naționale, pentru men
ținerea și consolidarea păci, 
pentru înaintarea pe calea ale
gerilor generale libere și 
democratice în sud, pentru re
stabilirea relațiilor normale în
tre cele două zone ale țării și 
reunificarea treptată a patriei“.

LUMEA ÎN CIFRE
La New York a fost dat publicității Anuarul 

demografic al O.N.U. pentru anul 1971, elabo
rat prin prelucrarea datelor statistice furnizate 
de guvernele diferitelor state. La jumătatea a- 
nului de referință, POPULAȚIA GLOBULUI 
TOTALIZA 3 706 000 000 LOCUITORI, FIIND 
CU 74 000 000 LOCUITORI MAI MARE DEClT 
CU UN AN ÎNAINTE. Ritmul de creștere anu
al se situează, astfel, la 2 Ia sută, ceea ce va 
duce — în cazul menținerii lui — la DUBLA
REA POPULAȚIEI LUMII IN VIITORII 23 
DE ANI.

CEL MAI POPULAT CONTINENT este Asia, 
care avea, la vremea respectivă. 2 104 000 000 
locuitori (56,7 la sută din întreaga populație a 
globului). în Africa existau 354 000 000 locuitori 
(9,5 la sută din populația mondială). în Ameri
ca de Nord 327 000 000 (8,8 la sută), în America 
de Sud 195 000000 (5,3 la sută), în Europa 
466 000 000 (12,6 la sută), iar în Oceania (cuprin- 
zînd Australia, Noua Zeelandă, și Insulele din 
Pacific) 19 500 000 (0,3 la sută).

PE PRIMUL LOC ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
ȚĂRILE se situează Republica Populară Chine
ză, cu 787 176 000 locuitori. Ea este urmată de 
India (cu 550 374 000 locuitori), Uniunea Sovie
tică (245 066 000), S.U.A. (207 006 000), Indonezia 
(124 894 000), Japonia (104 661000), Brazilia 
(95 408 000), R.F. a Germaniei (59175 000), Nige
ria (56 150 000), Marea Britanic (55 566 000), Ita
lia (54 078 000), Franța (51 260 000) $1 Mexic
(50 830 000).

• POPULAȚIA GLOBULUI : 
3 706 000 000 locuitori *11 me
tropole cu peste 7 000 000 locuitori
• Record de natalitate în Swazi- 
land

PRIMUL ORAȘ AL LUMII este Shanghaiul, 
care numără 10 820 000 locuitori. Vin, în ordine. 
Tokio și NeW York, cu 8 841 000 și, respectiv, 
7 895 000 locuitori. Dacă se ia în considerare an
samblul aglomerării urbane, pe primul loc trece 
New Yorkul, care, cu suburbiile sale, are 
11 572 000 locuitori. După acest criteriu, există 
în lume 11 metropole cu mai mult de șapte mi
lioane locuitori : New York, Shanghai, Tokio, 
Buenos Aires, Paris, Pekin, Londra, Ciudad de 
Mexico, Moscova, Los Angeles și Calcutta.

Țara cu PROPORȚIA CEA MAI RIDICATA 
A POPULAȚIEI URBANE este Belgia (86,8 la 
sută). Ea este urmată de Australia (85,5 la su
tă), Suedia, Israel și Uruguay (fiecare cu mai 
mult de 80 la sută), S.U.A. șl Canada (73,5 la 
sută).

în materie de NATALITATE, cea mai ridi
cată rată se Înregistrează în Swaziland (peste 
50 Ia mie). Se apropie de această cifră urmă
toarele țări : Afganistan, Liberia, Niger, Pakis
tan, Arabia Saudltă.

O.I.M.

DESPRE TINERII 

MUNCITORI
„Enciclopedia de medicină, 

igienă și securitate a mun
cii", publicată recent de că
tre Organizația Internațională 
a Muncii, dedică un capitol 
special tinerilor muncitori. 
Anallzind situația acestora in 
procesul de producție, docto
rul M. M. E. Herford, auto
rul acestei părți a amplei lu
crări (2 volume totalizind 
peste 1 600 de pagini) ajunge 
la citeva constatări și con
cluzii care merită a fi reți
nute.

Prima se referă la gradul 
mai înalt de periclitate con
statat în rîndul tinerilor 
muncitori și ucenici. Din sta
tisticile mondiale rezultă că 
aceștia sint expuși mai des 
accidentelor de muncă și 
profesionale datorită negli
jării frecvente de către în
treprinderi a unor factori 
obiectivi șl subiectivi speci
fici vîrstei (necunoașterea 
condițiilor de muncă din 
uzină și a riscurilor inerente 
acesteia, lipsa de experiență 
și curiozitatea naturală, do
rința de a-și demonstra apti
tudinile și valoarea, neres- 
pectarea normelor de protec
ție a muncii, instalarea mai 
rapidă a oboselii și plicti
selii).

A doua concluzie majoră a 
studiului privește situația ti
nerilor dintr-o întreagă serie 
de țări sau regiuni cu un ni
vel slab de dezvoltare econo
mică și socială, in care a nu 
munci echivalează în genere 
cu a fi expus foamei. în a- 
ceste condiții, tinerii se văd 
nevoiți să muncească la o 
virstă fragedă, constituind, în 
absența unui control guver
namental adecvat, o sursă de 
mină de lucru ieftină și ușor 
de exploatat.

O vinzătoare din Tokio oferă clienților gheață importată din... 
Groenlanda. Domnișoara din fotografie pare sigură de succesul 
afacerii deoarece gheața pe care o vinde este nepoluată și are 
o virstă respectabilă - 5 000 ani. Prețul unui kilogram de gheață 

nepoluată și „bătrină" este de doi dolari (nedevalorizați).

Fotbalul și 
devalorizarea dolarului

Invitată la Mün
chen pentru un joc 
internațional amical 
de fotbal cu selecțio
nata R.F. a Germa
niei, echipa naționa
lă a Argentinei a ob
ținut o victorie de 
prestigiu. Acest suc
ces va mai îndulci, 
desigur, decepția fot
baliștilor argentinieni 
privind aspectul fi
nanciar al traversării

Atlanticului, decepție 
provenind din... de
valorizarea dolarului. 
Federația argentinia- 
nă s-a aflat intr-o 
vădită „pasă de in
spirație'1 încheind a- 
ranjamentul respec
tiv in dolari — în 
ciuda presiunilor e- 
xistente în acea vre
me asupra monedei 
americane. Suma de 
20 000 de dolari,

prevăzută în aranja
ment drept cotă de 
rețetă pentru fotba
liștii argentinieni și-a 
pierdut peste noapte 
10 la sută din va
loare. Federația vest- 
germană a economi
sit, la rindul ei, a- 
proape 6 000 de 
mărci, la cheltuieli
le făcute cu invita
rea argentinienilor.
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