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DECRET
privind conferirea „Ordinului Muncii" clasa I 

întreprinderii de utilaj petrolier Tîrgoviște
Pentru contribuția adusa la dezvoltarea construcției de instalații și utilaje petroliere și parti

ciparea activa a colectivului f întreprinderii de utilaj petrolier Tîrgoviște la opera de construire 
a socialismului in patria noastrâ.

Cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la înființarea întreprinderii.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
ARTICOL UNIC - Se conferă „Ordinul Muncii1* clasa I întreprinderii de utilaj petrolier Tîrgoviște,

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

VESTI

DIN ECONOMIE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

9 Colectivul întreprinderii 
de materiale de construcții 
Bircea din Deva a îndepli
nit cu două decade mai de
vreme planul anual de pro
ducție la toți indicatorii. In 
timpul cîștigat întreprinde
rea va realiza o producție 
industrială suplimentară în 
valoare de aproape 10 mi
lioane lei.

• Mina Schela din jude
țul Gorj, unica exploatare 
carboniferă a țării noastre 
unde se obține antracit, a 
extras vineri dimineața ul
timele cantități de produc
ție înscrise în planul pe a- 
cest an.

• Colectivul Institutului 
de proiectări al județului 
Dolj a expediat vineri ulti
mele documentații înscrise 
în contractele pe anul în 
curs. Acest succes corespun
de cu îndeplinirea sarcinilor 
planului economic pe acest
an.

a făcut ieri o vizită de lucru in județul Dîmbovița

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la mitingul oamenilor muncii 
din municipiul Tîrgoviște

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a fâcut in cursul zilei de 14 decembrie o 
vizita de lucru in județul Dîmbovița.

Conducătorul partidului și statului a fost însoțit de tovărășii llie Verdeț, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Cornel Burtica, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Gheorghe Oprea, vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.

Vizita de lucru a secretarului genera! al partidului în acest județ, a cârui pondere econo
mica devine tot mai importanta, are loc intr-un moment major, cînd oamenii muncii din întreaga 
țara fac bilanțul înfăptuirilor din primii trei ani ai cincinalului, punînd baze temeinice înfăptui
rii cu succes a planului pe anul viitor și continuării in ritm înalt a dezvoltării economiei 
naționale.

Cu numai citeva zile în urma, comuniștii, oamenii muncii din unitățile economice dîmbovi- 
țene raportau îndeplinirea înainte de termen a prevederilor planului pe primii trei ani ai cinci
nalului și angajamentul lor de a realiza pinâ la sfirșitul anului o producție suplimentara in va
loare de o jumătate miliard lei.

Dind o apreciere deosebita succeselor obținute, secretarul general al partidului a analizat, în 
cadrul acestei vizite de lucru, pregătirile concrete, măsurile luate in fiecare întreprindere, cit și 
la nivelul întregului județ pentru asigurarea mersului înainte, precum și pentru îndeplinirea și 
depășirea prevederilor planului pe anul 1974.

Discuțiile purtate de secretarul general al partidului cu oamenii muncii, cu cadrele de condu
cere din acest județ au reliefat încă o dată entuziasmul cu care colectivele din întreprinderi 
înfăptuiesc sarcinile trasate de partid, marile posibilități și resurse existente pentru ridicarea 
la un nivel calitativ superior a întregii activități economice și realizarea intr-un termen mai scurl 
a prevederilor planului cincinal.

Ora 9. Elicopterul cu care a 
călătorit de la București tova
rășul Nicolae Ceaușescu ateri-' 
zează în zona de sud a orașu
lui Găiești, în preajma noii plat
forme industriale — primul o- 
biectiv al vizitei în județul 
Dîmbovița. Mii și mii de cetă
țeni ai orașului, muncitori ai 
noilor industrii, locuitori, ai sa
telor din împrejurimi au venit 
în întâmpinare, exprimîndu-și 
bucuria de a se întâlni din nou 
vu secretarul general al parti
dului. Răsună puternic urale și 
ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat de primul secretar 
al Comitetului județean de par
tid. tovarășul Ion Stăneseu, 
care, în numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor județului, 
adresează un călduros bun-sosit.

O gardă militară, alcătuită 
din ostași ai forțelor armate, 
din membri ai gărzilor patrioti
ce și tineri din detașamentele 
de pregătire pentru apărarea 
patriei, prezintă onorul.

Este intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Potrivit datinii străbune, un 
grup de localnici în costume 
naționale, specifice ținutului, 
oferă oaspeților pîine și sare, 
ii invită să guste dintr-o plos
că cu vin, le oferă flori.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu 
răspunde cu multă prietenie a- 
clamațiilor mulțimii.

Prima unitate industrială în

scrisă pe agenda vizitei este 
Fabrica de frigidere.

Ministrul industriei construc
țiilor de mașini-unelte și elec
trotehnicii, Virgil Actarian, și 
directorul fabricii, ing. Toma 
Nuță, informează că, pornind 
de la primele trei tipuri de fri
gidere fabricate pînă acum, pen
tru anul viitor au fost asimila
te încă 7 modele noi. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază în 
discuții necesitatea de a se in
troduce în fabricație și alte pro
duse în vederea folosirii depli
ne a potențialului întreprinde
rii, a utilajelor și instalațiilor 
moderne cu care este dotată 
unitatea.

Irv timpul vizitei, de-a lungul 
fluxului de fabricație a frigi
derelor, se remarcă faptul că 
există încă spații insuficient 
folosite pentru producție. Aici, 
ar putea fi amplasate utilaje 
și, in acest fel, s-ar ajunge la 
un spor de producție superior 
capacității proiectate.

Unitatea, după cum bine se 
știe, este tînără, iar media de 
vîrstă a colectivului este redu
să. Tinind. seama de gradul 
înalt de tehnicitate al produse
lor, de faptul că pentru folosi
rea utilajelor se cere o calificare 
superioară, experiență mai în
delungată, se face recomanda
rea ca aici să fie aduși specia
liști cu experiență de la al,te 
întreprinderi din țară. Proble
ma ridicării continue a califi
cării întregului personal» a 

insistat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să stea per
manent în atenția conducerii 
fabricii. Este necesar să se facă 
verificarea aptitudinilor fiecă
rui muncitor pentru operațiile 
ce le execută, să se acționeze 
continuu pentru ridicarea cali
ficării profesionale și, săptămî- 
nal, să se constate nivelul lor 
de cunoștințe și de pregătire.

în secțiile fabricii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză îndeaproape de modul în 
care se face controlul calității 
produselor pe fiecare fază de 
fabricație. Se dau indicații pen
tru instituirea unui control cit 
mai eficient, pentru dotarea u- 
nității cu noi aparate de mă
sură și control. De asemenea, 
arată secretarul general ai 
partidului, este necesar să se a- 
nalizeze mai temeinic fluxul u- 
nor linii de fabricație și să se 
introducă dispozitive pentru ali
mentarea automată a preselor 
sau pentru transportul tablei de 
la un utilaj la altul, evitindu-se 
astfel1 irosirea timpului oameni
lor pentru operații auxiliare.

La încheierea vizitei, cadrele 
de conducere ale fabricii, repre
zentanți ai organizațiilor de 
partid, mulțumesc călduros , to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru îndrumările date, ară- 
tind că întregul colectiv, co
muniștii, toți oamenii muncii, nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru înlăturarea lipsurilor ce se

(Continuare în pag. a Vil-a)

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă a- 
dresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului Tîrgo
viște și județului Dîmbovița un 
salut călduros din partea Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de 
Stat, a Consiliului de Miniștri 
și din partea mea. (Aplau
ze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.“).

Vizita pe care am făcut-o în 
județul Dîmbovița și în muni
cipiul Tîrgoviște e prilejuită de 
sărbătorirea, de către uzina dum
neavoastră, a o sută de ani de 
existență. De aceea doresc să 
felicit în mod călduros pe toți 
oamenii muncii din această 
uzină, pe toți cei care, în de
cursul anilor, au adus și aduc o 
contribuție activă la dezvoltarea 
uzinei, și prin aceasta, la dez
voltarea generală a industriei 
noastre socialiste, la înflorirea 
patriei noastre. (Aplauze ; ura
le ; se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R.").

Felicit întregul colectiv de 
oameni ai muncii din între
prinderea de utilaj petrolier Tîr
goviște cu prilejul conferirii 
înaltului Ordin al Republicii 
Socialiste România, precum și 
pe noii eroi ai muncii socia
liste, pe ceilalți tovarăși care 
au fost decorați astăzi, sau ur
mează să le fie inminate ordi
ne și medalii ale Republicii So
cialiste România. (Aplauze ; u- 
rale).

Distingerea uzinei cu acest 
înalt ordin este, de fapt, o a- 
preciere a activității pe care ați 
depus-o, după preluarea de că
tre clasa muncitoare în proprii
le miini a conducerii statului, a 
întreprinderilor, o apreciere a 
contribuției pe care o aduceți 
la dezvoltarea industriei. Tot 

așa cum acordarea ordinelor și 
titlurilor de Erou al Muncii So
cialiste este o apreciere atît a 
tovarășilor respectivi, cit și a 
întregului colectiv de oameni ai 
muncii din întreprindere. în 
aceasta se exprimă aprecierea 
pe care partidul și guvernul o 
dau acestui minunat colectiv de 
oameni ai muncii, care își înde
plinește cu cinste sarcinile ce-i 
revin din planul cincinal. (A- 
plauze ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Este adevărat că uzina are 
vîrsta de 100 de ani, că ea a- 
mintește de începuturile dez
voltării industriei în România ; 
dar este tot atit de adevărat că 
după 23 August, ea s-a transfor
mat radical, a devenit o uzină 
puternică, modernă. Aceasta a- 
testă forța creatoare a clasei 
muncitoare, a întregului nostru 
popor, stăpin pe destinele sale, 
care înfăptuiește neabătut po
litica partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul Româ
niei. (Aplauze puternice, urale).

Vizitînd unele secții ale în
treprinderii dumneavoastră mi-a 
făcut o deosebită plăcere să 
constat că de la ultima mea 
vizită — e adevărat de atunci 
au trecut cîțiva ani — s*au  
produs multe îmbunătățiri. U- 
zina s-a dezvoltat puternic, 
s-a reutilat, producția s-a 
modernizat — ceea ce dovedește 
capacitatea colectivului de oa
meni ai muncii de aici, a con
ducerii întreprinderii, a orga
nizației de partid de a acționa 
cu fermitate pentru îndeplinirea 
holăririlor Congresului al X- 
lea și ale Conferinței Naționale.

Ne bucură rezultatele pe care 
le-ați obținut pînă acum, deși 
trebuie să spun că mai există 
— din păcate — unele nereali- 
zări. Nu este bine ca la o săr

bătoare să vorbești de lip
suri, dar noi sîntem co
muniști și, atunci cînd sărbă
torim un asemenea eveniment, 
trebuie să ne gindim și la ceea 
ce mai avem de făcut pentru a 
lucra mai bine, pentru a folosi 
mijloacele de care dispunem în 
vederea creșterii cit mai rapide 
a producției și a productivității 
muncii, a ridicării nivelului teh
nic al întregii activități.

Cunoscind colectivul Uzine
lor de utilaj petrolier din Tîr
goviște sînt convins că el va 
aprecia înaltul Ordin, titlul de 
Erou și celelalte decorații a- 
cordate, ca un imbold, ca lin 
angajament de a acționa tot mai 
bine pentru a aduce o contri
buție tot mai însemnată la în
deplinirea în bune condițiuni a 
planului cincinal, la realizarea 
angajamentelor comitetului ju
dețean de partid și ale tuturor 
oamenilor muncii din Dîmbo
vița de a realiza cincinalul în 
mai puțin de 5 ani (Aplauze 
puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.“).

Am vizitat în dimineața aces
tei zile. Ja Găiești, Uzina de fri
gidere și Uzina de utilaj chi
mic — două întreprinderi care 
au început să-și desfășoare ac
tivitatea in ultimii ani. 
Mi-a făcut o deosebită plăcere 
să constat gradul înalt de orga
nizare, dotarea modernă a aces
tor întreprinderi, precum și re
zultatele pozitive pe care le-au 
obținut — îndeosebi Uzina de 
utilaj chimic. Tot așa, mi-a pro
dus o mare satisfacție vizita la 
întreprinderea „Automecanica" 
din Moreni și la noua Uzină de 
utilaj chimic din Moreni, care, 
reorganizată pe baza unei în
treprinderi mai vechi, a început 
să producă, cu rezultate bune, 
utilaj chimie, in acest an. Am 
impresii deosebite despre orga

nizarea și activitatea întreprin
derii „Automecanica" ; de ase
menea mi-a produs o deosebită 
satisfacție activitatea ce se des
fășoară la noua Uzină de strun
guri care a început să funcțio
neze acum un an și care, în 
prezent, produce strunguri de 
înaltă calitate.

Am lăsat la sfîrșit Combinatul 
metalurgic — Tîrgoviște — care 
este în construcție, — dar care 
a început de astăzi să producă 
primele cantități de oțel. Cu 
aceasta, municipiul Tîrgoviște 
începe să se numere printre 
centrele metalurgice din Româ
nia. (Aplauze puternice). După 
cum Știți, aici au început deja 
să producă oțel două fabrici. 
Este, într-adevăr, un început. 
Combinatul va trebui să ajun
gă în următorii 2—3 ani la o 
producție de 700 000 tone de oțel 
— este vorba de oțeluri specia
le, înalt aliate — fiind, din 
acest punct de vedere, o uzină 
unică în felul ei în România. 
Avem în vedere ca, în perspec
tivă, să se ajungă la 1 milion 
tone, iar după 1980 să se mear
gă spre 2 milioane tone de oțel. 
Aș dori să adresez felicitări 
constructorilor, care au depus 
eforturi susținute. învingînd li
nele greutăți, pentru a realiza 
în bune condițiuni aceste secții 
moderne ale combinatului, ast
fel ca ele să înceapă să dea °tcl 
încă în 1973. Doresc, dc aseme
nea. să adresez felicitări oțela- 
rilor și să le urez să obțină 
numai oțeluri de bună calitate ! 
(Aplauze puternice ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu — Româ
nia").

După cum vedeți, numai în 
ultimii 5—6 ani, in Dîmbovița 
au fost date în funcțiune un 
număr însemnat de intreprin-

(Continuare în pag. a Il-a)

• Fabrica de nutrețuri 
combinate, cu o capacitate 
anuală de 140.000 tone, de pe 
platforma industrială Bacău- 
sud a început să producă la 
întreaga capacitate.

® La întreprinderea „Elec- 
troputere" din Craiova a 
fost dat în funcțiune un la- 
borator-pilot ce permite 
efectuarea probelor de scurt
circuit brusc la transforma
toarele electrice cu puteri 
pînă la 630 kva. Firmele 
vest-germane cărora li s-a 
încredințat verificarea trans
formatoarelor din această 
gamă de puteri au atestat 
mașinile ca fiind corespun
zătoare normelor internațio
nale.

• în județul Bacău, chi- 
miștii de la Borzești au pre
gătit tehnologiile de fabrica
ție a două noi sortimente de 
latexuri, un nou tip de cau
ciuc sintetic și pentru un 
detergent special denumit 
„Lavoterp**  — destinat spă
lării motoarelor, pieselor 
auto și utilajelor din fier și 
oțel.
• Recent, a fost introdus 

în exploatare un vagon de 
cale ferată, pe două osii, 
avînd părțile laterale și aco
perișul fabricate complet din 
material plastic armat cu fi
bre de sticlă.

(Agerpres)

ÎN NUMĂRUL

Di AZI

în pagina a VIIl-a 
încheiera lucrărilor 
unei etape importan
te a celei de a doua 
faze a Conferinței 
pentru securitate și 
cooperare în Euro
pa. Concluziile comi
tetului de coordona
re. Intervenția repre
zentantului Româ

niei

în paginile 
III, IV, V și VI

Fetele
Ediția specială 

de astăzi a 
„Scinteii tineretului" 
este dedicată fetelor, 
contribuției pe care 
o aduc in toate sectoa

rele de activitate, 
muncii și creației 

lor incorporate in tot 
ceea ce am realizat 

și realizăm
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MITINGUL OAMENILOR MUNCII DIN MUNICIPIUL TÎRGOVIȘTE
Cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 

deri — și nu m-im referit de- 
cît Ia cele metalurgice *și  din 
ramura construcției de mașini. 
Aceasta contribuie la transfor
marea orașului dumneavoastră 
intr-un puternic centru indus- 
trial-metalurgic și de construcții 
de mașini.

Realizarea acestor noi capaci
tăți de producție, pune, desigur, 
sarcini mari in fața organizației 
de partid județene, a organiza
țiilor de partid orășenești, a 
oamenilor muncii din întreprin
derile respective. Toate uzinele 
sînt dotate cu utilaje și mașini 
de înaltă tehnicitate. Am reali
zat investiții de sute de milioa
ne și miliarde de lei pentru 
fiecare dintre ele — și va trebui 
«ă facem totul ca, in cel mai 
scurt timp, toate aceste unități 
să lucreze cu întreaga capacita
te, să asigure o producție de 
înaltă tehnicitate și calitate, .să 
sporească eficienta economică 
in așa fel incit să aducă un 
aport de mare însemnătate 1» 
dezvoltarea industriei noastre 
socialiste, la înfăptuirea progra
mului trasat de Congresul al 
X-lea al partidului. (Aplauze 
puternice ; ura.le).

Țlnind seuma de volumul 
mare de investiții ce urmează 
să fie realizat in următorii ani, 
este necesar, de asemenea, ca 
Comitetul județean de partid, 
precum și organizațiile de con
strucții să ia măsurile corespun
zătoare pentru înfăptuirea la 
timp și în bune condițiuni a 
tuturor lucrărilor. Am adresat 
felicitări constructorilor pentru 
ceea ce au realizat și pentru da
rea în folosință a celor două 
oțelării ; dar trebuie să spun că 
ei au merite însemnate și în 
punerea în funcțiune a tuturor 
celorlalte întreprinderi de eare 
am pomenit aici. Deci, aș dori 
să se înțeleagă că felicitările 
sînt adresate pentru întreaga 
activitate pe care au depus-o 
pină acum. Considerăm că, in 
cursul anului viitor, ei vor lu
cra în a^a fel incit să realizeze 
în bune condițiuni planul cinci
nal, iar cu prilejul aniversării a 
3fi de ani de Ia eliberarea pa
triei noastre, sâ-i putem distin
ge ți pe constructori pentru ac
tivitatea lor. Aș dori ca și din
tre ei să avem anul viitor un 
număr de eroi ai muncii so
cialiste, (Aplauze ; urale).

Este necesar, deci, ca organe
le și organizațiile de partid, 
colectivele de conducere, comi
tetele oamenilor muncii, toți 
oamenii muncii să acționeze cu 
toată fermitatea pentru lichida
rea tuturor neajunsurilor, pen
tru Înfăptuirea in cele m>> 
bune condițiuni a sarcinilor 
mari ce le stau în față în 1974 
și în *nii următori. Cunosc oa
menii muncii din județul Dîm
bovița și din Tirgoviște, atit din 
perioada dinainte de război, 
cit și în cea de după eliberare ; 
știu că atunci cînd ei își iau 
un angajament îl duc la înde
plinire I De aceea, am deplină 
încredere că oamenii muncii din 
Dîmbovița vor face totul pentru 
a-șî îndeplini cu cinste sarcini
le pe care le au ! (Aplauze ; u- 
rale : se scandează : „Ceaușescu 
- P.C.R.*).

După cum cunoașteți, recent 
a avut loc plenara Comitetu
lui Central care, făcînd bilanțul 
realizărilor pe primii trei ani ai 
cincinalului, a constatat cu mul
tă satisfacție îndeplinirea pla
nului și a angajamentelor luate 
de oamenii muncii. Faptul că 
un număr însemnat de județe 
au îndeplinit cu mult înainte 
planul pe 3 ani demonstrează 
că există reale posibilități de 
a realiza cincinalul înainte de 
termen. Nu doresc să mă mai 
refer Ia aceste rezultate, pentru 
că am vorbit pe larg despre ele 
în plenară-

De «semenea. plenara a trasat 
sarcinile de plan pe anul 1974. 
Vă sint cunoscute aceste sar
cini. Urmează ea industria noas
tră să crească intr-un ritm 
de peste 16 la sută, să intre în 
producție noi capacități, să rea
lizăm investiții de peste 100 mi
liarde lei. Toate acestea cer 
eforturi susținute. Așa cum am 
menționat, și județul Dîmbovița 
și municipiul Tirgoviște au sar
cini mari atit în domeniul pro
ducției, cit și în cel al investi
țiilor. Trebuie să acționăm cu 
toată fermitatea pentru a asi
gur» îndeplinire» în bune con
dițiuni a tuturor sarcinilor tra
sate de plenar» Comitetului nos
tru Central.

Totodată. plenara a acordat 
o atenție deosebită măsurilor 
privind creștere» in continuare 
a nivelului de trai al întregului 
nostru popor. Și în oe privește 
creștere» nivelului de trai pe 
primii trei ani s-au îndeplinit 
toate prevederile cincinalului, 
iar unele din ele au fost chiar 
depășite. Pornind de 1» succe
sele pe care le-am obținut, de 
1» perspectiva pe care o avem 
de a realiza pină în 1975 o pro
ducție mai mare decît era pre
văzut inițial în plan, Comitetul 
Centrii i hotirît si se meersri 
la o sporire mai accentuată a 
salariilor mici ale muncitorilor 
calificați. Am vorbit despre a- 
ce&sia ; urmeaiă, in medie, ea 
aceste salarii să crească cu 200 
de lei. în 1075. peste salariile 
actuale, muncitorii calificați eu 
salarii mici vor primi în medie 
cu 200 de lei mai mult, 1» care 
se v» adăuga și majorarea de 
salariu ce urmează să se reali
zeze pentru toți salariații, pen
tru toți oamenii muncii din 
România. Aceasta înseamnă ră 
de fapt creșterea salariilor pen
tru muncitorii cu salarii mici 
va fi în medie de 300-320 pină 
la 350 lei. Toate aceste*  arată 
încă o dată preocupare*  perma
nentă a partidului nostru de a 
face totul pentru ca, pe măsura 
dezvoltării economiei naționale, 
a sporirii producției, să asigu
răm creșterea veniturilor, ridi
carea bunăstării întregului nos
tru popor. Acesta este de fapt 

țelul întregii noastre politici, 
esența societății socialiste pe 
care o edificăm în România. 
(Urale ; aplauze puternice).

Desigur, preocupîndu-ne de 
Înfăptuirea programului de dez
voltare a patriei noastre, de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, nu ui
tăm nici un moment că trebuie 
să perfecționăm continuu for
mele de conducere, să creăm 
cadrul organizatoric tot mai co
respunzător pentru participarea 
largă, activă a maselor popu
lare, a întregului popor la con
ducerea tuturor domeniilor ac
tivității economico-sociale. Am 
adoptat un șir de măsuri care 
creează oamenilor muncii posi
bilitatea de a participa nemijlo
cit la conducerea statului nostru, 
în toate domeniile de activitate. 
Trebuie să perfecționăm în con
tinuare aceste forme de organi
zare și, mai cu seamă, să ac
ționăm ca ele să devină viabile, 
ca comitetele oamenilor muncii, 
diferitele organisme județene 
și centrale, să funcționeze în 
cit mai bune condițiuni. Numai 
în felul acesta vom putea în
făptui cu succes marile sarcini 
pe care le avem in dezvoltarea 
societății noastre, vom putea 
asigura mersul tot mai ferm 
înainte al patriei pe drumul so
cialismului și comunismului. 
(Aplauze ; urale).

Deoarece am renunțat să fa
cem o adunare specială cu acti
vul de partid, aș dori să mă re
fer, în acest cadru, și la unele 
probleme privind activitatea or
ganizațiilor de partid, a activu
lui de partid, la sarcinile ce 
le revin in îndeplinirea pro
gramului pe care il avem în 
față.

Desigur, tot ceea c« înfăp
tuim în întreaga țară, deci și 
în Dîmbovița, este rodul poli
ticii juste, marxist-leniniste, a 
partidului nostru, a faptului că 
partidul știe să aplice adevăru
rile generale ale socialismului 
la condițiile concrete din Româ
nia, că se străduiește să asi
gure unirea eforturilor întregu
lui nostru popor, indeplinin- 
du-și astfel rolul de forță poli
tică conducătoare în societatea 
românească, în strânsă unitate 
cu poporul. (Aplauze ; urale). 
în acest cadru doresc să apre
ciez in mod deosebit munca or
ganizațiilor de partid, a activu
lui de partid, a comitetului ju
dețean din Dîmbovița, rezulta
tele obținute în îndeplinirea 
sarcinilor pe care le au in uni
rea eforturilor tuturor oameni
lor muncii din județ pentru în
făptuirea hotărârilor Congresului 
a! x-lea și ale Conferinței Na
ționale — și să le adresez calde 
felicitări I (Aplauze ; urale ; se 
scandează ,,Ceaușescu-P.C.R.“).

Nu aș putea să nu menționez 
unele neajunsuri care s-au ma
nifestat in activitatea unor or
ganizații de partid, faptul că 
sint o serie de rămineri in 
urmă, că s-au produs unele de
ficiențe în ce privește calitatea 
producției. Nu am analizat a- 
cum agricultura, dar și aici 
există o serie de rămineri in 
urmă. Toate acestea se datoresc 
și faptului că nu in suficientă 
măsură organele și organizațiile 
de partid au știut să asigure o 
bună planificare și cuprindere 
» tuturor domeniilor de activi
tate, că, cîteodată, ele nu au 
acordat suficientă atenție pro
blemelor principale dintr-o se
rie de întreprinderi, ceea ce * 
contribuit 1*  persistența unor 
neajunsuri, uneori destul de 
grave. Nu vreau ca tovarășii 
miniștri care sini prezenți »ă 
creadă cumva că nu li se acor
dă atenție, că pe lingă părțile 
bune — și felicitările pe care 
le-au primit pentru acea*!»  — 
nu sint și ei vinovați de lipsu
rile ce s-au manifestat în între
prinderile respective. Dar am 
discutat despre aceasta la ple
nară. precum și in alte împre
jurări ; aici vreau să mă refer 
îndeosebi la activitatea organe
lor de partid din județul Dîm
bovița, a organizațiilor de par
tid, pentru că ele puteau și 
trebuie să facă mai mult in a- 
ceastă privință.

Este necesar să acordim mai 
multă atenție înfăptuirii la timp 
a sarcinilor puse de Comitetul 
Central privind creșterea pro
ductivității muncii, a eficienței 
economice, a calității produc
ției. Se impun măsuri mai 
hotărâte în ridicarea cunoștin
țelor profesionale, a nivelului 
de calificare a oamenilor mun
cii. cu atit mai mult cu cit în 
județul dumneavoastră au fost 
atrași în producție mii și mii 
de oameni. Vor continua, de a- 
semenea, in următorii ani, sa 
intre în întreprinderi mii și mii 
de oameni, tineri sau mai ist 
virată, care pășesc pentru pri
ma dată în uzină — iar mași
nile. utilajele de înaltă tehni
citate pe rare le avem cer pri
cepere^ eforturi serioase pentru 
a le cunoaște și mânui cit mai 
bine. Iată de ce organizația de 
partid trebuie sa acorde mai 
multă atenție problemei califi
cării. ridicării nivelului de cu
noștințe al tuturor oamenilor 
muncii.

Este necesară o folosire mai 
activă, mai largă a activului de 
partid, a cadrelor din întreprin
deri, a muncitorilor calificați, 
eu experiență. M-aș referi în 
această privință chiar la uzina 
care a fost decorată astăzi.

Sînt aici muncitori cu cunoș
tințe deosebite, dar există și un 
număr mare de tineri ; e a- 
devărat, s-au făcut lucruri 
bune, dar ered că cunoașteți cu 
toții că unele produse ale între
prinderii de utilaj petrolier nu 
au fost întotdeauna la înălțime 
din punct de vedere al nivelu
lui tehnic și al calității. Dacă 
s-ar fi acordat o atenție mai 
mare calificării, atît de către 
comitetul județean, cit și de că
tre organizația de partid din 
municipiul Tirgoviște și din în
treprindere și s-ar fi acționat 
în această direcție împreună 

cu cadrele de specialiști și de 
muncitori calificați din între
prindere, o serie de neajunsuri 
puteau fi evitate, Deci, ip vii
tor, este necesar să se acorde 
mai multă atenție folosirii ca
drelor minunate pe care le a- 
vem, a activului de partid și 
de stat, a muncitorilor calificați 
și specialiștilor. pentru a asi
gura găsirea celor mai bune so
luții în vederea funcționării la 
toți parametrii a întreprinderi
lor. Va trebui să organizăm un 
ajutor corespunzător întreprin
derilor noi de către întreprin
derile mai vechi, de către spe
cialiști și muncitori cu o califi
care superioară din întreprin
derile vechi, cu toții purtind 
răspunderea pentru tot ceea ce 
se realizează intr-un oraș, în 
județ, pentru a asigura că toa
te întreprinderile să meargă în 
condițiuni cit mai bune. Consi
der că în acest sens în activi
tatea organelor de partid s-au 
manifestat neajunsuri și trebuie 
luate măsuri hotărite pentru a 
lichida cît mai grabnic aceste 
lipsuri. Nu mi-am propus să 
dau date despre minusurile din 
producție ; am făcut numai 
cîleva sublinieri cu privire la 
măsurile ce trebuie luate. Aș 
dori să se înțeleagă de către co
mitetul județean, de comitetul 
municipal, de celelalte comitete 
orășenești și de către toate or
ganizațiile de partid, că au da
toria să acționeze cu toată fer
mitatea pentru a lichida grab
nic toate aceste neajunsuri. 
Așa cum am mai menționat, 
pentru a face acest lucru, ele 
trebuie să se sprijine pe activul 
de partid, pe toate organizațiile 
de partid, pe toți oamenii mun
cii. Comuniștii trebuie să fie in 
primele rînduri în ce privește 
disciplina în producție, ordinea, 
înfăptuirea in bune condițiuni 
a planului. Ei trebuie să ac io- 
neze pentru unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii din 
fiecare întreprindere, din între
gul județ într-o direcție unică 
— a înfăptuirii programului 
elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului. (Aplauze, urale).

E necesar, totodată, să se acor
de mai multă atenție activității 
educative, politice, de ridicare 
a nivelului conștiinței socialis
te de aplicare a principiilor 
eticii și echității socialiste în 
întreaga noastră activitate. Tre
buie să înțelegem că, înfăptuind 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată în România. acțio
năm și realizăm totodată și noi 
relații sociale ; trebuie să dez
voltăm conștiința, nivelul de 
înțelegere al fjecărui cetățean, 
atit pentru interesele proprii, 
cit și pentru interesele între
prinderii, interesele colective, 
pentru interesele generale ale 
întregii noastre patrii. (Aplau
ze, urale).

De asemenea, în înfăptuirea 
politicii partidului de ridicare 
a nivelului de trai, organizații
le de partid, comitetul jude
țean. consiliile populare au da
toria de a acorda o atenție mai 
mare realizării în bune condiți
uni a măsurilor stabilite de Co
mitetul Central și guvern. Chiar 
dacă m-aș referi la construc
țiile de locuințe din Tîrgoviș- 
te — unde de ani de zile pla
nul stabilit nu s-a realizat în 
totalitate, nu s-au construit 
toate apartamentele pentru 
care s-au dat bani și materia
le. — ar fi suficient pentru a 
vedea de ce sînt obligat să 
atrag atenția să se ia toate mă
surile pentru înfăptuirea în bu
ne condițiuni a prevederilor re
feritoare la ridicarea nivelului 
de trai al poporului. Construc
ția de locuințe, de creșe, cămi
ne, constituie o parte însemna
tă a creșterii nivelului de trai 
al tuturor oamenilor muncii.
(Aplauze puternice, urale).

E necesar ca și sindicatele, 
organizațiile de tineret, să ac
ționeze cu mai multă fermita
te pentru îndeplinirea sarcini
lor și a obligațiilor pe care le 
au. M-am referit la toate a- 
cestea. tovarăși, pornind de la 
necesitatea de a acționa, în 
1974, pe toate fronturile, pen

tru înfăptuirea în cele mai bune 
condițiuni a hotaririlor plenarei 
Comitetului nostru Central din 
noiembrie.

Cunosc bine organizația de 
partid djln Dîmbovița și sînt 
convins ca va lua toate măsu
rile pentru a lichida în cel mai 
scurt timp lipsurile, pentru a 
asigura înfăptuirea. împreună 
cy toți oamenii muncii, a ma
rilor sarcini ce-i stau în față, 
astfel incit organizația de par
tid din Dîmbovița și oamenii 
muncii din județ să-și aducă o 
contribuție tot mai însemnată 
la înfăptuirea cincinalului în 
mai puțin de 5 ani. (Aplauze ; 
urale).

Am menționat nu o dată uni
tatea dintre politica națională' 
și cea internațională a Româ
niei, preocuparea partidului 
nostru de a dezvolta colabora
rea cu țările socialiste, cu toa
te statele lumii, fără deosebi
re de orînduire socială.

De asemenea, la plenară am 
vorbit, pe larg și despre situa
ția internațională și nu doresc 
să mai revin acum la aceste 
probleme.

Aș dori să menționez că înfăp
tuirea politicii noastre interne 
este strîns legată de participa
rea activă la diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul 
de valori materiale și spirituale 
cu toate statele lumii, că o bună 
parte a producției noastre este 
realizată și se poate realiza nu
mai dezvoltând larg cooperarea 
și colaborarea internațională. 
Desigur, un loc important îl are, 
pentru România, colaborare» cu 
țările socialiste, dezvoltarea în 
continuare a acestei colaborări. 
Aș dori să menționez satisfac
ția pe care mi-a produs-o con
statarea, la combinatul meta
lurgic, că punerea în funcțiune 
a primului agregat pentru oțel 
de 50 tone s-a realizat în cola
borare cu specialiștii sovietici, 
care au acordat asistență teh
nică — avînd în vedere și faptul 
că agregatul respectiv este im
portat din Uniune» Sovietică. A- 
ceasta demonstrează încă o dată 
cît de important este să întărim 
colaborarea economică. De ase
menea, la celălalt agregat, de 
10 tone, livrat de Republica 
Populară Polonă, am întilnit 
specialiști polonezi care au con
lucrat strins cu specialiștii ro
mâni la punerea în funcțiune 
a agregatului. Am adresat acolo, 
— doresc să adresez și aici — 
felicitări atît specialiștilor so
vietici. cît și polonezi pentru 
felul în care își îndeplinesc 
sarcinile primite din partea 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a Partidului Munci
toresc Unit Polonez, din partea 
guvernelor țărilor lor. Aceasta 
constituie o expresie a relațiilor 
de prietenie si colaborare în
tre popoarele și partidele noas
tre. (Aplauze puternice, urale). 
Totodată, uzina dumneavoastră 
livrează, după cum știți, o serie 
dr utilaje Uniunii Sovietice și 
altor țări socialiste. Deci, dez
voltarea acestei colaborări, 
schimbul de produse, de asis
tență tehnică constituie un fac
tor activ de mare importanță 
pentru realizarea în bune con- 
ditiuni a dezvoltării economiei 
țării noastre, tot așa cum con
stituie un factor important pen
tru progresul economic al fie
cărei tăr? socialiste. Noi sîntem 
ferm hotărîți să dezvoltăm în 
continuare această colaborare, 
să facem totul pentru ca, lucrînd 
tot mai strîns împreună, să con
tribuim la dezvoltarea economică 
a fiecărei țări socialiste. Cu cît 
va fi mai puternică economia 
fiecărei țări socialiste, cu atit 
mai puternic va fi întregul sis
tem socialist ! (Aplauze puter
nice).

Așa cum am menționat, acțio
năm totodată pentru dezvolta
rea largă a relațiilor de colabo
rare cu toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială. în 
acest an am vizitat multe țări, 
am stabilit o serie de acorduri 
de colaborare economiei, am 
semnat un număr însemnat de 
declarații cu privire la princi

piile relațiilor dintre România 
și țările respective. Toate aces
tea sint o contribuție însemnată 
Ia extinderea colaborării inter
naționale, la dezvoltarea rela
țiilor României cu țările respec
tive și, totodată, un aport Ia 
cauza păcii și colaborării intre 
toate popoarele lumii. (Aplauze 
puternice ; urale). '

Recenta vizită prietenească în 
Algeria — deși scurtă — con
vorbirile pe care le-am avut cu 
președintele Houari Boumedie- 
ne, au avut rezultate deosebit 
de bune, atît pe planul dezvol
tării relațiilor bilaterale, cît și 
al întăririi solidarității de luptă 
împotriva politicii de dominație 
imperialistă, a colonialismului 
și neocolonialismului ; această 
vizită se înscrie în politie» 
noastră generală, de întărire a 
colaborării cu toate țările care 
luptă pentru o dezvoltare eco- 
nomico-socială independentă. 
(Aplauze puternice).

Ați urmărit cu toții, șî cred 
că ați citit și hotărîrea Comite
tului Executiv cu privire la vizi
ta în Statele Unite ale Americii, 
la convorbirile cu președintele 
Nixon, la acordurile și înțelege
rile încheiate, la Declarația sem
nată — care așează, pe baze de 
deplină egalitate, respect al in
dependenței și suveranității, ne
amestec in treburile interne, re
lațiile dintre România și Statele 
Unite, creînd mari perspective 
pentru extinderea colaborării 
economice, tehnico-științlfice 
și culturale dintre țările noastre. 
Toate acestea constituie, totoda
tă, o contribuție de mare însem
nătate la cauza făuririi unei 
lumi mai bune, mai drepte, la 
afirmarea uttei politici noi, de 
egalitate și respect între toate 
naținnile lumii. (Aplauze pu
ternice ; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul**).

în cursul tuturor vizitelor e- 
fectuate în acest an în străină
tate, am putut constata aprecie
rea de care se bucură poporul 
român, politica sa de dezvoltare 
economico-socială independen
tă, preocupările sale de a-și crea 
o viață liberă, prosperă, cores
punzător dorinței și năzuințelor 
sale. Am putut constata, cu 
multă satisfacție, că politica 
României socialiste, de colabo
rare și pace în lume, se bucură 
de aprecieri deosebite, că pe 
toate meridianele, poporul român 
are prieteni. Mergind cu fer
mitate înainte, pe aceeași cale, 
de dezvoltare economico-socia
lă, de prietenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii, adueîn- 
du-ne contribuția activă la fău
rirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, putem fi siguri că 
vom avea succese întotdeauna ! 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

Aș dori în încheiere să ex
prim incă o dată convingerea 
mea. a conducerii de partid și 
de stat că organizațiile de par
tid, comitetul județean, oame
nii muncii din județul Dîmbo
vița și din municipiul Tirgoviș
te, dumneavoastră, cei prezenți 
aici, veți face totul pentru în
făptuirea în bune condițiuni * 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului șî 
de Conferința Națională, a ho
taririlor plenarei Comitetului 
Central din noiembrie că veți 
realiza în bune condițiuni pla
nul pe 1974 și veți aduce o con
tribuție tot mai însemnată la 
mersul României pe calea în
făptuirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la ridi
carea bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor. (Urale, 
aplauze puternice ; se scandea
ză : „Ceaușescu—P.C.R.**).

Vă urez, tuturor celor pre
zenți, organizațiilor de partid 
și tuturor oamenilor muncii din 
Dîmbovița, succese tot mai mari, 
multă sănătate și fericire ! (Ura
le, aplauze puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R.**.  Mi
nute în șir cei prezenți la adu
nare ovaționează cu căldură 
pentru Partidul Comunist Ro
mân. pentru Comitetul său Cen
tral, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

După vizitarea diferitelor 
secții ale întreprinderii de uti
laj petrolier Tirgoviște, are loc 
în hala de montaj a uzinei un 
mare miting. Sint prezenți pes
te 12 000 de oameni ai muncii 
din uzină și din alte întreprin
deri din Tirgoviște și din jude
țul Dîmbovița. Apariția la tri
buna prezidiului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este salutată 
de toți cei prezenți cu urale și 
ovații. Se scandează minute în 
șir „Ceaușescu — P.C.R.“,
„Ceaușescu și poporul".

Mitingul a fost deschis de to
varășul Ion Stănescu, prim-se- 
crelar al Comitetului județean 
de partid. Salutind, în numele 
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Dîm
bovița, prezența secretarului 
general al P.C.R. la aniversarea 
a 100 de »nî de activitate a în
treprinderii de utilaj petrolier, 
vorbitorul a spus :

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că de la 
înființarea județului pină în 
prezent au fost puse în func
țiune 68 de noi obiective eco
nomice și social-culturale. Rit
mul de creștere a producției 
industriale de 22,7 la sută este 
cu mult peste ritmul mediu pe 
țară. Oamenii muncii din uni
tățile economice ale județului 
nostru, in frunte cu comuniștii, 
antrenați în marea întrecere 
patriotică pentru realizarea cirf- 
cinalului înainte de termen, au 
îndeplinit pină în ziua de 8 
decembrie a.c. prevederile pla-; 
nului cincinal pe primii trei 
ani la producția globală indus
trială, urmînd ca pină la sfir- 
șitul anului să se obțină o pro
ducție suplimentară în valoare 
de aproape 500 milioane lei.

Așa cum ați constatat la fața 
locului, aici se conturează o 
nouă cetate românească a oțe
lului. Prin eforturi susținute, 
constructorii și montorii au re
cuperat restanțele. îndeplinind 
planul de investiții pe anul 
1973 la construcții și montaje 
cu 30 de zile mai devreme. S-au 
pus in funcțiune primele capa
cități de producție la oțelăriile 
electrice și la forja de blocuri 
și bare.

Ritmul susținut In egre se 
lucrează pe platforma indus
trială ne permite să vă rapor
tăm. tovarășe secretar general, 
că sarcinile planului cincinal la 
investiții-vor fi realizate în mai 
ouțin de patru ani și jumătate, 
în spiritul indicațiilor dumnea
voastră,. tovarășe Nicplae 
Ceaușescu. âtn acționat și am 
reușit să depistăm, pină in pre
zent. circa 20 000 m.p. spații de 
producție care, cu ajutorul mi
nisterelor, vor fi dotate cu uti
lajele și instalațiile neoCiSare.

Comitetul județean de partid, 
cunoscind greutățile și deficien
țele existente la noile unități 
intrate în. funcțiune, se preo
cupă stăruitor de înlăturarea 
lor. pentru a realiza in. cel mai 
scurt timp producții de calitate 
și atingerea parametrilor pro
iectați.

Pentru dezvoltare» în conti
nuare a agriculturii județului 
nostru, de curînd au fost elabo
rate și sînt în curs de aplicare 
programe concrete privind spo
rirea producției de cereale, le
gume. fructe, dezvoltarea zoo
tehniei, pisciculturii și plan
telor tehnice precum și îmbună
tățirile funciare.

Concomitent cu dezvoltarea 
impetuoasă a economiei județu
lui s-a realizat creșterea con
tinuă a nivelului de trai al oa-_ 
menilor muncii. Din 1971 pină 
în prezent au fost construite 
peste 3 500 apartamente, nume
roase spații comerciale, s-a re
zolvat problem» alimentării cu 
apă potabilă a municipiului 
Tirgoviște.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Activitatea dinamică, 
deosebit de laborioasă și fruc
tuoasă pe care ați desfășurat-o 
pe tot parcursul vizitei oficiale 
în Statele Unite ale Americii 
constituie pentru oamenii mun
cii din județul nostru un exem
plu înălțător de muncă, de 
demnitate, de modul în care 
știți să consolidați prestigiul 
națiunii noastre socialiste, al 
socialismului în lume.

Manifestîndu-și mindria le
gitimă și unanima adeziune 
față de activitatea deosebit de 
rodnică pe care ați desfășurat-o, 
muncitorii, țăranii, intelectualii, 
tinerii și vîrstniciî din județul 
Dîmbovița dau o Înaltă apre
ciere importantelor documente 
eare au fost semnate.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că organizația jude
țeană Dîmbovița a Partidului 
Comunist Român, toți locuitorii 
de pe aceste meleaguri, răspun- 
zind chemărilor și îndemnurilor 
dumneavoastră, își vor înzeci 
eforturile, vor face totul pentru 
înfăptuirea grandiosului pro
gram elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R.. a sarcinilor ce 
le revin din planul național 
unic de dezvoltare economică și 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1974, fiind 
convinși că astfel ne vom aduce 
contribuția la continua înflo
rire a patriei, la edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul Româ
niei.

în continuare, tovarășul Con
stantin Stăteseu, secretarul Con
siliului de Stat, a dat citire De
cretului Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia prin care se conferă 
Ordinul Muncii clasa I între
prinderii de utilaj petrolier 
Tirgoviște. cu prilejul aniversă
rii a 100 de ani de la înființa
rea întreprinderii, pentru con
tribuția adusă de această între
prindere la dezvoltarea in țara 
noastră a construcției de insta
lații și utilaje petroliere.

Pentru merite deosebite în o- 
pera de construire a socialis
mului, cu prilejul aniversării a 
100 de ani de la înființarea în
treprinderii, se conferă titlul 
de „Erou al Muncii Soeialiste“ 
și medalia de aur „Secera și 
Ciocanul* 4 tovarășilor Maria 
Purcăreanu, forjor, Vasile San
du, electrician, Ion Victor, lăcă
tuș montator.

în aclamațiile celor prezenți, 
președintele Consiliului de 

Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inminează aceste 
înalte distincții.

Tot prin decret al Consiliului 
de Stat au mai fost distinși cu 
ordine și medalii un număr de 
227 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai întreprinderii săr
bătorite.

A luat apoi cuvintui ing. 
Constantin Tzitzeclis, directorul 
întreprinderii. Mulțumind pen
tru înalta distincție conferită 
întreprinderii, pentru titlurile, 
ordinele și medaliile acordate 
unui mare număr de salariați 
din uzină, vorbitorul a arătat : 
Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că realizăm 
astăzi, în numai 14 zile, pro
ducția anului 1940. în 11 luni 
care au trecut din acest an, co
lectivul întreprinderii noastre 
și-a îndeplinit sarcinile la prin
cipalii indicatori de plan și este 
ferm hotărit să încheie cu bune 
rezultate anul 1973 și gă asigure 
o pregătire temeinică a anului 
1974.

Dind viață indicațiilor deose
bit de prețioase pe care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor 
anterioare, am pus în centrul 
preocupărilor continua diversi
ficare a producției. Am asimilat 
și introdus în fabricație noi ti
puri de instalații de foraj și in
tervenție. o largă gamă tipodi- 
mensională de armături indus
triale. energetice, de reglaj și 
foraj extracție, remorcile grele 
pentru transportul utilajelor 
petroliere și altele. Drept ur
mare. ponderea produselor noi 
și modernizate se ridică, în pro
ducția anului 1973, la aproape 
40 la sută și va. fi la sfîrșitul 
cincinalului de circa 63 la sută.

Sarcini noi, sporite față de 
1973. avem de realizat în anul 
viitor. în lumina recentelor ho- 
tărirj ale Plenarei C,C. al P.C.R. 
și a Consiliului Suprem al Dez
voltării, ne angajăm să acționăm 
hotărit pentru creșterea eficien
ței economice, pentru folosirea 
cu randament maxim a capaci
tăților și spațiilor de producție, 
pentru eliminarea oricărei risipe 
de materii prime, materiale,
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Pentru merite deo
sebite în opera de 
construire a socialis
mului, cu prilejul a- 
niversării a 100 de 
ani de la înființarea 
întreprinderii de uti
laj petrolier Tîrgo- 
viște, a fost conferit 
titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" și 
medalia de aur „Se
cera și Ciocanul" to
varășilor Maria Pur
căreanu, forjor, Va
sile Sandu, electri
cian, Ion Victor, lă
cătuș montator.

combustibil și energia. Ținînd 
seama că aproape 40 la sută 
din producția anului viitor va 
fi d-estinată exportului, ne vom 
strădui să facem totul pentru 
îmbunătățirea calității produse
lor și asigurarea ritmicității 
livrărilor, contribuind în acest 
fel la realizarea, in condiții a- 
vantajoase. a acordurilor eco
nomice încheiate de țara noas
tră cu alte țări.

în cuvintui sau, Constantin 
Olteanu, maistru. Erou al Mun
cii Socialiste, a spus : Vă putem 
raporta cu mindrie, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, 
îndeplinind indicațiile dumnea
voastră. instalațiile și utilajele 
fabricate de noi sint apreciate 
pozitiv atît în țară, cit și in cele 
peste 30 de țări ale lumii unde 
le exportăm. Colectivul secției 
de scule, unde lucrez, a trecut, 
sub conducerea directă a orga
nizației de partid, la moderni
zarea producției de S.D.V.-uri, 
realizând prin autoutilare scule 
de înaltă calitate, accesorii pen
tru mașini și utilaje, prese hi
draulice. mașini de sertilizat 
furtunuri, cuptoare electrice, e- 
conomisind astfel peste un mi
lion lei valută.

Sîntem conștienți că mai a- 
vem incă multe de făcut pentru 
creșterea eficienței • economice, 
pentru gospodărirea mai bună 
a mijloacelor d« care dispunem, 
că trebuie să asigurăm un re
gim sever de economii de ma
teriale și materii prime, de com
bustibil și energie și vă asigu
răm că puteți avea încredere în 
noi, că vom îndeplini sarcinile 
stabilite în acest sens de recenta 
Plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Noi, comuniștii, toți muncito-' 
rii uzinei, vă asigurăm că vom 
îndeplini in mod exemplar sar
cinile ce ne revin, convinși fi
ind că astfel ne vom aduce o 
contribuție tot mai mare la în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului nostru.

A luat apoi cuvintui ing. Mar
cela Banu, membră a Comitetu
lui U.T.C. din întreprindere, 
care a arătat : Sărbătorim as
tăzi. in prezența dumneavoastră, 
centenarul uzinei noastre. Ți- 
nind însă seama că în uzină 
muncesc peste 3 000 de tineri, 
putem afirma la acest jubileu că 
sărbătorim, de fapt, tinerețea 
întreprinderii noastre. Uzina 
constituie pentru noi o minu
nată școală a muncii, a afirmă
rii personalității noastre. Dez
voltarea întreprinderii a deter
minat calificarea, numai în 
acest an, a 625 de tineri, ur
mînd ca în anul 1974 să se oa- 
lifice și să se integreze în pro
ducție încă 850.

Noi știm și nu vom uita nici
odată — a spus vorbitoarea — 
că, într-o perioadă de puternice 
încleștări sociale, în fruntea ac
țiunilor de luptă ale tineretu
lui dîmbovițean v-ați aflat 

dumneavoaatră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ceea ce con
stituie pentru noi un puternic 
imbold de a continua glorioa
sele tradiții revoluționare ale 
clasei muncitoare, de a le valo
rifica prin fapte de muncă în 
condițiile minunate de azi.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că prelulnd 
ștafeta înaintașilor, noi, tinerii, 
urmînd exemplul comuniștilor, 
vom munci cu responsabilitate, 
cu pasiune și entuziasm revolu
ționar, pentru traducerea în via
ță a politicii interne și externe 
a partidului nostru, pentru în
făptuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in scum
pa noastră patrie, pentru trium
ful cauzei păcii și socialismului 
în lume-

în cuvîntul său, Marin Topîr- 
ceanu, strungar, a spus : Vă rog 
să-mi permiteți, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ca, în 
numele tovarășilor mei de 
muncă, al veteranilor acestei 
uzine, să exprim sentimentele 
de dragoste și prețuire față de 
activitatea neobosită ce o des- 
fășurați în fruntea partidului și 
statului, spre binele patriei 
noastre socialiste, al întregului 
popor.

Sint mîndru că astăzi am pri
lejul de a mă prezenta ca unul 
din cei mai vîrsțnici muncitori 
comuniști ai întreprinderii, de a 
spune că in activitatea mea în
delungată de strungar, am avut 
dorința părintească de a crește 
lingă mine un număr însemnat 
de tineri, dintre care mulți 
sînt mindria uzinei.

Astăzi, cînd sărbătorim cente
narul întreprinderii, aducem 
calde mulțumiri partidului. Co
mitetului său Central, dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru înJ 
crederea pe care o aveți în noi. 
muncitorii, pentru condițiile de 
viată tot mai bune create nouă 
și familiilor noastre. Vă mulțu
mim din inimă pentru recentele 
măsuri privind îmbunătățirea in 
continuare a sistemului de sa
larizare. Vedem în aceste mă
suri încă o expresie a consec
venței cu care partidul acțio
nează pentru aplicarea în viată 
a principiilor eticii și echității 
socialiste, iar noi ne angajăm că 
vom răsplăti aceste măsuri prin 
preocupări susținute pentru spo
rirea continuă a productivității 
muncii.

Apoi. întîmpinat de toți cei 
prezenți cu puternice ovații și 
urale, ia cuvintui tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea ' secretarului gene
ral al P.C.R., urmărită cu viu 
interes, a fost subliniată în re
petate rînduri cu îndelungate 
aplauze.

Aducind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mulțumirile cele mai 
adinei și recunoștința fierbinte 
a organizației județene de par
tid, a tuturor oamenilor muncii 
din județ pentru ajutorul per
manent acordat, tovarășul Ion 
Stănescu a spus : Sintem con
știenți că in activitatea noastră 
mai avem neajunsuri, mai sînt 
probleme care-și așteaptă grab
nic rezolvarea. Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că vom acționa cu fer
mitate pentru lichidarea lor, că 
valorificind mai bine forța ma
terială și umană de care dispu
nem, vom intîmpina Congresul 
al XI-lea al partidului și a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist cu 
noi realizări care vor asigura și 
în județul nostru îndeplinirea 
cincinalului cu mai multe luni 
înainte de termen.

Mitingul a luat sfîrșit într-o 
atmosferă entuziastă, expresie 
a sentimentelor de nețărmurită 
dragoste a comuniștilor, a oa
menilor muncii din municipiul 
Tirgoviște și din județul Dîm
bovița față de partid, a angaja
mentului lor de a-și consacra 
capacitatea și energiile creatoare 
realizării cincinalului înainte 
de termen, de a saluta cu noi 
victorii Congresul al XI-ifea al 
P.C.R. și a XXX-a aniversare a 
Zilei de 23 August.

După încheierea mitingului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu ceilalți conducători 
de partid ș» de stat care îl în
soțesc, se îndreaptă spre sediul 
Comitetului județean Dîmbovița 
al P.C.R. Aici, secretarul gene
ral al P.C.R. ia cunoștință de 
schița de sistematizare a muni
cipiului Tirgoviște.

înainte de a părăsi sediul Co
mitetului județean de partid, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
primește din partea muritoru
lui turnător Ion Boțea, ds la 
întreprinderea de utilaj petro
lier — Tirgoviște, un mesai. 
scris pe pergament, al Comite
tului județean Dîmbovița al 
P.C.R., în care se arată între 
altele : „Toți oamenii muncii, 
în frunte cu comuniștii, din 
ac^st vechi perimetru de țară 
— Dîmbovița — în care v-ați 
dedicat o bună parte din tinerețe 
activității revoluționare a parti
dului. vă îritîmpină nu numai 
cu piine și sare, ci și cu hotă- 
rîrea de statornicire lingă gin- 
dul, fapta și îndemnuj dumnea
voastră* 4.

Urmează apoi un moment 
emoționant : Elena Dumitrache. 
ilegalistă, in vîrstă de 75 de 
ani. care l-a cunoscut pe to
varășul Nicolae Ceaușescu cu 
aproape 40 de ani în urmă, se 
apropie de secretarul general al 
P.C.R.. adresindu-i următoarele 
cuvinte : „Am ținut foarte mult 
să vă văd, să vă sărut cu drag 
și dor. Vă cunosc de cind aveați, 
mi se pare, 17 ani. Ați umblat 
și ați străbătut toată lumea. 
Luptați neînfricat pe toate fron
turile. Vă doresc putere de 
muncă pentru țara românească. 
Vă urez, de asemenea, multă 
sănătate, noroc și fericire* 4.

La plecare, mii de cetățeni ai 
orașului, adunați in piața din 
fața Comitetului județean de 
partid. își iau rămas bun de la 
secretarul general al P.C.R., 
ovaționîndu-1 îndelung. Coloana 
de mașini se îndreaptă spre 
stadionul orașului, de unde eli
copterul. avind la berd pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și 
de stat care l-au Însoțit în a- 
ceastă vizită de lucru pe plaiu
rile dîmbovițene, se îndreaptă 
spre București.



MARA BOTEANU, e- 
leva, București:

„Tovarășe redactor, 
ce-ar fi să uit că, dacă 
v-am citit o carte încă pe 
tind eram o fetiță (cu 
codițe), prin clasa a 11-a 
elementară, dv. aveți ceva 
mai mul ți „anișori" decit 
mine P Ce-ar fi să uit, 
deci, că nu mai aveți 18 
ani (ca mine) și să vă 
adresez aceste rînduri ca 
unui coleg ?

Poate nu v-ați supăra.
Așadar, ștergeți vă rog 

cuvintele „tovarășe re- 
doctor" și înlocuiți-le cu 
„dragul meu prieten*.

•• *■

Dragul meu prieten, 
sînt foarte tristă. Foarte 
tristă din pricina ta. Ne 
întâlnim în fiecare zi la 
școală, mergem cîteodată 
împreună la cinema, am 
fost de cîteva ori timbă- 
ta după amiază să dansăm 
la o discotecă. N-am ni
mic să-ți reproșez în legă
tură cu calitățile tale de 
bun coleg și ai față de 
mine o atitudine civiliza
tă. Mă doare însă că nu 
crezi în mine. E adevărat, 
nu mă crezi chiar o „gîs- 
culiță", așa cum te ex
primi despre alte fete, dat 
mă pui aproape întotdea
una într-o situație de in
ferioritate, vrei să-mi 
demonstrezi că simplul 
fapt că nu-s băiat îmi dă 
mai puține drepturi ca tine 
de a face sau de a nu 
face ceva.

Vreau să-ți reamintesc 
astăzi cîteva întâmplări 
care justifică cele de mai 
sus.

Cînd tu iei o notă bună
— și fiind un elev conști
incios rar ți se întâmplă să 
nu iei o notă bună — lu
crul ți se pare normal. 
Te-ai pregătit, ești inteli
gent, ai reale aptitudini 
pentru învățătură — e 
normal deci să-ți fie re
compensată strădania. Dar 
cînd mi se întâmplă mie
— și știi bine că mi se 
întâmplă destul de des — 
să primesc un 10, mă în
trebi ironic: „Iar ai tocit, 
fetițo ? Iar ai vrut să ne 
oferi un spectacol în cla
să ?" De ce-mi vorbești 
așa ? Și nu sînt singura 
căreia ii vorbești așa, p 
nu ești singurul băiat care 
ne vorbește nouă, fetelor, 
așa. Pentru că ai senzația 
că numai tu (acum mă 
refer numai la tine) ești 
în stare de performanțe 
școlare Eu, fiind fată, nu 
mă pot pregăti la fel ca 
tine, nu pot fi atât de in
teligentă ca tine, într-un 
cuvînt, n-am cum avea 
aptitudinile tale pentru 
învățătură. Cînd mi-ai 
spus că vrei să dai exa
men de admitere la facul
tatea de chimie, eu nu 
numai că ți-am urat suc
ces, dar, amintește-ți, 
m-am interesat cum, cît 
și cu cine înveți pentru 
acest examen, ba, deși 
era cam devreme, ți-am 
făgăduit că-ți țin pumnii. 
Ți-am mărturisit și eu că 
aș vrea să încerc să intru 
la agronomie. Știam, așa 

cum știu și acum, că s-ar 
putea să nu reușesc. Tu 
insă erai, așa cum- ești și 
acum convins că n-o să 
reușesc și mi-ai vorbit 
„părintește": „Dragă, ce 
rost are să-ți mai bați 
capul degeaba ? Intră și 
tu funcționară pe undeva 
sau, și mai bine, mări- 
tă-te...**  Nici ultimului bă
iat din clasă n-ai fi fost 
în stare să-i distrugi un 
vis. De mine nu ți-a pă
sat. Eu sînt o fată. Chiar 
dacă sînt acea fată care, 
ca și tine, a luat în fiecare 
an premiu și nu există nici 
un motiv ca anul acesta 
să se întâmple altfel.

Am fost împreună la 
filmul „Andrei Rubliov". 
Am ieșit de la cinema e- 
moționați, am tăcut tot 
drumul pînă la mine aca
să, marea artă a acestui 
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film ne pătrunsese amîn- 
durora în suflete. In fața 
blocului meu, cînd ne-am 
despărțit, m-ai întrebat: 
„Nu, zău, chiar ești cople
șită sau te prefaci ?". 
Doamne, cît de tare m-ai 
jignit! Nu ți-am răspuns 
nimic, am fugit de lingă 
tine, m-am aruncat îm
brăcată cu paltonul pe 
pat și... m-am comportat 
ca o fată — adică am 
plîns. N-am rezistat și 
ți-am povestit a doua zi 
ce-am făcut. Mi-ai cerut 
scuze, ai jurat că n-ai in
tenționat să mă superi, 
mi-ai spus ce mi-ai spus 
doar fiindcă te-ai îndoit 
că am înțeles cu adevărat 
toate sensurile acestui 
mare film. Și abia acum 
m-ai supărat cu adevărat! 
Mi-am dat seama că îndo
iala ta venea iarăși și ia
răși de la faptul că sînt 
fată, n-am altă vină decit 
că tint fată și, după pă
rerea ta, un film, o carte, 
o simfonie mai greu ac
cesibilă nu mă pot face să 
vibrez ca tine, un BĂIAT 
(scris cu majuscule).

La dans — deși între 
noi sînt relații stricte de 
colegialitate — nu ești în
drăgostit de mine și nici 
eu nu dorm cu poza ta 
sub pernă — îmi comanzi: 
„Acum dansăm — acum 
ne odihnim" sau „Tu iei 
o înghețată — eu o ca
fea". Și dacă eu vreau să 
dansez cînd tu vrei să te 
odihnești, și dacă vreau și 
eu cafea ? Am făcut gafa 
să te întreb și te-ai uitat 
la mine superior: „Dragă, 
aici ai venit cu mine!" 
Dar de ce n-ai venit tu 
cu mine, sau, mai corect, 

de ce n-am venit împre
ună ? Desigur, pentru că 
eu sînt fată....

Mai am multe să-ți re
amintesc, dragul meu 
prieten, însă mă opresc 
aici. E punctul de unde 
stimate o.p.-i, vă r\og să 
ștergeți cuvintele „dragul 

Hai să stăm de vorbă, dacă dorești, dar oe lucruri pe 
care nu le știi ai putea afla de la mine ? Că și astăzi, 
într-o colectivitate ca a noastră, unde toate legile ju
ridice și etice atestă deplina egalitate dintre sexe, unde 
viața însăși demonstrează că această egalitate este o rea
litate indubitabilă, mai există încă băieți (sau bărbați) 
care refuză să gîndească precum oamenii de aici și de 
azi ? Dă-mi voie să mă îndoiesc că toate acestea repre
zintă o noutate pentru tine. Dar poate că ceea ce-mi 
ceri nu este o părere, ci o soluție. Din fericire, această 
soluție există. Ea constă în întreaga operă de educație pe 
care o desfășoară societatea noastră, dar care implică un 
proces mai îndelungat, nimic nu se face bătînd din 
palme și, mai ales, nimic nu se face bătînd din palme 
în materie de educație. Să-ți povestesc ceva, chiar cu 
riscul că și această poveste îți e cunoscută. Un număi

impresionant de femei au luat parte la revoluția bur
gheză din Franța. Un număr impresionant de femei au 
primit ca o descătușare celebra declarație a dreptu
rilor omului, dar au avut surpriza să constate că în no
țiunea de „om“ nu era cuprinsă și femeia. Recte, fai
moasa doamnă Olympe de Gouges a redactat o decla
rație privind drepturile femeilor, în care se spunea: 
„Dacă femeile au dreptul să se urce pe eșafod, ele 
trebuie să aibe dreptul să urce și la tribună". Ei bine, 
urmarea a fost că inteligenta doamnă a urcat numai pe 
eșafod, după care, practic, i-a fost imposibil să mai 
urce și la tribună... Sistemul nostru social, rezultat al 
unei revoluții care, lichidînd orice formă de exploatare 
și asuprire, a lichidat în chip firesc pentru totdeauna 
și situația de inegalitate a femeii, dă garanții materiale 
și morale, și demonstrează în toate sectoarele de acti
vitate că aceste garanții sînt intangibile, că egalitatea 
dintre sexe reprezintă unul dintre cele mai axiomatice 
adevăruri. Dar mai sînt băieți, mai sînt bărbați care 
ignorează pînă și axiomele. Siliți de legi și de viața 
care oglindește aceste legi să recunoască drepturile fe
meii de a participa în mod egal cu bărbații la activita
tea politică și socială, de a munci, de a învăța etc., în 
mod egal cu bărbații, mai găsesc încă supape pentru gîn- 
direa lor anacronică — și dacă asta doreai de la mine, 
nu mă sfiesc să declar că prietenul tău, în forme ce 
pot părea copilărești, gîndește precum cei care au tran
sformat-o pe doamna de Gouges într-o eroină. Nu-i ca
zul să se mîndrească cu așa ceva și nu-i cazul să crezi 
că inteligența e partea lui cea mai reușită I

„Stimate o.p.-i, mă nu
mesc Larisa L, am 18 ani 
și învăț la un liceu din 
Piatra Neamț. Vă scriu cu 
nesiguranță și neliniște, 
neștiind dacă voi reuși să 
exprim tot ce doresc. Nu 
vă voi scrie nimic extra
ordinar, o știu, aș vrea 
însă să cuprind tot zbu
ciumul sufletesc care nu 
m-a lăsat să fiu fericită la 
această vîrstă a bucuriilor, 
în această lume a împli
nirilor. Pentru a mă face 
înțeleasă, voi încerca să 
vă dezvălui — pe cît îmi 
permit modestele puteri — 
crîmpeie din viața mea de 
pînă acum. Dacă nu voi 
dovedi talent literar, vă 
rog să nu mă condam
nați. Tot ce vă scriu este

meu prieten" și să le tn- 
locuiți din nou cu „tova
rășe redactor". Pentru că 
acum vreau să stau de 
vorbă cu dv.,
redactor, vreau să vă 
dv. părerea despre 
povestite mai sus".

tovarășe 
cet 

cele

sincer, este o parte din 
sufletul meu.

M-am născut într-o fa
milie de intelectuali și am 
fost un copil zburdalnic, 
de o veselie exuberantă, 
pînă la vîrsta de nouă ani. 
Atunci aveam să primesc 
o lovitură care m-a cople
șit. Fiica vecinilor, colega 
mea de nebunii copilă
rești, m-a invitat într-o zt 
la ea și dintr-o răutate 
naivă, inexplicabilă pentru 
mine decît prin naivitate 
de copil, mi-a spus că 
se mai joacă cu mine 
indcă sînt „adusă" și 
„născută".
Nu puteam să accept 
fusesem luată „din milă**  
și mai cu seamă că pro

nu 
fi- 
nu

că

pria mea mamă voia să 
mă ucidă. Pe zi ce trecea, 
deveneam mai tăcută, mai 
retrasă, nu mă mai jucam, 
îmi spionam părinții și pe 
sora mea mai mare. Ajun
sesem pînă acolo încît 
căutam pe furiș fotografii 
de tinerețe ale părinților 
și le comparam cu mine, 
doar, doar voi găsi o a- 
semănare și suferam că 
descopeream numai deo
sebiri. La masa mi se 
părea că sînt nedrep
tățită, stăteam într-o 
încordare supraomeneas
că să văd cum îm
parte mama porțiile și 
dacă n-o protejează pe 
sora mea. Mici incidente, 
neînsemnate poate, dar 
care pentru mine au avut 
o importanță covîrșitoare, 
m-au schimbat aproape 
total, mă temeam de ori-

ce, nu mai știam să nd 
și să tint. Nimeni nu înțe
legea ce se întâmplă cu 
mine, nimeni nu credea 
că doream cu deznădejde 
să aflu adevărul (...) Vi
sam ca mama să mă iu
bească nebunește, 
alunge toate Li_____ ,
dar ea era ocupată, avea 
prea puțin t' 
mine (...) Așa au ___
anii. La școala generala 
am fost întotdeauna prin
tre premianți, dar nu în
vățam ca să le fac o bu
curie părinților mei, ci

să-mi 
bănuielile,

puțin timp de
i trecut

numai învățătorului și 
apoi dirigintelui meu, doi 
oameni excepționali, care 
m-ar fi putut înțelege, 
însă eu am păstrat mereu 
ca pe o taină ceea ce mă 
chinuia, nu voiam să afle 
nimeni cît sufăr. Aveam 
nevoie imperioasă de un 
prieten care să mă ajute, 
dar firea mea închisă, lip
sa mea de tact, sfiala mea 
mă țineau departe de pri
eteni (...) Am intrat cu 
medie mare la liceu, însă 
învățam mecanic, nu mă 
bucura nici un succes. Mă 
simțeam singură și le dă
deam senzația colegilor că 
intr-adevăr iubesc singu
rătatea, ceea ce nu era 
așa (...) Cu toate acestea, 
un băiat s-a desprins din 
rîndul celorlalți pe care 
îi evitam, în fața cărora, 
roșeam, eram de o timi
ditate bolnăvicioasă. Acest 
băiat a încercat să se a- 
propie de mine. Cred că 
eram tare dificilă, totdea
una acționam tocmai cum 
n-ar fi trebuit și aproape 
fiecare atitudine a mea 
i-ar fi dat posibilitatea să 
renunțe la o asemenea 
prietenă incomodă. Dar el 
n-a renunțat. A insistat cu 
încăpățânare, trecînd peste 
toate oapriciile mele,
calm, înțelegător, duios,
atent. Nu era un băiat ex
traordinar, părea însă co
pilăros și bun, de aceea 
am acceptat să devenim 
prieteni, spetind să gă
sesc în el omul care să 
mă asculte, să mă înțelea
gă. Ne-am apropiat mult, 
mi-am mai pierdut din 
sălbăticie, am regăsit bu
curia unui surîs. Dorind 
să-i dăruiesc ceea ce 
aveam mai frumos și mai 
nobil — sinceritatea mea 
— am început eu însămi 
să mă schimb, să mă a- 
propii de oameni, să cred 
în viață și în fericire (...)"

Iartă-mă, Larisa, că îți întrerup scrisoarea aici, iarta- 
mă și pentru că ți-am mai întrerupt-o, din lipsă de spa
țiu, și pe parcurs. îți făgăduiesc solemn să-ți răspund 
pe adresa indicată la toate celelalte probleme pe care 
le ridici. Acum, în acest supliment al ziarului dedicat 
fetelor, m-am folosit de scrisoarea ta (trunchind-o cu 
bună știință) pentru a da un anume echilibru paginei, 
mai exact, pentru că mi s-a părut că locul ei este lîngă 
scrisoarea Marei Boteanu. Știu — și te rog să nu fii su
părată — că, de data aceasta a învins gazetarul din 
mine și doar într-o infimă măsură prietenul căreia i te 
adresezi. Este motivul pentru care n-o să discut acum 
despre suferința pe care ai încercat-o dorind să afli a- 
devărul în legătură cu venirea ta pe lume (de altfel, o 
atare chestiune am mai dezbătut-o, părerea mea fiind 
că nu întotdeauna acei ce ne nasc ne sînt părinți și me
rită iubirea noastră de fii, ci acei care ne cresc și fac 
din noi oameni) și n-o să discut acum nici problemele 
pe care le ridici în final. Animat, cum spuneam, de ideea 
de echilibru, mi se pare interesant ca scrisoarea ta (atît 
cît am redat din ea) să stea alături de cea a Marei și 
să contribuie la o demonstrație — pentru cei ce mai au 
nevoie de atari demonstrații — că băieții calmi, înțele
gători, duioși, atenți nu sînt o raritate, că dacă există 
unul care vede într-o fată un OM ce merită să-i dăru
iască tot ce are mai frumos și mai nobil, deci un egal 
al său din toate punctele de vedere, nu există motive 
să-l credem pe acest băiat un exemplar unic. Nu țin 
morțiș să iau apărarea băieților, dar te asigur și pe 
tine și pe Mara că tocmai acești băieți calmi, înțelegători, 
duioși și atenți, constituie imensa majoritate a tinerilor 
de la noi, educați în societatea noastră, în spiritul eticii 
societății noastre, slujindu-i principiile, ba mai mult, 
bătîndu-se strașnic pentru ele.

Pe sîmbăta viitoare 1
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în societatea noastră socialistă femeile ocupă un !; 
loc important; ele au adus și aduc o contribuție consi- !• 
derabiiă in toate sectoarele de activitate, munca și creația !; 
lor sînt incorporate in tot ceea ce am realizat și realizăm > 

NICOLAE CEAUȘESCU !;
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NOI, ACEA JUMĂTATE DIN POPULAȚIA ȚARII...
Ne dați voie, stimați colegi bârbați, sâ fim 

orgolioase? Nu știu ce vor spune specialiștii 
întru explicarea cuvintelor, dar cerem îngă
duință pentru un orgoliu-calitate, nu orgoliu- 
defect Pentru orgoliul de a ne ști partenere, 
cu același drept de cuvînt și de fapta, cu 
cealaltâ mai puțin de jumătate din populația 
țârii. Privilegiul pe care-l avem, acela afir
mat și în Constituție, - în toate femeia este 
egala cu bârbatul - se numește scris altfel 
decit egalitate - mai frumos, mai potrivit as
pirațiilor noastre. Se cheamă dreptul la în
drăzneala de a fi noi înșine.

Adevărat. încă n-avem de partea noastră 
o statistică care să confirme intru totul că ne 
este accesibii tot ceea ce vrem să fim. Nu 
pledează pentru noi, încă, procentele de fe
mei academicieni, de femei inventatori, au
tori ai unor mari descoperiri științifice, de fe
mei conducători de întreprinderi. Dar asta 
încă nu anulează rîndurile de început în 
care ceream favorul orgoliului că sîntem ceea 

ce sîntem. De partea noastră se află o altă 
statistica pe care nu o vom schimba cu ni
mic, pentru nimic. Statistica muncii. Fiindcă 
matematica noastră este puțin altfel. Avem 
mai multă răbdare să alcătuim un succes din 
calculul migălos al faptelor diurne. Știm, cre
dem sincer că știm să fim, cu demnitate, 
„cele care contribuim", fără să excludem po
sibilitatea de a fi șî inițiatoare.

Imi amintesc acum, deși chestionarul la 
care mă refer a fost lansat cu ani în urmă, 
răspunsul unei eleve de 18 ani la întreba
rea :

— Te-ai gîndit la ceea ce ai dori să fie în 
viitor contribuția ta la munca și creația na
țională ? „Dacă nu voi fi vîrf, imi -doresc sâ 
sprijin puternic baza*  - a răspuns tînăra. 
Asta visăm. Asta dorim. Să sprijinim temeinic 
baza. Acolo, la temelie, totul trebuie să fie 
solid așezat pentru înălțarea vîrfurilor.

Acolo, la bază le stă bine, foarte bine hăr
niciei, talentului, perseverenței, puterii de 

dăruire care întovărășesc fetele, femeile, în 
cariera lor. Din acel loc doar aparent anonim, 
fetele cutează să se așeze în aceeași bancă 
de concurs alături de băieți, la cibernetică, 
la automatică, la calculatoare, chiar la meta 
lurgie. Ele alcătuiesc procent egal, dacă nu 
mai mare, în clasele de matematică, de fi
zică, de chimie. Iși cer dreptul... îndreptățit 
la profesiile tehnice, silind specialiștii să re
considere mereu tradiționalele nomenclatoa
re de meserii pentru fete, în fiecare an alte 
profesii fiind revendicate pentru ele, ori și 
pentru ele.

„Știu că fiecare*  mîine „iși va aduce, tre
buie sâ-mi aducă o realizare ca om, ca fe
meie, ca element social. Știu câ viața, mea 
va fi o realizare, câ drumul care a început 
acum va fi încununat cu succese" — răspun
de altă fată, la o anchetă a ziarului. Aflam, 
aici expresia unei certitudini.

LUCRETIA LUSTIG

FEMEILE REPREZINTĂ 
44,7 LA SUTA DIN 
POPULAȚIA OCUPATĂ 
IN ECONOMIA NA
ȚIONALA

Pe ramuri, proporția femeilor 
este următoarea :
• In industrie - 32,4 la sută
• In agriculturâ — 59,7 la sută
• In telecomunicații — 46,4 la 
suta • In circulația mărfurilor — 
48,5 la sută • In invâțâmînt, 
artă șî culturâ — 62,0 la sută
• In domeniul ocrotirii sănătății 
și asistenței sociale - 71,6 la 
sutâ.

Fotografiile din această 
ediție specială : 

VAS1LE RANGA 
și ORESTE PLECAN
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femeia în
— Unii colegi tnd priceau eu 

îndoiaZa. Cum adică, tu, fată, să 
lucrezi la strung ? Păi asta-i 
treabă numai pentru bărbați, 
nici să nu te gî tulești că ai să 
poți face față.

— Si?
— Și uite că m-am gmdtf. 

M-am gindit fi m-om ambițio
nai ca st prind meftefugul, ei 
nu fie operație pe oare eă n-o 
pot face „h meserie"1. Acum mi 

• în rîndurile partidu
lui sînt aproape 557.000 
de femei, ceea ce repre
zintă ci rea TA Ia sută din 
totalul membrilor de par
tid.

• Din Uniunea Tinere
tului Comunist fac parte 
peste 1.150.000 de tinere.

• In sindicate sînt cu
prinse un milion șase 
sute de mii de femei sa
lariate.

• 66 de femei sînt de
putate în Marea Adunare 
Națională.

• Peste 56.666 de femei 
sînt deputate în consilii
le populare.

• Un mare număr de 
femei activează în comi
tetele și consiliile oame
nilor muncii, consiliile de 
control muncitoresc ți 
comisiile pe domenii din 
unitățile industriale, in 
consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole 
de producție și comitete
le de cetățeni, în organe
le alese ale organizațiilor 
de masă și obștești.

(Din Hotarîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie 1973 cu privire la 
creșterea rolului femeii 
în viața economică, po
litică și socială a țării).

EMANCIPAREA —
se dau lucrări dintre cele mai 
grele iar maistrul crede în mine 
ca... într-un strungar.

Georgeta Stroe, una din strun- 
gărițele de elită de la „Auto
matica" nu se laudă. Printr-o 
perseverență ieșită din comun, 
ambițioasă și indemînatică, și-a 
cucerit pe merit galoanele desă
vârșirii profesionale. Susține că 
afirmarea în muncă, rămîne una 
din „che'de**  emancipării.

Da, depinde numai de du. ca 
aprecierea colegilor să nu fie 
un act cavaleresc ci o măsură 
exactă a ceea ce știți și puteți 
să faceți. Ca încrederea ce oi se 
acordă să nu fie mimată, ci sin
ceră și dictată de convingerea 
că sînteți stăpînă autentică pe 
toate secretele locului de muncă, 
ale profesiei do. Știința de a 
munci la fel de bine ca un 
bărbat, de a nu te eschiva cu 
diplomatice argumente „femini
ne" de la greu, de la efort — 
iată armătura intimă a emanci
pării, filigranul care îi conferă 
acesteia CALITATE și RE
ZISTENȚĂ.

Procuror la Procuratura secto
rului 6 din Capitala, Eugenia 

intr-o organizație U.T.C. cu 2000 de fete

CARE SÎNT DIMENSIUNILE 
MUNCII POLITICE ?

Convorbire cu NICULINA ADAM, secretara 
Comitetului U.T.C. de ia întreprinderea Trie o da va

— Mai întîi ?
— Afirmarea în producție, cultivarea dragostei pentru mese

ria aleasă, pentru locul de muncă, pentru avutul tuturor. Aici 
se pot întilni priceperea și satisfacția personală a omului de 
a produce — adică ceea ce este intrinsec al său — cu intrarea 
In circuitul colectiv al acestui ,,al său44. Este în natura noastră 
să ne atașăm afectiv de produsul muncii noastre, să-1 facem 
cu migală. Or, această calitate cred că trebuie să o folosim 
și în munca politica pentru ridicarea permanentă a ștachetei 
profesionale.

— S-ar putea crede că nu există un prag inferior.
—• în munca politică „viața în roz* 4 este păgubitoare. Am avut 

și cazuri de neglijențe in producție, există și acum uteciste care 
nu dau randamentul necesar, mai ales sub aspectul calității. Dar 
multe sînț necazuri de „creștere". Avem și ucenice și tinere cu 
mai puțină experiență. Cu unele greșește pentru eă în sta
giul de pregătire nu lucrează ceea ce vor, intră direct Ia mașină 
și rebutează. Altele insă se afirmă La concursul „Cea mai bună 
confecționeră44. In plus, fiecare tînără se confruntă cu propriile

sale probleme personale, de pregătire generală, de relații umane.
— Deci, 2 060 de cazuri ?
— Da. 2 000 de uteciste, 2 000 de individualități pentru care 

poate ar trebui să folosim 2 000 de metode pentru a reuși.
— Este destul de greu. Sînteți pe calea cea bună ?
— Este important și profitabil pentru activitatea organizației 

noastre că fetele sînt foarte receptive la activitățile culturale, 
sportive, de pregătire militară, vin cu plăcere la acțiunile dis
tractive organizate de noi. Fetele de la „Tricodava" sînt pre
zente la clubul „Femina 6“, la acțiunile Consiliului tinerelor 
fete, la Casa de cultură pentru sărbătoarea numită „Florile tine
reții'4, în acțiunile turistice ; fac muncă patriotică, obțin locui II 
pe sector la concursul de gimnastică, se evidențiază la tir, și 
chiar la... fotbal. Știți, poate : avem o echipă feminină de fotbal. 
Simțindu-se bine la acțiunile organizate de noi, se apropie tot 
mai mult de preocupările colective.

— Pare eă toiul se desfășoară fără dificultăți.
— Pare doar, pentru că aproape 40 la sută dintre ele sînt nave

tiste și aproape toate lucrează in trei schimburi. Multe s-au căsă
torit, unele chiar cu băieți din întreprindere și au copii. Sînt niște 
căsătorii reușite acestea. Dar cînd organizăm adunări generale sau 
alte acțiuni politice, pentru a nu rămine formale, trebuie să ținem 
seama în primul rînd dc aceste condiții. Știți, dezbaterile acestea 
care educă, instruiesc, îmbogățesc spiritual — cum ar fi „Tinere, 
sinteți pregătite pentru viață?" sau „Ce înțelegeți prin prietenie?'4 
trebuie să aibă asigurată o ambianță, trebuie să se fi limpezit pro
bleme concrete din colectivitatea noastră, din cele 34 de micro- 
colectivități — care sînt organizațiile noastre U.T.C. din între
prindere, să se fi definit o atitudine. Or, aceasta este un gest 
rezultat din munca politică.

GEORGETA RUTA

Popa ți-a cițtigat stima colecti
vului tn care lucrează prin pre
gătire dar fi prin ȚINUTĂ.

— Cum ați procedat P Ce tre
buie să faci o femeie peiriru a 
risipi nedreapta privire „de sus". 
Mustul aer ocrotitor pe care il 
adoptă, fați de ea, uneori, băr
bații ?

— D*ci  re consideră e. în
săși egala bărbaților, aceștia o 
ror trata ca atare, Fu n-om ac

cît depinde de 
dumneavoastră ?
ceptat să fiu tratată cu îngă
duință și... n-am fost. Am, deci, 
dreptul să cred că respectul ce
lor din jur nu mi-a fost făcut 
cadou d mi l-am ciștigat singu
ră, dovedind pe viu că pot face 
la fel de bine tot ce fac și co
legii mei.

Exercitarea — și stăpînirea — 
unei profesii, prezența într-un 
colectiv de muncă sînt elemente 
pe care Eugenia Popa le consi
deră indispensabile pentru afir
marea femeii, pentru cunoașterea 
de sine prin raportarea la cei
lalți.

Emanciparea — rol al efortu
lui, al pașilor apăsați pe drumul 
cunoașterii, emanciparea în pri
mul rînd față de sine, iată un
ghiul de vedere pe care ni-l pro

pune inginera Elvira Stănciulee- 
eu de la Trustul do construcții 
hidrocentrale.

— Smt multe femei care vid 
în emancipare doar o colecție 
de drepturi ți puține, foarte pu
ține obligații. Lucrez intr-un o- 
lei ier de proiectare fi am IrM- 
nit, tn-om ciocnit de citeva ori 
de privirile condescendente ele 
unor colegi mai virrimci. „Fe
meile pot executa foarte bine i- 

dede bărbaților, dar nu sînt ca
pabile de idei proprii, nu au i- 
maginație", spuneau ei, mai pe 
față, mai pe ocolite.

— Cum le-ați demonstrat con
trariul ?

— Invățînd. Cîștigîndu-mi 
TIMP PENTRU G1NDIRE. Pri
vind critic ideile pe care mi le 
ofereau dar și propriile mele idei. 
Cred că numai de mine depinde 
să le schimb felul de a gîndi, 
să-i fac să mă privească nu ca 
pe un însoțitor d ca pe w 
PARTENER.

Și totuși pentru a fi cu a- 
devărat independentă, penii u a 
te dovedi „alături și pereche" 
bărbatului nu se poate fără 
voință, fără ambiție, fără curaj.

Să ne oprim la curaj. Unde 

poate fi învățat curajul ? Și des
pre ce curaj este vorba, de fapt?

Corina Cornea, studentă in fi
nul II la I.P.G.G., are un mo
ment de ezitare :

— Nu mă gîndeam la curajul 
„fizic" deși e nevoie citeodată 
și de așa ceva. M-am referit bi 
curajul de a-ți afirma sincer, 
deschis, părerile. Unele colege 
de-ale mele abuzează de tradi
ționala timiditate feminină. E și 
un mod de a se eschiva de le 
niște obligații, de la niște sarcini 
obștești. Normal că, oricit ar 
învăța de bine, vor fi privite cu 
superioritate.

— Dumneavoastră cum pro
cedați ?

— Și eu am fost, de fapt, o ti
midă. M-am auto-educat, am fă
cut sport, m-am așezat în rînd 
cu băieții cînd a fost de făcut 
vreo treabă odcît de grea. De
pinde de fiecare să-și cîștige, așa 
sau altfel, curajul, ambiția, vo
ința mai ales.

— Asta nu înseamnă renunța
rea la feminitate ?

— De loc. E adevărat că u- 
nele fete, printre sportive în spe
cial, confundă curajul cu obrăz
nicia, fermitatea cu grosolănia, 
voința eu încăpățânarea. Aceea 
este o emancipare APARENTA.

— Se oprește undeva putința 
femeii de a jalona ea însăși pro- 
pria-i emancipare, de a creiona 
statutul emancipării ?

— Cîleodată așa ți se pare. In 
fond, nu te poți încăiera cu un 
bărbat care, lipsit de bun simț, 
te îmbfincește în autobuz ori te 
acostează pe stradă, te tratează 
ca pe un obiect. Mă gîndesc 
însă că și acest lucru tot de noi 
ține, spunea Adriana Ionescu, 
laborantă la Biblioteca Centrală 
de Stat.

— Adică ?
— Adică sîntem soții, sîntem 

mame sat» surori, sîntem colege. 
Depinde de noi să ne facem so
ții, colegii, copiii atenți și po- 
liticoși în orice ocazie. Să îi a- 
jutărn să nu uite că orice femeie 
rămîne, pe lingă aceea că e co
legă, mamă sau soție — femeie.

— Limitîndu-ne, însă, liberta
tea...

— Cred că nu, atîta timp cit 
emanciparea va rămîne înainte 
de toate O STARE DE SPIRIT.

ir
Emanciparea cît depinde de 

dumneavoastră ? Cum și în ce 
măsură știți să faceți din ea, nu 
un șirag de mărgele, oi o armă
turi intimă, O STRUCTURA 
SUFLETEASCĂ ? Reușiți intot- 
deauna ?

Sint întrebări care rotnîn des
chise, dincolo de dialogurile de 
mai sus. Sînt întrebări cărora 
fiecare dintre dumneavoastră le 
poate răspunde prin MUNCĂ, 
prin CUNOAȘTERE, prin DEM
NITATE.

S. SCORȚARU



Zilnic 30 de minute pentru 
sănătate, frumusețe, armonie

Dialog cu maestra emerită a sportului 
ing. LIA MANOLIU, vicepreședinte al C. N. E. F. S.

- De w trebuie să facă fe
tele sport, mișcare?

— Răspunzînd Ia această în
trebare, mă adresez tuturor și 
celor care iubesc sportul și celor 
care nu-1 iubesc. Dar în mod 
special celor care nu-1 iubesc. 
Dacă pentru prima categorie 
întrebarea de ce să facem sport 
are un sens definit, cu un răs
puns bine precizat, pentru cei 
din categoria a doua o să în
cep să pledez cauza sportului 

GIMNASTICA 
LA DOMICILIU

La catedră, maestra emerită a sportului

SONIA IOVAN,
fostă multiplă eamptoană națională, în prezent lector la 

catedra de educație fizică a A.SE. București, 
vă sugerează pentru programul dv. zilnic cîteva exerciții sim
ple, dar eu efecte deosebite asupra sănătății și armoniei 
orgaaâsmuhri.

EXERCIȚIUL NR. 1. a, b. Din poziția stînd, ducerea brațelor, 
prin lateral, sus, trecerea în ghemuit, revenire și apoi relua
rea poziției de plecare. (Acest exercițiu angrenează muscula
tura picioarelor), EXERCIȚIUL NR. 2. Din poziția stînd, eu 
picioarele depărtate, cu brațele lateral, trecerea la îndoirea 
trunchiului, cu palmele pe podea. (Exercițiul angren-ează 
musculatura posterioară a coapselor). EXERCIȚIUL NR. 3. 
Din poziția șezind ghemuit, întinderea picioarelor pe sol, bra
țele lingă bazin, spatele drept. (Exercițiul corectează ținuta 
spatelui). EXERCIȚIUL NR. 4. Din poziția șezind, cu bra
țele sprijinite, oblic, înapoi, ridicarea picioarelor Ia 45 de 
grade. (Exercițiul angrenează musculatura abdomenului). 
EXERCIȚIUL NR. 5. Din poziția culcat, ridicarea în șezind, 
ghemuit. (Acest exercițiu angrenează, de asemenea, muscula
tura abdominală). EXERCIȚIUL NR. S. Din poziția culcat 
înainte, extensia trunchiului și ridicarea pe abdomen. (Exer
cițiul pune în mișcare, deodată, musculatura spatelui și a 
abdomenului).

Precizare : toate exercițiile se repetă în funcție de posibi
litățile fiecăreia, de 4—8 ori, într-o ședință de dimineață. Ele 
ee execută în cameră, cu ferestrele deechise.

Prezenta suită de exercițiile interpretează CAR
MEN MATBESCU, studentă anul ll, Facultatea 
de comerț exterior, A.S.E. București.

și educației fizice. De la bun 
început țin să subliniez că nu. 
pledez cauza sportului de per
formanță : aceasta o consider 
deja câștigată dinainte pentru 
toți cei care-1 iubesc și-1 prac
tică. Pledez pentru sportul de 
fiecare zr, sportul pentru toți, 
sportul ea o necesitate și un. a- 
jutor de zi cu zi. sportul ca o 
mică părticică din viata fiecă
rui tînăr obișnuit din țara noas
tră. Nu mă gîndcsc nici la ore

le de gimnastică, de educație fi
zică sau de sport obligatorii. în 
școlile și universitățile noastre. 
Pentru că știu, din proprie ex
periență, că pentru cei mai pu
țin atrași de sport și de miș
care ele reprezintă, din păcate, 
o simplă trecere de timp. Mă 
gîndesc la ideea de autoîmpli- 
nire sau autodepășire, la ideea 
de mai bine, de mai mult, de 
mai frumos. Idee generoasă 
care, sînt convinsă, este moto
rul multor existențe. Această 
idee este rotunjită și prin 
sport, activitate care conduce 
la desăvîrșirea fizică și morală. 
Omul trebuie să investească 
ceva și pentru el prin multitu
dinea preocupărilor și aspira
țiilor sale. între cele patru-cinci 
ore pe zi pe care le are libere, 
te mod obișnuit, fiecare tînăr 
— libere pentru desăvirșire ge
nerală : studiu, film, plimbare, 
pentru pregătirea sa pentru 
viață, pentru meserie — mă 
gindesc că există posibilitatea 
ea măcar 30 de minute să fie 
acordate și sportului. Dacă 
vreți este vorba de o pauză de 
30 de minute pentru mișcare în 
aer liber, gimnastică în cameră, 
eventual o plimbare, pentru a- 
lergare In parcul de alături, 
pentru mers cu bicicleta pînă 
la șosea și înapoi, lucruri sim
ple. deci și la îndemina oricui. 
Știu că nu e ușor să te rupi de 
la preocupările cotidiene, și în 
special nu e ușor să te smulgi 
dîn casă, din mediul obișnuit, 
dar garantez cu argumentele 
propriei experiențe că odată 
început acest experiment, de 
30 de minute de sport pe zi. 
încetul cu încetul vă va cuceri 
și efectele pe care le veți simți 
imediat și în timp vor fi, ele 
însele, cele mai convingătoare, 
în primul rînd. este efectul fi
ziologic, medical : dispoziția și 
bunăstarea pe eare ți-o dă o 
jumătate de oră de mișcare, de
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Sîntem tinere, avem o față proaspătă, frumos 
colorată... Dar pentru a o menține astfel vreme 
cât mai îndelungată trebuie să ne-o îngrijim încă 
de pe acum. Nu e complicat, nu ne solicită 
prea mult timp, o putem face fiecare dintre noi 
la domiciliu. Efortul este deci minim — și 
merită să-1 facem pentru că felul cum arătăm 
nu ne este indiferent. Nu ne propunem să al
cătuim în rîndurile care urmează un îndreptar 
complet de cosmetică, ci să schițăm în linii gene
rale cele patru operații pe care specialistele au 
stabilit că trebuie să le facem zilnic pentru a 
obține acel mult rîvnit ten catifelat și proaspăt, 
element de bază al frumuseții feminine.

• Mai întîi demachierea, socotită, în ierarhia 
îngrijirilor cosmetice, un fel de piatră de hotar. 
Dar de ce să ne demaehiem, veți spune unele 
dintre dv., cînd nici măcar nu ne machiem ? Vă 
atragem atenția ca demachierea nu are doar rolul 
de a îndepărta fardul de pe față, ci și surplusul 
de grăsimi, praful și oricare alte impurități care 
împiedică procesul normal al respirației pielii. 
Unele fete își curăță fața doar cu apă și să
pun. E greșit. Vă recomandăm, pentru eliberarea 
totală a porilor de celulele moarte, deseoamate, 
excelentele produse ale Fabricii i,Miraj“ — lap
tele demachiant „Farmec" (roz pentru tenul uscat 
și albastru pentru tenul gras, seboreic).

• Noțiunea de „iom/iere*  este destul de puțin 
raspîndită, și mai puțin întrebuințarea unor pro
duse menite să păstreze tonusul și elasticitatea 
feței. Vă atragem atenția în mod special asupra 
unor lo ți uni eficiente, de ourînd apărute în

, care se aplică îndată după demachiere :

sport. Pe urmă, satisfacția pe 
care ți-o va da, în timp, pri- 
vindu-te în oglindă și eonsta- 
tînd că azi arăți mai bine decît 
ieri. Apoi bucuria de a te în
vinge în fiecare zi mereu eîte 
puțin pe tine însuți și de a a- 
duna în fiecare zi noi victorii 
asupra comodității tale, asupra 
lenei tale, asupra inerției tale.

— In societatea modernă, ca
racterizată de noutate si o via
ță trepidantă, moda își nune 
amprenta pe întreaga existență 
a fetelor eu Kiiregul ei arsenal 
de aspecte cotidiene. Mă întreb 
și vă întreb pe dv. de ee unele 
dintre ele nu înțeleg și nu con
sideră eă pentru a fi la modă, 
pentru a fi moderne, practica
rea sportului, a mișcării în aer 
liber se impune ca o necesitate 
vitală *

— Facem atitea eforturi ca 
să fim >n pas cu moda : ne 
scurtăm rochiile, ne lungim 
paltoanele, purtăm coadă de cal 
sau breton, ne eocoțăm pe niște 
tocuri cui, sau umblăm pe niște 
tălpi groase și late, boante. în 
fine, tot felul de eforturi și sa
crificii. Dar facem vreodată un 
sacrificiu, un efort și pentru 
sănătatea noastră ? Nu mă gîn
desc la pastilele de slăbit, sau 
la posturile îndelungate făcute 
de dragul siluetei, ci la cel mai 
normal și eel mai sănătos me
dicament pe care-1 avem la în- 
demînă. sportul și educația fi
zică. Aș fi foarte bucuroasă 
dacă scurta mea pledoarie ar 
găsi răsunet măcar la una din 
zece cititoare ale suplimentului 
„Seînteii tineretului*,  care 
miine va lua decizia să încer
ce să pună în aplicare cele 30 
de minute de sănătate, frumu
sețe, armonie, bucurie a vieții, 
care este sportul pentru exis
tența fetelor.

VASILE CABULEA
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proiector «e puura, o tuue suoțiic w 1119 _
pentru conturarea ochilor, o tentă discretă de I 
fard de pleoape (Eva. de pildă) sînt suficiente. I 
Nu uitați că tot ce-i mult strică I

„Farmec lux**  (pentru tenurile grase), „Miraj**  (pe i 
bază de ape minerale) și „Tenofin*  (pentru te- | 
nurile acneice).

• A treia operație, Iwănltea pielii, constă în 
aplicarea unor creme nutritive ca Anca, Nectin, 
Nutrin etc. Fabrica „Miraj" ne pregătește pentru 
începutul anului o surpriză : crema „Fell-Am ar”, 
de o concepție originală, care valorifică prin
cipiile nutritive ale nămolurilor sapropelice de 
pe fundurile lacurilor.

• în fine, ultima dintre cele patru operații, 
absolut obligatorii pentru o bună întreținere a 
tenului : protecția. Faptul pare curios, dar pielea 
e mai uscată iama, deși aerul este mat umed 
decît vara. Ce-i de făcut ? Să ne acoperim fața 
cu un strat de cremă de zi, protector, și apoi cu 
pudră, fie ea compactă (Cristal, Tenofin, A.B.C.), 
pulverulentă (Dorclee, Roxana, Farmec) sau li
chidă.

Toate aceste produse, eare poartă marca de 
prestigiu a Fabricii „Miraj*,  dau feței un aspect 
mat, catifelat, o apără de intemperii și-i mas
chează imperfecțiunile, alunei cînt sînt între
buințate cu pricepere. Subliniem, atunci cînd 
sînt întrebuințate cu pricepere.

Dacă doriți lotuși să vă condimentați frumu
sețea, mai ales în ocazii speciale (seara, la spec
tacole, ceaiuri dansante etc) ou e nevoie, la 
vîrsta dv., de machiaje sofisticate. Un ușor strat 
proiector de pudră, o linie subțire de tuș A.B.C.

Cîteva caracteristici ale 
modei de iarnă pentru tine
ret :
• Lungimea rezonabilă, 

oscii in d în jurul genunchiu
lui, a ciștigat cursa dintre 
„mini*  și „maxi*.

O Silueta a devenit mai 
feminină. Ce elemente noi 
sau interesante se remarca 
în această direcție ? în ge
neral mai multa lejeritate, 
în defavoarea stilului geo-
metric. în vogă anii trecuți- 
Se înregistrează o anumită 
reîntoarcere la amploare, la 
moliciune, urmare firească a 
revenirii în actualitate a ele
mentelor vestimentare clasi
ce. Mantourile ea și jachete’c 
au spatele larg, croit pe bie 
sau cută dublă, talia este la 
locul ei, buton ajut aproape 
totdeauna ia un singur rind. 
Regăsim aceeași linie gra
țioasă, feminină la rochii și 
fuste, în jocul piturilor, a 
cutelor desfăcute sau în coro
la cloșului.
• Evident ea moda actuală 

mai feminină nu înseamnă 
dispariția pantalonului. Cu 
sau fără manșetă, dar întot
deauna evazat, îl puteți purta 
cu veste, jachete, tunici, blu
ze fantezi sau chemisier. în 
toate împrejurările, de dimi
neața pînă seara.
• Noutățile sezonului sînt 

paltoanele trei sferturi. în 
carouri viu colorate sau uni. 
Deseori centrate cu cordoane, 
prevăzute cu buzunare mari, 
clape fantezi, găici mici la 
spate, tigheluri pronunțate, 
ele alcătuiesc. împreună cu 
pantalonul evazat, o ținută 
foarte tinerească. Taioarele 
cu fustă, eare asortează două 
culori sau două țesături, 
uneori chiar contrastante, 
sînt foarte moderne. O notă 
aparte a modei actuale o de
finesc combinațiile de mate
riale : lînă încrustată cu pie
le, blană cu piele, blană eu 
stofă etc.
• Țesăturile au in gama 

lor ca mare vedetă jerseul 
uni sau eu desen. Se poartă, 
de asemenea, stofele flaușa- 
te, tveedul cu un pronunțat 
aspect rustic, ecoseurile. Pen
tru ținuta de seară se reco
mandă țesăturile cu fire de 
efect, strălucitoare.

M. ROGOJAN
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„Soțul să Fie ado
rat și slujit. Soția se 
va găti numai pentru 
el, se va trezi înaintea 
lui, va lucra în timp 
ce el își va face siesta, 
se va culca seara după 
ce el a adormit" — 
stipula, fură echivoc, 
Codul datoriilor fe
meii, alcătuit acum 
trei sute de ani de... 
un bărbat: moralistul 
japonez Kquibara.

Cum ar arăta o re
plică modernă și femi
nină a statutului con
jugal? Ce cred, ce știu 
și ce așteaptă fetele 
noastre de la viața în 
doi ? Ce imagine și-au 
format despre ea cele 
care n-au început încă 
drumul alături și în ce 
măsura realitatea a 
confirmat — la cele 
căsătorite deja — ilu
ziile pre maritale ? Core 
sînt atu-urile unei căs
nicii reușite? In jurul 
acestor probleme, um 
organizat o discuție cu 
opt uteciste de la în
treprinderea de confec
ții pi tricotaje Bucu
rești.

Gcorgeta Petrtiș, Ana 
Decu, Georgeta Dima 
sînt căsătorite. Care 
sînt, după ele, premi
sele unei căsnicii reu
șite ? Cunoașterea mai 
îndelungată — susține 
prima. Ana Decu o 
contrazice: ea nu și-a 
cunoscut soțul decît 
cu o lună înainte de 
căsătorie. E drept că 
nu sînt decît șase luni 
de cînd s-a prezentat 
în fața ofițerului stării 
civile, dar încă nu a 
izbucnit oreun motiv 
de neînțelegere. „Ma
ma m-a povățuit întot
deauna să nu mă pri
pesc. Să cunosc omul 
care o să-mi fie bărbat 
în trei locuri: în so
cietate (cum se poartă

pe stradă, la spectaco
le. la un restaurant 
etc), acasă (cu familia 
lui, cu prietenii) și la 
locul de muncă. Pen
tru mine partea a treia 
a fost destul de ușoară 
— remarcă Gcorgeta 
Dima — pentru că so-

necăsătorită: încă nu 
m-am gîndit la căsăto
rie. Am un prieten, 
discutăm uneori despre 
un viitor cămin, dar 
numai așa, teoretic. 
Ne-am împrietenit la 
dans. Nu știu aproape 
deloc să fac gospodărie

țul meu lucrează tot 
aici în fabrică. Dar 
pentru altoie ? Că se 
mai întîmplâ și asta că 
tocmai acolo, la lo
cul de muncă, omul 
își etalează mai mult 
decît îf> altă parte 
și calitățile și de
fectele. lat fata îl cu
noaște pe stradă seu la 
dans, i se pare atent, 
politicos și mai fîrziu 
află ori că-i mincinos, 
ori leneș1*.

Bănică Jana, 28 ani

dar cred că aș învăța 
repede.

Este, de fapt, price
perea gospodărească o 
condiție pentru reușita 
unui cămin ?

„Sigur, nu cred că 
la 20—21 de ani poți 
fi o gospodină desăvîr- 
șilă. Dar trebuie să te 
pricepi cit de cit. Nu-ți 
poți lua soțul de braț 
să-l duci la restaurant, 
nu-i așa ?“ Vișan Ma
ria acorda cea mai 
mare importanță a-

ceslui punct, dar ține 
să mai adauge o con
diție la reușita cămi
nului • capacitatea de 
a te face înțeleasă : 
„Poți fi iubită și în a- 
celași timp să nu te 
bucuri de înțelegere. 
Eu am avut un prieten 
și ne-am despărțit din 
cauza aceasta: că 
n-am reușit să fim de 
acord în niște proble
me". Asta să însemne 
oare a te face înțeles ?

„înțelegerea nu în
seamnă neapărat a-ți 
impune punctul tău de 
vedere — specifică 
Angela Neacșu — ci și 
a adera la al soțului 
dacă opinia ltd e cea 
justă. Eu știu din fa
milie, de la părinții 
mei unde pol duce ne
înțelegerile și cred că 
femeia trebuie să știe 
să cedeze**.

„Tinerele noastre au 
foarte puține cunoș
tințe despre viața de 
familie — ne confirma 
(ceea ce reieșise și din 
discuția purtată) Flori- 
ca Crișan, secretara co
mitetului U.T.C. al 
I.T.C.B. Noi încercăm 
pe cit posibil să orga
nizăm acțiuni din care 
să învețe cîte ceoau.

E mult, e puțin ? 
Pina unde se poate în
tinde în acest caz sfera 
de acțiune a organi
zației ? Poale acoperi 
aceasta prin interven
țiile ei, lacunele din 
educația primită acasă, 
poate modifica optica 
întâmplătoare asupra 
căsniciei ?

„Căsnicia e o lote
rie. Nu ne-ați putea 
învăța cum să găsim un 
soț ca lumea ?**  întreba 
în încheierea convor
birii una din interlo
cutoare. Vorbea foarte 
serios.

S. SOFIA

FEME1

Participa : MONICA TAMPA, NICO- 
LIȚA CIOBANII, ALEXANDRINA TATU 
și IRINA DIACONESCU. anul III, grupa 
51, Medicina generală, I.M.F. București. 
Redactor: G.RUȚÂ.

Sociologii investighează
VÎRSTA „IDEALA" PENTRU CĂSĂTORIE

în cadrul unei anchete a Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului 14700 de tineri de la sate in vîrslă 
de 15—26 ani, au fost solicitați să răspundă și la întreba
rea : care este vîrsta „idealătr pentru ...........................- — •
punsurile sînt următoarele : 
PAREREA CELOR CĂSĂTORIȚI

căsătoria Cetelor ? Răs-
bărbați

sub 20 ani
20—25 ani
26—30 ani 

peste 30 ani
PAREREA CELOR NECASATORIȚI 

sub 20 ani
20—25 ani
26—36 ani 

peste 30 ani
Om volumul „Tineretului rural *68**

Prea virstnică la 18 ani pentru a fi utecistă?
e Silvia D. o cu
noscusem cu cițiva 
ani in urmă la 
Rimnicu Vilcea. 

Era pe atunci elevă in ultima
clasă de liceu. O fată drăguța, 
vioaie, cu ochii mari, negri și 
cu douâ codițe scurte care u 
dădeau un aer ștrengăresc. în 
adunarea U.T.C. la care fuse
sem invitat, Silvia ceruse cu- 
vîntul și vorbise cu pasiune, 
despre necesitatea amenajării 
prin muncă patriotică a unor 
terenuri de sport. Era o propu
nere judicioasă și tocmai de a- 
ceea colegii au primit-o cu sa

tisfacție și au inclus-o de în
dată in programul de activități

al organizației. Peste puțină 
vreme, terenurile la care visase 
Silvia, deveniseră, prin efortu
rile ei și ale tovarășilor ei, re
alitate.

Aveam s-o reîntîlnesc de cu- 
rînd pe Silvia. Învățase, intre 
timp, o meserie, se căsătorise, 
era acum, ceea ce se numește 
„o femeie la casa ei". Nimic 
din înfățișarea, din cuvintele 
ei de acum, nu păreau să mai 
amintească de vechi u-i ne- 
aslîmpăr, de pasiunea pe care 
o punea cândva în tot ceea ce 
făcea. Omul se maturizează, fi
rește, odată cu trecerea anilor. 
Dar ceea ce se petrecea acum

Scurt 
colocviu despre 
COLEGIALITATE

Red. : Colegialitatea, cooperarea, 
spiritul de echipă în profesiunea de 
medic este o relație care pentru a fi 
durabilă trebuie nu numai să se pro
clame. ci să se și practice incă din 
anii studenției. Prezența femeii cu 
drepturi egale in această meserie are 
un temei de prim ordin în acest sens: 
Accesul In facultate al celor mai buni 
candidați, fără deosebire de sex. Or, 
nu vom uita ci pînă la reforma învă- 
țămîntulai. de acum 25 de ani, intra
rea fetelor era limitată strict la 24 la 
sulă din numărul celor admiși. Me
dicina era un domeniu de aproape 
exclnsivă afirmare a bărbaților.

M. T.: Și azi există ramuri — chi
rurgia. de pildă, in care femeile reu
șesc mai greu. Dar. gindiți-vâ că din 
echipele chirurgicale care reunesc azi 
specialiști diferiți din științele medi
cale, femeia nu lipsește aproape nici
odată. în celelalte ramuri rezultatele 
sînt foarte bune și pentru unii și 
pentru ceilalți. Se spune chiar că in
tuiția în medicină ca o calitate pre-

ponderent feminină explică succesul 
femeilor in Fiziologie, de pildă.

N. C.: Este recunoscut că ramurile 
de migală profesională ale medicinii 
și biologiei, care presupun spirit ana
litic. judecăți de finețe, poate o mo
dalitate specială de a privi omul, de 
a-l înțelege ca om sînt cu mai muH 
succes abordate de noi.

A. T. : într-adevăr. observăm și la 
colegii noștri ; ei sînt înclinați spre 
sinteze; judecata lor profesională 
merge mai mult pe deducții, sînt mai 
abili în deciziile de moment.

Red. : înseamnă că nu numai prin- 
Ir-o înțelegere protocolară, dar și prin 
calitățile și particularitățile voastre 
vă completați și puteți colabora efica
ce și acum și in profesiune. Există 
nu numai ca stil, ci șî ca posibilități 
azi, cerința intervenției și hotârîrilor 
echipei medicale.

N. C. • Oricum, contribuția distinctă 
trebuie sâ fie individuală. Aceasta 
presupune o perfectă pregătire din 
partea fiecăruia. în facultate ne sint 
asigurate condiții identice de pregă
tire ; se observă că fetele sînt chiar 
mai conștiincioase, dar. revin, la ni
vel individual există uneori rețineri 
în recunoașterea posibilităților lor. 
Sigur, sînt situații de excepție, nici 
acestea nu se relevă deschis, dar vă

spuneam că intuiția este o abilitate 
a noastră mai cu seamă.

A. T. : Mai mult de jumătate din 
grupa noastră sînt fete : proporția nu 
se modifică aici, la nivel de an, dar, 
în Biroul A.S.C., din șapte membri 
numai unul este fată și prin tradiție 
se ocupă de probleme culturale. Poa
te nici noi n-am fost destul de active 
la adunarea de alegeri !

I. D. : Din aceasta nu 
ne înțelegem cu colegii 
exista o modalitate de 
și colaborare colegială ... .....
anului și în sesiunile de examene. în
crederea reciprocă se va extrapola tot 
mai mult, cu timpul, și asupra încre
derii pacienților în medici i-femei. 
Oricum. în mediul rural unde lu
crăm noi la începutul carierei, dis
pare situația de care ne vorbesc pro
fesorii noștri, și anume, a pacientului 
care, intrind in cabinet întreabă pe 
doctorița prezentă acolo — „unde e 
doctorul ?•

M. T. î Aspectele aeestea pe plan 
profesional se estompează treptat, 
dispar. Dar pe plan personal familial, 
pentru femeia-medic problema coope
rării rămîne în aceeași situație ca șî 
pentru celelalte femei. Și cind te gân
dești că In dese cazuri soțul este Fos
tul nostru coleg...

rezultă că nu 
noștri, ta noi 
întrajutorare 
și în timpul

cu Silvia, se poate oare numi 
maturizare ?

— Te mai ocupi de sport ? am 
Intrebat-o cu gindul la înlim- 
plarea de demult

— Nu, nu mă mai ocup. Cum 
să mă mai ocup ? Acum am 
alte treburi mai serioase... s-a 
apărat ea, de parcă i-ar fi fost 
rușine să-și amintească de niște 
lucruri care păreau să fie 
cîndva însăși rațiunea ei de a 
fi.

M-am întrebat dacă nu cum
va în viața personală a fetei se 
petrecuse vreo dramă. Nu. nu 
putea fi vorba de așa ceva. Se 
căsătorise din dragoste, soțul ei 
era strungar, un băiat admira
bil, apreciat și respectat, se în
țelegeau bine, aveau tot ce le 
trebuie. Și atunci ?

în adunarea generală a or
ganizației din care făcea parte 
acum și Silvia — uteciștii ho- 
tărîserâ să participe la o acți
une de muncă patriotică pen
tru amenajarea unui patinoar 
în Parcul Zăvoi și pentru în
treținerea bazei sportive de a- 
colo. I-am văzut la lucru. Nu 
erau de aceeași vîrstă, nici de 
aceeași profesie. Dar entuzias
mul lor era identic. Munca ii 
unise. Participau la o acțiune 
a lor. Se simțeau împreună. Și 
acesta era lucrul cel mai im
portant.

Dar Silvia lipsea...
Am aflat apoi de la secreta

rul organizației că, în general. 
Silvia nu prea este văzută. Nici 
la adunări, nici la diversele ac
țiuni inițiate sub egida organi
zației, nici măcar la manifes
tări sportive sau la dans.

— Sînt prea bătrînă pentru 
treburi de astea, a răspuns ea.

Replica mi s-a părut incre
dibilă. Definitorie însă pentru 
o anumită mentalitate. Am în
țeles atunci de unde venea a- 
cea blazare care mă izbise în 
înfățișarea de acum a Silviei. 
Ea fugea de propria-i tinerețe. 
Fugea cu o inconștiența dezar
manta. Și se îndrepta încotro ? 
Sigur, o vîrstă nouă înseamnă 
preocupări noi, probleme noi, 
poate griji noi. Dar este acesta 
un motiv de natură să justifice 
fuga de noi înșine ? De preocu
pările noastre ? De adevărul 
nostru omenesc ? Există oare o 
vîrstă la care imbătrînesc idea
lurile ? Și, în general, idealu
rile îmbătrinesc ?

Parcă nu-mi vine să cred.
DORU MOȚ IOC
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SĂ LE RAPORTEZI 

SI LA MUNCA FETELOR

Studen
tele 
cerce
tează

PREMIUL Iii PEN
TRU STUDENTELE 
ECONOMISTE LA 
CONFERINȚA A 
XII-A A CERCURI
LOR ȘTIINȚIFICE 
STUDENȚEȘTI.

Interviu -■

președinta
. Consiliului \

tinerelor fete
de pe lingă

C.C. al U.T.C.

recțiile sanitare județene și co
mitetele județene de Cruce Ro
șie s-au organizat cicluri tema
tice privind igiena muncii, igie
na ootectivă, alimentară, a lo
cuințelor. și mai ales pregătirea 
tinerelor fete pentru viața de 
familie. S-au organizat intilnirl

E
ste cunoscut locul 
pe care-1 ocupă 
astăzi femeia in 
viața economică, 
social-culturală și
politică a tării. 
Congresul al X-

lea al P.C.R., plenara din 
18—19 iunie a.c., numeroase alte 
documente de partid ți de stat, 
s-au referit și la rolul tot mai 
activ pe care il are femeia, fe
meia muncitoare, mamă, soție, 
femeia-cetățean. Azi nu pu
tem vorbi despre succesele ob
ținute fără să ne referim și la 
contribuția femeilor. în acest 
context, vă rugăm să apreciați 
activitatea desfășurată de Con*  
siUul cu munca ia riadul 
fetelor de pe lingă C.C. al 
U.T.C., evidențiind acele laturi 
pe care le socotiți definitorii 
scopului pentru care a fost 
creat acest organism.

— Dacă ne gindira că mai 
mult de jumătate din populația 
țării o reprezintă femeile, se 
subînțelege necesitatea Consiliu
lui și menirea acestuia In pro
cesul de formare și educare co
munistă a tinerei generații. Ca 
organism cu puternic caracter 
democratic, de largă participare. 
Consiliul și-a făcut simțită 
prezența In toate sectoarele de 
activitate. Consiliile județene, 
municipale și orășenești au fost 
îndrumate spre studieiea și re
zolvarea problemelor majore pe 
care le ridică pregătirea tinere
lor fete. în forme specifice, efi
ciente. Intre acestea aș aminii. 
In primul find, orientarea și În
cadrarea fetelor în procesul de 
producție. Am avut In atenție 
îndrumarea kw spre școlile de 
calificare în sectoare în cane ca
litățile lor se pot afirma ple
nar : industria electrotehnică, e- 
Icctronică energetică, chimică ei 
chiar in industria constructoare 
de mașini. în primul semestru 
al anului au fost încadrate în 
producție circa 4 000 de tinere. 
Concomitent cu această amplă 
acțiune, ne-am o reocu pat de 
perfecționarea profesională, a- 
sigurarea unor condiții bune de 
muncă și viață, atragerea fetelor 
la activitatea novatoare, promo
varea lor in munci de răspun
dere. In Argeș, Brașov, Sibiu, 
Mehedinți, municipiul București, 
și-n alte județe au fost organi
zate dezbateri consfătuiri, mese 
rotunde pe teme ea : „Tinerele 
fete în viața uzinei", „Cincina
lul calității*.  „Efort și creație 
în Integrarea profesională".

S-a acordat o atenție deose
bita educării politice și științi
fice a tincredor fete, avîad ca 
obiectiv principal formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 
cultivarea dragostei față de 
partid și popor. în .colaborare 
cu ceilalți factori -educattonali, 
s-au inițiat acțiuni cu .caracter 
de masă, specifice vîrstei și 
preocupărilor diferitelor catego
rii de fete pentru formarea pro
filului moral cerut de .condiția 
de soție și mamă, tie bună ce- 
tăteană. In acest .sens aș enu
mera dezbaterile despre atitudi
nea ia muncă, evocările unor 
femei-Meroine. discuțiile despre 
respectarea legalității, atitudi
nea femeii In momente impor
tante ale vieții șî altele.

— Ce alte mijloace de educare 
multilaterală au folosit consi
liile ?

— îs oe privește educația igie
nico- sanitară, latură importan
tă a «luncii noastre, în colabo
rare ou Ministerul Sănătății, di

cu esteticieni, creatori, arhitecți, 
oameni de artă ; s-au înființat 
cercuri de menaj, broderii mai 
ales în zonele cu o bogată tra
diție folclorică. O experiență 
bună a fost obținută, în acest 
sens, de către consiliile din mu
nicipiul București, din județele

Din jurnalul inițiativelor J
BUCUREȘTI

• Am răspuns Invitației Consiliului tinerelor fete de pe 
lingă Comitetul municipal București al U.T.C. și am notat în 
agendă unele acțiuni care se bucura de largă audiența. E- 
lementul nou ne-a fost prezentat de Constanța Nițu - se
cretara consiliului : „din acest an toate acțiunile sînt orga
nizate pe cicluri, orientate spre problemele majore din viața 
și munca tinerelor". Multe fete își vor aminti cu plăcere sfa
turile pe care le-au primit in ziua cînd Ateneul tineretului, 
în cadrul ciclului „Sa trăim și sâ muncim în chip socialist", 
din partea prof. univ. Emilia Bătrinu și Irineî Za1u, prim vice
președinta a Tribunalului municipal București. Atunci s-a dis
cutat o temă care a suscitat atenția : „Sintem pregătite pen
tru viața de familie Sau cine nu-și va aminti de întilni- 
rea cu Elisabeta Dicu, Erou al Muncii Socialiste de la F.R.B. ? 
Fetele din sectorul 7, studentele de la A.S.E. ne-au vorbit 
despre amabilitatea cu care a răspuns invitației lor tovarășa 
Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor. 
Au fost discuții instructive, lecții de viață. Un alt ciclu Inte
resant a fost intitulat; „Momente din lupta și activitatea 
P.C.R. pentru cucerirea puterii politice și construirea socie
tății socialiste în România".

Alt ciclu se numește „Tinerii in pragul Vieții". Studentele 
ne-au făcut șî ele o invitație la clubul tor pe care l-au in
titulat „Euridice". In ziua aceea în mijlocul lor se afla Eca- 
terina Lazâr, autoarea romanului „Aveam 18 ani*.

BIHOR
• „Miercurea fetelor", organizată în colaborare cu Muzeul 

județean și D.S.A.P.C., în cadrul Clubului tineretului. Expu
neri : amenajarea interioarelor ; folclorul și moda.

• Absolventele Institutului pedagogic au inițiat în comu
nele în care au fost repartizate cercuri de artizanat și gos
podărie.

« Cabinetul înființat pe lingă sata de oficiere a căsăto
riilor din Oradea găzduiește întîlniri cu fetele care se vor 
căsători, părinți, juriști, medici și tineri căsătoriți.

HUNEDOARA
• „Să ne pregătim pentru formarea unei familii trainice" 

dezbateri lunare in cadrul .Zilei fetelor*  la Deva, Orâțtie, 
Hunedoara.

• „Cum ne văd ei", ciclul săptăminal in jcoli (fetele des
pre băieți și băieții despre fete).

• Fetele din cartierele Devei se întâlnesc cu gospodine, 
cosmetidene. coafeze. Fiecare vrea să fie frumoasă și foarte 
bună gospodină I

OLT
• Grupul „Eva 20" organizat la întreprinderea de tricotaje 

din Caracal găzduiește dezbateri, expuneri, mese rotunde în 
cadrul cărora fetele fac schimburi de opinii cu juriști și alți 
invitați.

DOLJ
• 1260 de tinere de la Calafat participa la cursul „Sfatul 

medicului" organizat la ’Fabrica de conserve.
• S-o înființat echipa de fotbal feminin la Fabrica de 

confecții din Craiova.
• fetele din comunele Dâbulenî, Mîrșani, Poiana Mare 

se înscriu 1a cursul de moto pom piști care-și va desfășura ac
tivitatea ta Mirșoni.

GORJ
• Fetele de la Cooperativa „Paringul" au organizat „Sfa

tul pentru tinerii căsătoriți".

Arad. Bacău, Timiș, Bihor, Bra
șov, Alba, Satu-Mare, Covasna, 
Vilcea și Cluj. Alte acțiuni au 
urmărit participarea tinerelor 
fote la viața culturală și spor
tivă a orașelor și satelor.

Vorbind despre rezultatele ob
ținute trebuie să arăt că ele se 
datorase, în principal, colaborării 
noastre cu organele Ministerului 
Educației și învățămintului. Mi
nisterului Muncii, Ministerului 
Sănătății și alte consilii ale C.C. 
al U.T.C., colaborare concreti
zată la numeroase studii pri
vind problemele profesionale 
ale tinerelor fete. încer- 
cind să răspundă cerințe
lor reale ale muncii poli
tico-educative, Consiliul a între
prins o serie de studii intre care 
amintesc „încadrarea și integra
rea profesională a fetelor", „U- 
nele aspecte privind condițiile 
de muncă și viață*,  „Respectarea 
legislației pentru femei", „For
me și metode folosite pentru re
ducerea stării infracționale".

— Care sînt direcțiile în care 
v> acționa Consiliul ?

— un ioc prioritar U va ocupa 
mobilizarea tuturor fetelor in 
întrecerea pentru realizarea cm- 
cinalului înainte de termen. Vom 
diversifica formele de educație 
moral-cetățenească, ne vom pre
ocupa de dezvoltarea interesului 
pentru cultură, știință, tehnică, 
sport. In toate județele țării se 
vor organiza dezbaterile „Munca 
cotidiană și frumusețile ei*,  „Ce 
inseamnă s*  fii modernă", „Com
portarea civilizată în familie și 
societate", etc. In colaborare cu 
Consiliul Național al Femeilor, 
organele sindicale, conducerile 
școlilor și unităților economi cp 
vom extinde formele specifice 
de activitate in rîndul fetelor : 
„6fatul familiei*,  „Școala părin
ților". Vor fi extinse ciclurile 
tematice privind normele de eti
că și echitate socialistă, pentru 
cultivarea relațiilor principiale 
în cadrul colectivelor de muncă, 
combaterea fenomenelor de pa
razitism, de automulțumire ; ci
clurile de «yocări filete
vremii", mijloc de popularizare 
a eroinelor clasei muncitoare, 
militante pentru emanciparea fe
meii.

Folosesc acest prilej pentru a 
sublinia unele probleme ce se 
cer rezolvate pentru ca activita
tea consiliilor cu munca în rîn
dul fetelor să fie mai eficientă: 
lărgirea nomenclatorului de me
serii pentru femei, promovarea 
unui număr mai mare de fete ia 
saunei de răspundere. Organele 
și organizațiile U.T.C.. ministe
rele economice, organele sindi
cale și comitetele de oameni ai 
muncii ar trebui să stabilească, 
.anual,, «umărul de femei care să 
^urmeze școli tehnice și de mai
ștri.

Am lansat o serie de acțiuni, 
am pornit multe forme de acti
vitate, dar nu le-am continuat 
pe toate și n,u Je-am popularizat 
pe cele «cu rezultate eficiente. 
Greșim uneori, pentru că nu ex
tindem acele acțiuni bune care 
plac tinerelor și care copstițuie 
prilejuri excelente țle a ajuta 
colectivele de muncă, de a le an
trena pe tinere în viața de or
ganizație. -Considerăm că este de 
datoria noastră să promovăm și 
în activitatea de educare a fe
telor un spirit creator, novator 
și dinamic propriu activității 
partidului nostru.

Interviu de 
LIDIA PDPLSCU

I ELENA IVAN și A' 
NETA COSMESCU

I 4e la facalutea de e- 
I conomia producției sini 
1 coautoare la lucrarea
I „Rezerve interne de ul‘- 
i Uzare « capacității
1 traișsport" sau... f,cum 
| se pot ciștiga trei mili- 
j arde*.  _______ '

RQXANA STANESCV
(Facultatea de comerț 

exterior) a susținut stu
diul „Perspectivele dez
voltării relațiilor eqo- 
nomice dintre România 
și S.U.A.".
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Se șterg tiparele tradiției
De la I.P.R.S. am vrut 

să realizez un portret co
lectiv al fetelor care, ne 
mai vrînd 
rese, țesătoare, 
ori telefoniste au pătruns 
în lumea de vrajă și mis
tere a electronicii și elec
trotehnicii. l

Dar cum poți să scrii 
deodată despre 2 500 de 
fete ? încerc să le cunosc 
și descopăr ce le unește. 
Le-a fost comună dorința 
de a rupe cu tradiția me
seriilor „etern" feminine.

Dar să facem cunoștință 
cu titeva dintre fete.

...Maria Stroe, Mioara, 
cum e cunoscută în în
treprindere, a venit la 
I.P.R.S. în 1964. Termi
nase abia școala generală. 
Despre diode, tranzistori 
și alte minuni ale tehni
cii... nu știa decît că în
cap în fermecata cutie 
care tintă fără s-o pui la 
priză. întîi s-a angajat, a 
început să muncească și 
apoi a dobîndit califica
rea. După un curs de 6 
luni, a devenit confecțio- 
ner piese de radio. O 
meserie. Nouă, frumoasă.

să fie croito- 
casierițe

cere nu exista în nomen
clatorul meseriilor tind a 
pornit generația mamei ei 
spre muncă. Nici n-a ter
minat bine cursul de ca
lificare și s-a înscris la li
ceul seral. Nu singură, ci 
cu zeci de alte colege. Au 
urmat cinci ani grei, cu 
ore de școală în fiecare 
seară, cu teze și lucrări, 
cu cărți cărate și deschise 
peste tot — în tramvai, la 
'masă, în pauze. Diploma 
de bacalaureat a însem
nat pentru Mioara înche
ierea primei etape de în
vățătură. Pauze? Nicide
cum. Școala tehnică de pe 
Ungă I.F.A. emitea de 
mult unde de atracție că
tre tineretul uzinei iar 
secția electronică a ad
mis-o și pe Maria Stroe.

Cu ce sentimente se 
uită în urmă, la ce a rea
lizat ? Maria Stroe n-are 
vreme, sau găsește ‘mu
ții să se uite în urmă. Un
deva, la orizont, îi surîd 
cursurile de subingineri. 
Dar între timp Mioara a 
devenit soție și mamă. 
N-au intrat zilele în sac I 
Și apoi, pînă la subingi-

ner, poate că mai firesc 
ar fi sa ajungă maist'U. 
(Numai că aici, Mioara a 
intrat în „conflict" cu re
glementările în vigoare: 
nu înțelege de ce o școa
lă tehnică nu poate fi a- 
similată cu o școală de 
maiștri și, eventual, pe 
baza unor examene de di
ferență să poți candida la 
postul de maistru. Adevă-

în vara lui 1971 aici, în 
producție. Un final mai 
mult decît firesc: la 
I.P.R.S. a făcut practica 
profesionala, cunoștea în
treg fluxul tehnologic in
cit integrarea în muncă a 
venit ca de la sine. Acum 
lucrează în secția proiec
tare, modele și prototipuri, 
ca laborantă. In schimbul 
întîi. In schimbul doi este

Instantanee la I.P.R.S.

rat. De ce oare nu sînt 
așezate pe picior de ega
litate cînd pentru școala 
de maiștri nu ți se cere 
decît dovadă că ai urmat 
școala profesională, pe 
cînd școala tehnică nu 
putea fi urmată decît de 
absolvenți ai liceului ?).

... Calea pe care a ajyns 
Jeana Ion. muncitoare la 
I.P.R.S. a fost alta : a ur
mat școala profesională 
Electromagnetica și îm
preună cu toată clasa, 36 
de fete, a fost repartizată

elevă la liceul seral. Nu cu 
toată clasa ei, d numai 
cu jumătate din efectiv. 
Deocamdată.

La I.P.R.S., a munci și 
a învăța sînt două noțiuni 
inseparabile. Elena Isă- 
cescu a străbătut lungul 
drum de la muncitoare 
necalificată pînă la titlul 
de inginer ; Maria Bona 
este astăzi tehnician și are 
în subordine peste 100 de 
oameni; Ana Camburu 
este șefă de echipă; Ghe- 
orghița Stoenescu și Car

men Păduraru sînt tehni- 
ciene; fetele ou plecat la 
cursuri sarale de subingi
neri, la școli de maiștri, 
la politehnică.

Acesta este climatul ge
neral : o dată cucerite 
pentru un domeniu foarte 
modem al industriei, ni
mic nu le mai poate în
toarce din drum. Pe toa
te ? Nu, mai sini și breșe 
în acest zid. Anișoara Sin- 
tea, de pildă, a dobîndit 
aici meseria de confecțio- 
ner piese radio. A muncit 
și a urmat opt luni de zile 
cursul de calificare. După 
care, stăpînă pe cunoștin
țe, a început să lucreze 
independent. Dar... „Plec 
la fabrica de ciorapi — a 
motivat ea. E mai potri
vit, nu mi se cere să în
văț tot timpul...". Dtn- 
tr-un anumit punct de 
vedere se înșeală: pînă și 
ciorapii se confecționează 
cu știință. Dar în ceea ce 
privește electrotehnica are 
dreptate: 
înveți tot timpul.

...2 500 '
— media
I.P.R.S. este în jurul a 21

aici trebuie să

de tinere femei 
de vîrstă de la

de ani — încearcă să im
pună noi profesiuni în 
nomenclatorul tradițional. 
Și o fac cu succes. Totuși, 
condiția lor umană și so
cială cere și alte înlesniri 
decît cele care le-au fa
cilitai afirmarea în mun
că. Fetele cresc, se mări
tă, au copii. întreprinde
rea nu le-a venit în aju
tor cu o creșă, o grădiniță. 
Destule „dezertări* 4 din 
colectiv au drept mobil 
transferul la o unitate oare 
le poate ajuta și pe acest 
plan. Muncitoarele reven
dică, îndreptățite, exis
tența în incinta ori apro
pierea fabricii a unui ma
gazin alimentar, a unei 
secții „gospodina", a unei 
unități de legume și fruc
te. După cum cer ca ac
tuala cantină să servească 
masa în toate cele trei 
schimburi, așa cum este 
organizată și munca lor. 
De cîte griji ar fi scutite, 
cite ceasuri le-ar rămine 
în plus pentru învățătură 
și pentru familie I

MARIETA VIDRAȘCU

Pentru traducerea în viață a 
hotăririlor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie 1973 pri
vind rolul femeii în societate, 
Ministerul Muncii, Ministerul 
Educației și învățăm întului, 
Ministerul Sănătății, Uniunea 
Generală a Sindicatelor din 
România și Consiliul Național al 
femeilor au stabilit o serie de 
măsuri pentru organizarea pre
gătirii profesionale și încadra
rea în muncă a femeilor, cores
punzător cerințelor economiei 
naționale. Ținindu-se seama de 
ritmul de dezvoltare a econo
miei naționale și de evoluția 
resurselor de muncă, numărul 
femeilor ce urmează a fi în
cadrate în muncă în perioada 
1976—1980 va fi de 1 064 500 ; în 
aceeași perioadă femeile vor 
reprezenta 56 la sută din numă
rul total de persoane care vor 
mări rîndurile clasei munci
toare.

In toamna acestui an, Ministe
rul Muncii. împreună cu cele
lalte ministere au stabilit un 
nomenclator al meseriilor, spe
cialităților și. funcțiilor care pot 
fi ocupate de femei.

DINTRE MESERIILE CARE 
POT FI OCUPATE IN TOTA
LITATE DE FEMEI AMINTIM:

Industria chimică (operator 
chimist, finisor, confectioner, ar
ticole de hîrtie și carton, con
trolor de calitate la produse de 
hîrtie și oarton, controlor de ca
litate la obiecte din mase plas
tice).

Industria materialelor de con
strucții (confectioner).

Silvicultura și industria de 
exploatare și prelucrare a lem
nului (fasonator, finisor, con
fectioner, mașinist).

Industria sticlei, porțelanului 
și a faianței (gradatoi).

Industria textilă (bobinator, 
răsucitor, urzitor, croșetor, for
mator, plisor, montator, repara
tor textile, controlor de cali
tate).

Industria confecțiilor (confec
tioner, modeller, pălărier, plă-. 
pumar, retușier, finisor, contro
lor de calitate).

Industria pielăriei, blănăriei 
și încălțămintei (cusător, pregă
titor materiale de marochinerie, 
finisor, croitor, controlor de ca
litate).

Industria alimentară (operator, 
preparator, laborant).

Industria săpunurilor și a cos
meticelor (preparator).

Alte activități industriale 
(brodeur, confectioner, tricoteur, 
țesător, sortator).

Transporturi și telecomunica
ții (operator radioficare, telefo
nist, casier, însoțitor de bord, 
verificator).

Alte funcții și profesii (dacti
lograf, stenodactilograf, desena
tor, operator, soră medicală, 
personal auxiliar sanitar, infir
mier, îngrijitor).

DINTRE MESERIILE, SPE
CIALITĂȚILE ȘI FUNCȚIILE 
CARE POT FI OCUPATE ÎN 
CEA MAI MARE PARTE DE 
FEMEI :

Industria construcțiilor de 
mașini și a prelucrării metale
lor (ceasornicar, bobinator, bi
jutier, gravor, controlor de ca
litate, confectioner).

Industria chimică (laborant, 
operator, presator, finisor, crea
tor, prelucrător).

Industria materialelor de 
construcții (mașinist, confec
tioner).

Silvicultură și industria de ex
ploatare și prelucrare a lemnu
lui (gradator, frezor, montator, 
pastator, pregătitor, fasonator).

Industria energiei electrice și 
termice (electrician, operator, 
mașinist).

Industria extractivă și de pre
lucrare a cărbunelui și minereu
rilor (preparator la prepararea 
cărbunelui, mașinist).

Industria metalurgiei feroase 
și neferoase (laminator, trefila- 
tor, pregătitor, finisator, sorta
tor).

Industria construcțiilor de 
mașini și a prelucrării metalelor 
(confectioner, bobinator, presa
tor metale la rece, pirotehni
cian galvanizator, frezor uni
versal, lăcătuș ajustor, rabotor 
mortezor, trasator).

Industria chimică (concentra
tor purificator, fermentator în

PROFESII CARE 
VĂ AȘTEAPTĂ

Industria sticlei, porțelanului 
și a faianței (controlor de cali
tate, argintator, operator, gla
zura tor și gravor).

Industria textilă (filator, im- 
primeur, țesător, tricoteur, car- 
dator, finisor, prelucrător).

Industria confecțiilor (blănar, 
confectioner, croitor, cusător, 
formator, a plica tor).

Industria pielăriei, blănăriei 
și încălțămintei (croitor, pregă
titor, cusător, finisor, pregătitor 
marochiner).

Industria alimentară (brutar, 
cofetar, preparator, operator, 
controlor de calitate).

Industria poligrafică (corector, 
dactilograf, operator, legător, 
mașinist și montator).

Transporturi și telecomunicații 
(cartator, prelucrător, casier, te
legrafist, radio-telegrafist).

MESERII, SPECIALITĂȚI ȘI 
FUNCȚII CARE VOR FI OCU
PATE ÎN ANUMITE PROPOR
ȚII DE FEMEI

industria chimică, finisor hîrtie 
cartoane mucava, uscător în in
dustria chimică).

Industria materialelor de con
strucții (împînzitor pînză de 
sticlă, confectioner, fasonatori 
produse ceramice).

Silvicultura și industria de ex
ploatare și prelucrare a lem
nului (pregătitor, tîmplar, pre
parator, confectioner, tapițer).

Industria textilă (topitor, aju
tor de maistru, vopsitor, curăți- 
tor, lustruitor, carboniza tor).

Industria confecțiilor (confec
tioner, călcător, tăietor).

Industria alimentară (operator 
preparator, sterilizator, reglor).

Alte activități industriale (con
fectioner, ajustor, montator, 
preparator, constructor).

Pentru aceste meserii a fost 
stabilită proporția femeilor care 
se vor pregăti prin diferite 
forme de învățămînt, conform 
tabelului următor :

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/80

Cursuri de calificare 25,9 35,0 42,4 43,8 57,0
Școli profesionale 23,4 28,2 40,0 42,0 45,0

și ucenicie
Licee 60,6 58,6 63,0 64,0 65,0
Școli de specializare

postliceală
53,6 54,0 55,0 57,0 59,0

Reiese că în perioada 1976— vor cunoaște o dublare a numă- 
1960 primele două forme de in- rului de fete.
vățămînt (cursuri de calificare,
școli profesionale și ucenicie ELENA RUBELI

FEMEIA
• în Republica Socialistă România, femeia are drep

turi egale cu bărbatul.
(Articolul 23 din Constituția R.S.R.)

• Cetățenii Republicii Socialiste România, fără deo
sebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, sînt egali 
>n drepturi în toate domeniile vieții economice, politice, 
juridice, sociale și culturale. Statul garantează egalita
tea în drepturi a cetățenilor. Nici o îngrădire a acestor 
drepturi și nici o deosebire în exercitarea lor pe temeiul 
naționalității, rasei, sexului sau religie nu sînt îngăduite.

(Articolul 17 din Constituția R.S.R.)
• Femeii i se asigură largi posibilități de afirmare în 

condiții de deplină egalitate socială cu bărbatul.
Codul Muncii)
bune cadre,

(Articolul 14 din
• Vor fi promovate în muncă cele mai 

indiferent de sex sau naționalitate.
(Articolul 14 din Legea privind ______
promovarea în muncă a personalului din unitățile 

socialiste de stat)
• In Republica Socialistă România se dă o înaltă pre

țuire muncii femeii, asigurindui-se dreptul de a ocupa 
orice funcție sau loc de muncă, în raport de pregătirea 
și capacitatea ei, creîndu-i-se totodată condițiile pentru 
dezvoltarea multilaterală a personalității sale, in remu
nerarea muncii pe care o prestează se aplică principiul 
„Ia muncă egală cu bărbatul, retribuție egală".

(Articolul 151, aliniatul I din Codul Muncii)
• Femeile încadrate în muncă se bucură de măsuri 

speciale de ocrotirea sănătății și de condițiile necesare 
îngrijirii și educării copiilor.

(Articolul 151, aliniatul II din Codul Muncii)
• Munca femeilor în timpul nopții, în unitățile in

dustriale este admisă numai în următoarele cazuri: a. 
pentru femeile care dețin funcții de conducere sau func
ții cu caracter tehnic care implică o răspundere deose
bită ; b. pentru femeile care lucrează în serviciile sani
tare și de asistență socială ; c. in cazuri de forță majoră.

(Articolul 153, din Codul Muncii)

• Femeile au drept la concediu de maternitate plătit, 
care se compune dintr-un concediu prenatal de 52 de zi
le și un concediu postnatal de 60 de zile.

(Articolul 155 din Codul Muncii)

• Unitățile sînt obligate să acorde femeilor în cursul 
programului de lucru pauze pentru alimentarea și în
grijirea copilului.

încadrarea și

(Articolul 156, din Codul Muncii)

• Femeile care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani, pe 
care-i îngrijesc, pot lucra o jumătate de normă, dacă nu 
beneficiază de creșe sau cămine ; timpul cît au fost în
cadrate în aceste condiții se consideră, la calculul vechi
mii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă.

(Articolul 158, din Codul Muncii)

Emoțiile și miza „morală" a unui concurs ajuns in faza finală pot să 
constituie pentru oricine un serios handicap. Nu și pentru filatoarea ELENA 
UNGUREANU de la întreprinderea „Libertatea" din Sibiu, cîștigătoarea din 
acest an a concursului național „Miini măiestre", competiție care a angajat 
nu mai puțin de 50 009 de tinere. Siguranța cu care și-a afirmat buna sa pre
gătire nu și-a cîștigat-o numai pentru că avea aptitudinile necesare încă din 
Școala profesională textilă din Cisnădic, dar mai ales pentru că, în cei doi 
ani de producție la „Libertatea" și-a dat toată silința să deprindă me
seria, scormonind experiența mai virstnicelor texliliste cum este Eca- 
terina Guist, studiind tot ceea ce este în biblioteca tehnică a întreprin
derii, inieresindu-se să cunoască utilajele noi in industria textilă. Iar ceea 
ce a dobîndit bun, trainic și repede este, pentru ucenicele ei, un motiv să 
o prefere pentru activitatea practică în această întreprindere. Prin asta nu 
face altceva decît să contribuie la rindul său la întărirea acestui mediu de 
emulație profesională, care furnizează industriei ușoare cadre de nădejde. 
Pentru că, la aceeași competiție a măiestriei — ca să mai oferim un argu
ment — locul I la țesătoare a revenii colegei sale Ana Moțan.

Carolina Orza, 
un exemplu 
de bărbăție

Numele ei a devenit un simbol pentru ceea ce reprezintă o profesie, 
considerată pînă nu demult a fi rezervată bărbaților. Sublocotenentul CA
ROLINA ORZA face parte din cea dinții promoție de ofițeri-femei ai arma
tei noastre populare. Trăind și muncind intr-un spațiu in care curajul și în- 
deminarea, sentimentul trainicelor legături cu ceilalți sînt esențiale pentru 
meseria aleasă — ne referim la ocupația ei anterioară de operator pentru 
cercetarea spațiului aerian intr-o unitate de aviație — a optat pentru școala 
de ofițeri. Ambiția și experiența au ajuiat-o în pregătirea teoretică și prac
tică, obținind rezultate dintre cele mai bune. Calitățile Carolinci au fost de 
bun augur și pentru colegele de școală militară, care au beneficiat de spri
jinul ei. Temeinica pregătire politico-ideologică — o permanență a activității 
sale — adăugată acestor calități umane, au recomandat-o și au susținut in
trarea sa în rîndurile partidului. Astăzi Carolina Orza iși dedică întreaga 
capacitate de comandant pregătirii studentelor pentru apărarea patriei. Și 
cine mai bine decît ea știe să le insufle curajul și bărbăția tine clor fete ?

DESPRE ElE 
AJI AFLAT 
ÎN REPOR

TAJELE 
NOASTRE

La ferma 
numărul

13
O sută șaizeci și trei de hectare măsoară șantierul coordonat de inginera 

SILVIA GEANA. Iar acest șantier înseamnă dealuri cu pante abrupte și văi 
înguste în totalitate acoperite de pădurea de meri și vișini, de gutui, pier
sici și peri. Acum șase ani, prima zi de meserie a însemnat participarea la 
executarea măsurătorilor și calculelor impuse de înființarea livezii ,,pc te
renurile acelea respingătoare, aride, tot anul fără vegetație". A fost greu, 
dar satisfacția de a vedea, și aici la ferma Pietroaia (I.A.S. Breasla), în toți 
acești șase ani, cum se împlinește o plantație model sub ochii tai, e unică... 
„A învățat de Ia fiecare, formîndu-și un stil de lucru propriu, aprecia ingi
nerul Constantin Biță, directorul întreprinderii. E omul la care ne rapor
tăm propriile rezultate. Prin tot ce face — a învățat conducerea tractorului 
și a autocamionului —, prin felul cum gindește și acționează — n-a spus 
niciodată „nu pot", prin tehnologiile aplicate reușind obținerea de recolte cu 
un an mai devreme de pe întreaga plantație —, prin rezultatele ce le obține 
— numai depășirea producțiilor medii insemnind, la fiecare cinci hectare, 
recolta a încă unuia — dovedește a fi o fată cit o mie..."

Iar această fată cît o mie inginera Silvia Geană, e șefa fermei nr. 13, 
de trei ani consecutiv fruntașă pe întreprindere. E singura șefă de fermă 
femeie ; e utecistă.

„...Mai ales 
dragostea 

de patrie"!
Anul acesta profesoara de arte plastice CATRINEL POPA ȘERB AN a 

avut bucuria să-și prezinte creația sa în cadrul prestigioasei manifestări 
culturale „Cibinium’73". De fapt, este vorba de cea de a 6-a expoziție per
sonală, dar aceasta, de la Sibiu, a consacral-o cu adevărat. Mai bine zis 
este consacrarea unei munci asidue, grevată pe talentul tinerei profesoare. 
Convinsă că disponibilitățile artistice ale tinerilor pe care-i învață mește
șugul luminii și al culorii, unii elevi ai Liceului pedagogic din Rimnicu Vîl- 
cea, unde funcționează in prezent, alții ai Școlii populare de artă, nu sînt 
suficiente dacă aceștia nu cunosc întru totul realitățile pe care le ilustrează, 
a organizat tabere de creație în timpul vacanțelor de vară, excursii la cele 
mai însemnate obiective din județ (Șantierul hidrocentralelor de pe Lotru și 
Olt, Platforma chimică Govora. Zona viticolă Drăgășani etc). „Nu contează 
numai insușirea cunoștințelor necesare și formarea deprinderilor artistice, 
ci, mai presus de orice, insuflarea prin mijloacele specifice artei a dragostei 
de patrie". Foarte mulți tineri care au lucrat sub penelul său au realizat 
aceasta, ajungind ei înșiși propagatori ai unei asemenea pedagogii.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

(Urmare din pag. a I) 

mai. manifestă, pentru asigura
rea bunei activități a întreprin
deri f.

— Ați obținut o serie de pro
grese pentru care vă feli
cit — spune tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luîndu-și rămas bun. 
Sper ca anul viitor să vă pot 
felicita și pentru îndeplinirea 
integrală a planului de produc
ție. Vă urez mult succes.

In imediata apropiere, pe a- 
ceeași nouă platformă indus
trială este vizitată întreprinde
rea de utilaj chimic profilată pe 
realizarea unei game largi de 
piese de schimb, precum si in
stalații de serie mică și unicate.

Conducătorul partidului și sta
tului a fost întâmpinat aici de 
ministrul industriei chimice, 
Mihail Florescu.

Orașul petroliștilor iși conturează un destin nou
Elicopterul cu care călătoreș

te secretarul general al parti
dului aterizează pe stadionul o- 
rașului Moreni. împodobit săr
bătorește. Aici au ținut să fie 
prezenți mii de localnici, petro
liști și' constructori de' mașini, 
pentru a-și exprima sentimentele 
de profund atașament față de 
politica internă și externă a 
partidului, al cărei promotor 
consecvent este secretarul ge
neral al partidului. în numele 
locuitorilor acestei străvechi 
așezări muncitorești, primarul 
orașului, Viorel Șerban. urează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros bun venit.

De la stadion, coloana de ma
șini se îndreaptă, printr-un ade
vărat culoar viu, spre între
prinderea mecanică de utilaj 
tehnologic — primul obiectiv 
al vizitei secretarului general 
al partidului în acest oraș.

Blocurile care srăjuiesc stră
zile Moronilor evidențiază cu 
pregnanță amplele prefaceri ur
banistice care marchează desti
nul contemporan al tuturor lo
calităților României socialiste. 
Aplicând in viată indica
țiile și recomandările tovarășu

lui Nicolae Ceausescu făcute cu 
prilejul vizitei sale anterioare 
de lucru efectuate aici, edilii o- 
rașului au trecut la materializa
rea unui cuprinzător program 
de dezvoltare și modernizare, 
care s-a concretizat în acest in
terval prin înălțarea unor 
blocuri cu peste 1 300 aparta
mente în care locuiește acum 
mai mult de un sfert din popu
lația Morenilor.

Despre întreprinderea meca
nică de utilaj tehnologic, care 
și-a sărbătorit de curînd semi
centenarul. se poate spune, pe 
drept cuvînit, că își trăiește 
acum a doua tinerețe. în urmă 
cu aproape un an. la indicația 
secretarului general al partidu
lui, întreprinderea a trecut la 
fabricarea de echipament teh
nologic pentru industria chi
mică, activitate care presupune 
o înaltă pregătire profesională 
și exigențe sporite față de cali
tatea producției.

Directorul unității, inginerul 
Teodor Gongu, informează pe 
înalții oaspeți despre faptul că, 
întreprinderea a preluat „din 
mers" această sarcină de mare 
răspundere, aducîndu-și o re
marcabilă contribuție la efor
tul de înzestrare cu instalații 
și utilaje de înaltă tehnicitate 
a celei mai dinamice industrii 
românești.

Noul program de producție a 
permis întreprinderii să debute
ze și pe piața externă, livrînd 
pină în prezent beneficiarilor de 
peste hotare cantități însemnate 
de instalații pentru transportul 
și distribuirea propanului.

Aceste realizări sînt cu atit 
mai remarcabile cu cît, depă
șind greutățile inerente pe care 
le-a presupus reprofilarea ge
nerală a unității, colectivul în
treprinderii a reușit să le atingă 
în condițiile unei activități eco
nomice de ridicată eficiență.

Apreciind priceperea profesio
nală și realizările acestui colec
tiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă totodată specialiștilor 
să se preocupe și în continuare 
de asimilarea unor produse de 
o complexitate mai ridicată, 
care să sporească valoarea mun
cii încorporate în ele, de folo
sirea unor materiale cu caracte
ristici superioare.

în cursul discuției cu minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini grele, loan Avram, cu 
alți specialiști din ministerul și 
centrala de resort, se subliniază 
ca un merit al co’ectivului, 
faptul că producția a fost orga

Prezentînd stadiul actual și lu
crările pentru dezvoltarea între
prinderii, Gheorghe Rujoiu, di
rectorul unității, a arătat că, 
potrivit indicațiilor primite în 
cursul vizitei precedente făcute 
de secretarul general, măsurile 
luate au creat condiții ca aceas
tă tinără unitate să poată pro
duce in 1975 de peste 8,5 
ori mai mult utilaj chimic și 
de 5 ori mai multe piese de 
schimb decit în I960. în vede
rea sporirii in continuare a pro
ducției s-a început construirea 
a două noi secții de fabricație,

Acționindu-se cu fermitate 
pentru înfăptuirea recomandă
rilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a trecut la spe
cializarea echipelor pe fluxul 
tehnologic, iar în vederea asi
gurării necesarului de cadre ca
lificate a fost creat un grup 
școlar cu 700 de elevi. De ase

nizată în scurt timp. în mod co
respunzător, adaptindu-se fluxu
rile tehnologice la exigențele 
impuse de noul profil, executin- 
du-se în întreprindere utilaje și 
instalații de valoare ridicată. în 
mod deosebit atrage atenția 
standul de probă, ale cărui 
bancuri au fost realizate prin 
autodotare.

— N-am avut pînă acum nici 
o reclamație, tovarășe secretar 
general — arată gazdele. De la 
noi nu pleacă nici un produs 
înainte de a fi verificat !

Urmînd indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei făcute la Tîrgu- 
Mureș, s-au luat și aici măsuri 
pentru extinderea standului de 
probă, iar pe locul unor magazii 
mai vechi s-a trecut la ame
najarea unei platforme în aer li
ber pentru montajul general al 
utilajelor, care se asamblează 
aici înainte de a fi expediate 
pe șantiere. Secretarul general 
al partidului apreciază prompti
tudinea cu care acest colectiv 
înțelege să răspundă unor ce
rințe impuse de logica oricărei 
activități economice — aceea de 
a da producție de calitate —, 
modul în care întreprinderea se 
achită de sarcinile trasate de 
conducerea noastră de partid și 
recomandă extinderea acestei 
rampe și a halelor de producție 
în vederea creșterii capacității 
sectorului de montaj general.

Se străbat principalele secții 
în care se urmărește organi
zarea producției în fluxuri teh
nologice. în noua hală a cazan- 
geriei, pusă în funcțiune cu nu
mai două luni și jumătate în 
urmă, este discutat și planul de 
dezvoltare prevăzut pentru viito
rii doi ani. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere revederea stu
diului tehnico-economic care 
va trebui să includă în princi
pal dotarea noilor capacități ce 
se vor înălța aici cu utilaje de 
cea mai înaltă tehnicitate, care 
să garanteze creșterea produc
ției. pînă în 1975, la 15 000-^- 
20 000 tone pe an.

— Aveți create toate con
dițiile pentru a atinge acest ni
vel. După cite știu ați sărbăto
rit nu de mult semicentenarul 
uzinei, și deci aveți un colectiv 
cu o bogată experiență profe
sională — a spus secretarul ge
neral al partidului.

Felicitînd călduros colectivul 
unității pentru frumoasele rezul
tate obținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a scris în cartea de 
onoare a întreprinderii : „Mi-a 
produs o deosebită satisfacție 
intilnirea cu harnicul colectiv al 
întreprinderii mecanice de uti
laj tehnologic Moreni, ale cărui 
rezultate arată că muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de aici 
nu-și precupețesc forțele pentru 
a-și îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile de plan ce le 
revin. Tuturor le adresez în
demnul de a acționa în conti
nuare pentru mai buna organi
zare a muncii și a producției, 
pentru folosirea deplină a ca
pacității de producție și pentru 
a obține, pe această bază, re
zultate superioare în întreaga 
activitate, la nivelul cerințelor 
tot mai mari ale economiei na
ționale4'.

Următorul obiectiv al vizitei 
îl constituie întreprinderea Au- 
tomecanica, cea mai tinără uni
tate industrială a orașului. Prin 
apariția ei in peisajul economic 
al localității, Morenii s-au în
scris definitiv în rîndul centre
lor industriei constructoare de 
mașini.

Colectivele de constructori — 
arată directorul general, ingine
rul Pantazi Fenichiu — s-au a- 

menea, pentru realizarea unor 
produse de înaltă calitate, de 
curînd a fost pus la punct un 
stand de probe hidraulice la ca
re utilajele — în special reac
toarele de mare presiune — pot 
fi supuse unor încercări de pină 
la 150 de atmosfere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost informat în timpul vizi
tei că întreprinderea a reușit 
să îndeplinească prevederile de 
plan pentru primii trei ani ai 
cincinalului încă din luna sep
tembrie. că bunele rezultate ob
ținute fac posibilă îndeplinirea 
sarcinilor actualului cincinal în 
numai patru ani și patru luni.

Apreciind rezultatele bune ob
ținute. buna organizare și dota
te a sectoarelor de fabricație, 
secretarul general al partidului 
a insistat asupra creșterii indi
celui de folosire a utilajelor și, 

chitat cu cinste de angajamen
tul asumat cu prilejul prece
dentei vizite de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a 
pune în funcțiune acest modern 
obiectiv cu mult înainte de ter
menele prevăzute, asimilînd în 

* fabricație produsele de bază cu 
un an mai devreme decit era 
stabilit. Este o performanță la 
care și-au adus deopotrivă 
contribuția colectivul întreprin
derii și specialiștii din institu
tele de specialitate.

Și aici, ca și la întreprinderea 
mecanică de utilaj tehnologic, 
în centrul discuției pe care o 
poartă secretarul general al par
tidului cu membrii colectivului, 
cu specialiștii Ministerului In
dustriei Constructoare de Mașini 
Grele, ai Centralei industriale 
de autocamioane și turisme se 
situează problemele legate de 
diversificarea în continuare a 
producției și de ridicare a efi
cienței activității economice. 
Astfel, colectivul de aici a ac
ționat în direcția aplicării 
unor măsuri tehnice și or
ganizatorice menite să asigure 
o considerabilă reducere a con
sumului la principalele materii 
prime. Se citează, printre altele, 
exemplul introducerii planurilor 
de croire combinată, metodă 
prin a cărei aplicare s-au eco
nomisit în acest an 1 200 tone 
de metal. Secretarul general al 
partidului recomandă să fie con
tinuate acțiunile de economisire 
a metalului, indicînd să se ex-

Cea mai tînără vatră 
de oțel a țării a primit 

botezul metalului 
incandescent

HHicopterul decolează. îndrep- 
tindu-se spre Tirgoviște, fostă 
cetate de scaun, care evocă 
înălțătoare fapte de istorie și 
spiritualitate românească, astăzi 
viguroasă cetate a industriei și 
culturii noastre contemporane. 
Anii socialismului au înseninat 
pentru străvechea urbe — „în
tre orașe cel mai umilit**,  cum 
îi apărea poetului Grigore Ale- 
xandrescu spre mijlocul veacu
lui trecut — un timp al renaș
terii. și afirmării sale plenare, 
al marilor împliniri, care leagă, 
într-o continuitate firească de 
civilizație, trecutul de prezentul 
luminos al acestei așezări. Aici, 
ca pretutindeni pe cuprinsul 
înnoit al patriei, s-au ridicat, 
după col de-al X-lea Congres 
al partidului, importante obiec
tive economice și social-cultu- 
rale. realizindu-se în mai puțin 
de 10b de zile producția indus
trială a anului 1959. Tîrgoviște- 
v.ii — asemenea întregului po
por — participă cu însuflețire la 
înfăptuirea politicii partidului, 
contribuind la edificarea socie
tății socialiste pe pămîntul Ro
mâniei. Ei se dovedesc demni de 
cei ce i-au precedat, lăsîndu-le 
drept legămînt „a patriei mă
rire**.

în această zi deosebită, ora
șul este in sărbătoare. Pe fron
tispiciul clădirilor patinate de 
vreme și ale noilor blocuri flu
tură steaguri roșii și tricolore. 
Principalele artere sînt împodo
bite festiv.

In acest sens, a cerut să se stu
dieze posibilitatea introducerii 
schimbului trei. De asemenea, a 
recomandat să se acorde atenție 
modernizării și mecanizării ope
rațiilor de montaj în vederea 
creșterii productivității. muncii.

în încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a felici
tat întregul colectiv de munci
tori, ingineri și tehnicieni pen
tru succesele obținute și a su
bliniat că unitatea iși poate 
spori permanent aportul la în
zestrarea tehnică a industriei 
noastre chimice.

Vizita pe noua platformă in
dustrială a orașului Găiești ia 
sfîrșit. Miile de muncitori pre- 
zenți salută din nou cu mult 
entuziasm pe conducătorul par
tidului și statului, exprimîndu-și 
sentimentele de deosebită stimă 
și dragoste.

tindă procedeul de presare a u- 
nor piese în locul turnării lor.

în cursul discuției se abordea
ză problema realizării planului, 
gazdele informînd că, potrivit 
sarcinilor trasate de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.K., au 
fost identificate spații disponi
bile însumind circa 1 500 m pă- 
trați destinate pînă acum unor 
activități auxiliare. Prin monta
rea, pe aceste suprafețe, a unor 
utilaje capacitatea sculăriei se 
va dubla.

Secretarul general recomandă 
modernizarea în continuare a 
producției și produselor, subli
niind importanța formării și 
pregătirii cadrelor de muncitori 
calificați, care să mînuiască cu 
pricepere utilajele din dotare. 
Măsurile adoptate pentru școla
rizarea viitorilor muncitori vor 
trebui să fie însoțite de acțiuni 
cu caracter social vizînd stabili
zarea cadrelor chemate să con
fere Morenilor o prezență pres
tigioasă în rîndul centrelor in
dustriei constructoare de mașini 
românești.

Apreciind, în încheiere, pre
ocuparea permanentă a între
gului colectiv de a asigura 
toate condițiile de realizare a 
unor produse cu parametri su
periori, secretarul general a no
tat în cartea de onoare a în
treprinderii impresiile bune lă
sate de această unitate, urînd 
comuniștilor, tuturor muncitori
lor noi succese în activitatea 
lor viitoare.

La ora 12,00 se aterizează pe 
Stadionul municipal. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat 
sint întîmpinați de Constantin 
Motoroiu, prim-secretar al Co
mitetului municipal Tirgoviște 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui popular municipal, sint acla
mați îndelung de mii și mii de 
localnici.

Primul obiectiv înscris pe a- 
genda de lucru a secretarului 
general, îl constituie vizitarea 
oțelăriilor din sudul străvechiu
lui oraș.

Sute de constructori și side- 
rurgiști fac conducătorului par
tidului și statului o vibrantă 
primire.

Eroul Muncii Socialiste Du
mitru Ene și tînărul oțelar to- 
pitor Gheorghe Sandu oferă 
flori, salută cu emoție’ pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
se angajează în numele întregu
lui colectiv din care fac parte, 
să transforme în renume numele 
tinerei lor întreprinderi.

în aplauzele entuziaste ale 
sutelor de siderurgiști, tovară
șul Nicolae Ceaușescu taie pan
glica inaugurală a noilor oțelă- 
rii. Cu producția lor de un mi
lion de tone anual, acestea se 
vor situa, în 1980, la nivelul 
Reșiței, Dar important la Tîr- 
goviște nu este numai cantitatea 
de metal, ci, in primul rînd, 
calitatea lui deosebită.

Ministrul de resort, Neculai 
Agachi, prezintă o serie de in

dicatori economici ai producției, 
din care rezultă eficacitatea de
osebită a inveitâțiilor. Oțelurile 
superioare — rapide, inoxida
bile, refractare, înalt aliate 
pentru scule și tablă electro
tehnică, de rulment, pre
cum și pentru construcții — care 
urmează a fi asimilate treptat, 
dar într-un ritm accelerat, vor 
avea, de pildă, prețuri de vîn- 
zare de pînă la 16 ori mai mari 
față de cele obișnuite, în con
cordanță cu dezideratul general 
al siderurgiei moderne de valo
rificare la un nivel cît mai 
înalt a metalului.

Directorul întreprinderii, in
ginerul Nioolae Ojovan, rapor
tează în numele tuturor celor 
care au contribuit la construcția 
marii unități, că sarcina ce le-a 
fost trasată în anul 1969 de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul precedentei vizite, de 
a face ca în cursul actualului 
cincinal să curgă oțel la Tîrgo- 
viște, și vechea cetate de scaun 
să devină o cetate a oțelului 
românesc a fost materializată 
înainte de termenele fixate.

— Vă felicit, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și vă urez 
noi succese.

în fața unor machete și grafi
ce sînt înfățișate actualul sta
diu al construcției întreprinde
rii și viitoarele etape de dez
voltare ale acesteia. Deși repre
zentate la scară redusă, con
strucțiile pot fi imaginate în 
toată amploarea lor. întreaga 
întreprindere se întinde pe o 
suprafață de 104 ha.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de modul în care 
este folosit terenul pus la dis
poziție pentru construcții.

Pe platforma de lucru a cup
toarelor de la oțelăria electrică 
nr. 2 se petrece un moment 
deosebit pentru istoria între
prinderii. Siderurgiștii — care 
întîmpină cu un puternic en
tuziasm pe secretarul general al 
partidului — au pregătit șarja 
ce marchează intrarea în circui
tul economic înainte de terme
nul prevăzut în planul de stat 
a acestui mare obiectiv.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat de inginerul Emil 
Ionescu, șeful oțelăriei, să de
clanșeze turnarea primei șarje 
de metal a tinerei unități side
rurgice românești.

în aplauzele celor prezenți, 
secretarul general al partidului 
apasă pe butonul de pornire a 
instalațiilor automate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită pe siderurgiști, strînge 
mîinile tuturor celor care au 
contribuit la acest remarcabil 
succes.

Din grupul siderurgiștilor se 
desprinde maistrul oțelar Vasile 
Solcan, care, emoționat, exprimă 
cuvinte de mulțumire la adresa 
partidului, a secretarului său 
general, pentru atenția ce o 
acordă dezvoltării economice a 
tuturor județelor țării.

Vorbind în numele specialiști
lor uzinei sovietice care a livrat 
o serie de Instalații și a asigu
rat asistența tehnică la monta
jul acestora, inginerul Iurii Pe- 
trovici Kui își arată deosebita 
satisfacție față de buna funcțio
nare a agregatelor, de colabo
rarea cu specialiștii români.

— Vă felicit, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Această con
lucrare constituie o expresie & 
prieteniei dintre popoarele noas
tre.

La intrarea în oțelăria electri
că nr. 1, prim-topitorul Gheor
ghe Rus oferă secretarului ge
neral al partidului, un buchet 
de flori și, în numele tovarăși
lor săi de muncă, afirmă anga
jamentul de a realiza în cele 
mai bune condiții planul de 
producție și de a devansa tot
odată cu trei luni punerea în 
funcțiune a cuptorului nr. 2.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat apoi de inginerul 
Nicolae Bîrliba, șeful secției, și 
maistrul oțelar Gheorghe Man- 
docescu să declanșeze șarja 
inaugurală a cuptoarelor de 10 
tone.

Macarale puternice preiau 
apoi o-ala uriașă cu oțel incan
descent și o poartă cu precizie 
spre platforma de deversare în 
Iingotiere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită pe constructori și side
rurgiști, le urează noi șarje 
reușite de oțel superior.

Inginerul Pach Bogumik, con
ducătorul unui grup de specia
liști polonezi care au asistat la 
montarea unor utilaje livrate 
de R. P. Polonă, își exprimă 
satisfacția de a fi lucrat, alături 
de specialiștii români, bucuria 
de a-1 fi întâlnit pe conducăto
rul partidului și statului nostru.

— Această realizare, arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să fie o expresie a prieteniei 
dintre România și Polonia.

în timpul operațiilor de șar- 
jare a oțelului, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și factorii 
de răspundere din întreprin
dere, centrală și ministerul de 
resort are loc un schimb de pă
reri privind evoluția vii
toarelor lucrări de montaj, asi
gurarea tuturor condițiilor pen
tru scurtarea termenelor de pu
nere in funcțiune, potrivit an
gajamentelor luate de construc
tori și montori, creșterea cali
tății lucrărilor, montarea rit
mică a utilajelor, realizarea 
unor construcții și confecții 
metalice în cadrul întreprinde
rii. pregătirea și specializarea 
cadrelor de toate gradele, atin
gerea la termenele prevăzute a 
capacităților proiectate, asimi
larea accelerată a diferitelor 
mărci de oțeluri superioare.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a notat 
în Cartea de onoare a între
prinderii :

„Vizitând marea platformă si
derurgică de la Tirgoviște, do
resc să adresez calde felicitări 
întregului colectiv de proiec- 
tanți. constructori, montori, in
stalatori și oțelari, organelor și 
organizațiilor de partid pentru 
eforturile depuse în înfăptuirea 
acestui important obiectiv in
dustrial stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului.

Doresc tânărului colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
precum și conducerii întreprin
derii succese cît mai mari în 
îndeplinirea sarcinilor de înaltă 
răspundere ce le revin.

Fie ca „focul continuu" din 
noua vatră siderurgică tîrgo- 
vișteană să contribuie din plin 
la progresul și prosperitatea 
poporului român și a patriei 
noastre socialiste

Strungurile automate românești 
la porțile viitorului

Dialogul secretarului general 
«1 partidului cu oamenii muncii 
din Tirgoviște continuă pe a- 
ceeași platformă la tinără Fa
brică de strunguri.

Directorul unității, ing. Lu
cian Mititelu, informează că 
halele sînt gata și au fost mon
tate circa 80 la sută din utila
jele prevăzute pentru etapa fi
nală, și că, în spiritul indicației 
conducerii de partid, specialiștii 
și muncitorii întreprinderii rea
lizează montajul integral al uti
lajelor.

— Am constatat că acest sis
tem de lucru constituie pentru 
muncitorii noștri, in marea lor 
majoritate tineri, un avantaj 
important.

Pe parcursul vizitării halei 
monobloc, conducerea între
prinderii informează pe secre
tarul general al partidului des
pre acțiunile întreprinse în ve
derea folosirii raționale a în
tregii suprafețe construite, sar
cină de o deosebită importanță 
pentru toate unitățile indus
triale, subliniată din nou în 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara oomună 
a Comitetului Central al par
tidului Comunist Român și 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a 
României. în acest context, se 
arată că spații destinate unor 
magazii și depozite vor fi 
transformate în ateliere de pro
ducție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ministrului con
strucțiilor industriale, Matei 
Ghigiu, specialiștilor prezenți 
ca la proiectarea și realizarea 
noilor hale pentru construcția 
de mașini să fie prevăzute po
duri rulante numai in locurile 
unde acest lucru este strict ne*  
cesar. Pe această cale, arată 
secretarul general al partidu
lui. se va putea reduce și din 
înălțimea construcțiilor. Tova

Tinerețea unei întreprinderi centenare
Vizita In unitățile industriale 

târgoviștene se încheie semnifi
cativ la întreprinderea de utilaj 
petrolier, care sărbătorește un 
secol de existență, eveniment 
cu largi rezonanțe în viața mu
nicipiului și a județului, a în
tregii țări

în 1864, domnitorul Alexan
dru Ioan Cuza semna decretul, 
în care se spunea : „Se va clădi 
pe ruinele palatului vechilor 
domni români din Tirgoviște o 
fonderie de tunuri". Construcția 
arsenalului tîrgoviștean a înce
put însă cîțiva ani mai tîrziu. 
Se înfiripau astfel, aici, pe me
leagurile tîrgoviștene, începutu
rile unei activități industriale, 
care avea să cunoască o dez
voltare fără precedent în anii 
socialismului. Destinul între
prinderii centenare s-a împlinit, 
la rîndul său, in perioada pro
fundelor înnoiri de după elibe
rare, cind i s-au pus temelii 
noi. socialiste. în acest răstimp, 
fostele ateliere s-au transfoi'- 
mat într-o mare și modernă u- 
zină, care, aflată în inima unei 
zone petrolifere, dobîndea ade
văratul său profil — construc
toare de utilaj petrolier. Ea s-a 
extins continuu cu importante 
capacități de producție, a fost 
dotată cu mașini de înaltă pro
ductivitate, realizate, în bună 
parte, de specialiștii și munci
torii tîrgovișteni, încît se poate 
afirma că întreprinderea este o 
creație a vremii noastre. Sem
nificativ este faptul că întrea
ga producție a anului 1949 se 
obține în 14 zile. I.U.P. — ini
țiale care definesc o marcă de 
prestigiu nu numai pentru be
neficiarii interni, ci și peste 
hotare, în peste 30 de state, 
unde se exportă produsele sale 
— este al doilea principal fur
nizor de utilaj petrolier al ță
rii, după uzinele „1 Mai" din 
Ploiești.

întreprinderea, care pășește 
în cel de-al doilea veac de e- 
xistență cu mîndria justificată 
de a se număra printre marile 
citadele ale industriei României 
socialiste, trăiește în această 
dimineață clipe de seamă.

Cu satisfacția datoriei împli
nite, cu toată bucuria, munci
torii, tehnicienii și inginerii, 
întregul colectiv, l-au întâmpi
nat, la sărbătoarea lor, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

încefce vizitarea întreprinderii 
cu un moment deosebit. în a- 
clamațiile mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dezvelește 
placa jubiliară — aflată în in
cinta unității — pe care se află 
înscrise cuvintele evocatoare : 
„Cu prilejul a 100 de ani de 
activitate. Pe aceste locuri a 

rășul Nicolae Ceaușescu cere, 
de asemenea, ca pe viitor bi
rourile să fie incluse în hale, 
să se renunțe la pavilioanele 
administrative.

In atelierul de montaj are 
loc o discuție cu ministrul in
dustriei construcțiilor de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii. 
Virgil Actarian, cu . conducerea 
întreprinderii referitoare la ca
racteristicile primei familii de 
mașini-unelte purtând marca 
Saro. Prezentând secretarului 
general al partidului strungurile 
automate Saro 16 și 25. gazdele, 
conducerea ministerului de re
sort menționează că acestea sint 
utilaje cu posibilități multiple 
de prelucrare, pentru o pro
ducție de mare serie și o preci
zie ridicată, fiind apreciate de 
strungarii care le folosesc pen
tru performanțele lor.

Secretarul general al partidu
lui felicită colectivul întreprin
derii pentru succesele obținute 
în domeniul integrării fabrica
ției primelor strunguri.

Tot aici sînt prezentate strun
guri speciale destinate confec
ționării de inele pentru rul
menți ,— primele mașini-unelte 
de acest gen fabricate în țară 
— care vor echipa noua fabrică 
de rulmenți din Alexandria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
solicită date referitoare La diver
sificarea fabricației de mașini- 
unelte potrivit proiectului uni
tății și la pregătirea producției 
anului viitor. Se arată că, în co
laborare cu întreprinderea de 
strunguri din Arad — unitate 
coordonatoare a fabricii din Tîr- 
goviște— au fost introduse în 
producție strunguri mari para
lele cu diametrul de peste 600 
mm.

. Este relevată colaborarea 
bună cu unitatea metalur
gică din Tirgoviște a indus
triei locale în realizarea u- 
nor piese. Secretarul general al 

fost prima fonderie de tunuri 
din. România".

Se face, apoi, un prim popas 
în hala de armături industriale, 
unde ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, loan 
Avram, și directorul întreprin
derii, Constantin Tzitzeclis, 
prezintă, în fața unor machete 
și grafice, date sugestive pri
vind istoricul acestei unități 
industriale, stadiul actual de 
dezvoltare și perspectivele ce i 
se deschid pe mai departe.

Discuția continuă la expozi
ția de armături industriale, la 
standul de probă, la laboratorul 
de prelucrări și la atelierul de 
tratamente termice, la turnăto
ria de oțel. Gazdele informează 
pe secretarul general al parti
dului că indicațiile date cu pri- 

. lejul vizitelor precedente au 
fost transpuse in practică, ei 
punind în centrul preocupărilor 
lor,. concomitent cu creșterea 
competitivității produselor, per
manenta diversificare a produc
ției, asimilarea și introducerea 
în fabricație a noi tipuri de in
stalații de foraj și intervenție, 
o largă gamă tipodimensională 
de armături industriale, folosi
rea Ja randament maxim a spa
țiilor de producție, eliminarea 
oricărei risipe de materii pri
me, materiale, combustibil și 
energie, sporirea eficienței eco
nomice. Din cele relatate, reiese 
că ponderea produselor noi și 
modernizate a fost, in 1973. de 
aproape 40 la sută, prevăzin- 
du-se ca la sfirșitul cincinalului 
ea să fie de circa 63 ia sută. 
Este împărtășită, de asemenea, 
atenția manifestată față de 
problema’, autoutilării, subliniin- 
du-se că. prin forțe proprii, au 
fost’ realizate mașini-agregat 
cu performanțe tehnice ridicate, 
care au permis realizarea unei 
economii de peste 5 milioane 
lei valută. In aceeași ordine de 
idei, se arată că, în acest an, 
față de 1969, se realizează un 
spor de producție de 11 mii 
tone la oțel, de 5 mii tone la 
armături industriale și de 3 500 
tone la utilaje petroliere.

Reprezentantul celei mai 
virstnice generații din între
prindere, strungarul Marin To- 
pîrceanu, precum și al celei mai 
tinere, sudorul Ion Bucur, se 
apropie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. îi string cu căldură 
mina, urîndu-i „mulți ani. mul
tă sănătate și putere de muncă, 
spre binele și fericirea țării, a 
noastră, a tuturor".

în numele său și a.1 celor doi 
eonii. care lucrează, de aseme
nea, în această întreprindere, 
muncitorul Spiridon Ciuloaia 
oferă secretarului general al 

partidului propune organelor 
locale, ministrului construcțiilor 
de mașini-unelte și electroteh
nicii ca în viitor această unita
te să devină o secție a între
prinderii de strunguri.

Ministrul de resort mențio
nează că, Ia indicația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu Comitetul județean de 
partid au fost analizate posi
bilitățile mai bunei utilizări a 
spațiilor de producție și a ex
perienței bogate a muncitorilor 
din unele întreprinderi de me
canică fină din județ. Astfel, 
începînd cu anul viitor .fabrica 
de la Mija va realiza pentru în
treprinderea de strunguri unele 
ansamble de înaltă tehnicitate. 
Această măsură va conduce atit 
la sporirea producției, cît și . la 
diversificarea mașinilor-unelte 
executate la Tirgoviște., Secre
tarul general al partidului apre
ciază această acțiune și cere ca 
ea să fie extinsă. De asemenea, 
arată că în diversificarea mași- 
nilor-unelte ministerul să aibă 
în vedere și posibilitățile de 
colaborare și cooperare cu unele 
firme din R.F. Germania, S.U.A. 
și din alte țări.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a scris pe prima filă 
a Cărții de onoare a întreprin
derii :

Felicit călduros tânărul colec
tiv de muncă al întreprinderii 
de strunguri din Tirgoviște, c»r« 
prin eforturi susținute a reușit 
să realizeze cu un an mai de
vreme integrarea fabricației 
strungului automat monoax ro
mânesc Saro-25, avînd un grad 
ridicat de tehnicitate și comple
xitate.

Urez muncitorilor, Inginerilor 
și tehnicienilor noi și mari suc
cese în realizarea importantelor 
sarcini ce le revin în actualul 
cincinal, în ridicarea în conti
nuare a calității produselor fa
bricate.

partidului garoafe roșii, expri- 
mindu-i. ..cuvinte de dragoste și 
recunoștință.

Vizita' -• prilejuiește un dialog 
rodnic eu factorii de răspun
dere, cu specialiștii și muncito
rii întreprinderii. In cursul dis-' 
cuției, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere . ministerelor 
constructoare de mașini să 
ia de urgență măsuri în ve
derea eliminării din uni- 
tățilejlor^a operațiunilor ma
nuala la montaj, prin introdu
cerea unor scule și dispozitive 
pneumatice. Secretarul general 
al partidului trasează, totodată, 
ca sarcină extinderea operații
lor de verificare și control pe 
fluxul de fabricație

Urmează. în final, expoziția 
amenajată în aer liber, care 
oferă o cuprinzătoare imagine 
a dezvoltării, modernizării și 
diversificării producției, a ca
pacității profesionale și de 
creație a colectivului întreprin
derii. Sint expuse mașini de 
înaltă tehnicitate, cu perfor
manțe ridicate, competitive, pe 
olan' internațional, cum ar fi 
instalațiile, de foraj geologic ?i 
de intervenții, pentru forajul 
puțurilor de apă, prevăzute cu 
comenzi hidraulice și acționări 
hidrostatice, remorci pentru 
transport de utilaje petroliere 
cu o capacitate de 60 de tone, 
întreaga gamă de armături in
dustriale, unele dintre ele omo
logate recent.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu semnează 
în Cartea de onoare :

Cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de Ia înființarea Uzinei 
de utilaj petrolier — Tirgoviște, 
adresez comuniștilor, tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor, precum și conduce
rii întreprinderii cele mai calde 
felicitări pentru realizările do- 
bindite în dezvoltarea și per
fecționarea producției, în ridi
carea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor.

Urez întregului colectiv noi 
și mari succese în îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate privind reali
zarea cincinalului înainte de 
termen, multă sănătate și feri
cire.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ADRIAN IONESCU, VIC
TOR STAMATE, MIRCEA 
IONESCU. NICOLAE VAM- 
VU, P. UILACAN. GH. BRA- 
TESCU, I. SOCACIU.

Foto: P. DUMITRESCU, I. 
DUMITRU, A. ROSENTAL.



Tovarășul Gheorghe Râdules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, s-a înapoiat vineri 
seara de la Moscova unde a 
participat la lucrările celei de-a 
65-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, se aflau tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, alte 
persoane oficiale. A fost de față 
N. V. Maslennikov, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București.

★
La plecarea din Moscova, pe 

aeroportul Seremetievo, tova
rășul Gheorghe Rădulescu a fost 
condus de M. Lesecico, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri ai U.R.S.S., și N. Faddeev, 
secretarul C.A.E.R. A fost, de a- 
semenea, prezent Gheorghe Ba- 
drus. ambasadorul țării noastre 
la Moscova.

planuri de învățămînt și pro
grame școlare — precum și mă
surile necesare în vederea asi
gurării pregătirii multilaterale 
a elevilor pentru viață și 
muncă.

în încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
educației și învățămintului.

Ambasadorul Iranului la Bucu
rești, Sadegh Sadrieh, a oferit, 
vineri, o recepție cu prilejul 
plecării sale definitive din țara 
noastră.

de peste hotare
Intr o atmosferă constructivă și de lucru, la Geneva s-a încheiat

Consfătuire
Vineri s-au desfășurat lucră

rile Consiliului învățămîntuliii 
liceal și tehnic profesional al 
Ministerului Educației și Invă- 
țămintului, la care au luat 
parte cadre didactice, directori 
de licee, inspectori școlari ju
dețeni, reprezentanți ai unor 
ministere și organizații centrale 
și locale, specialiști din învăță- 
mînt, întreprinderi productive 
și instituții de cercetare.

Participanții au dezbătut Pro
gramul de măsuri pentru gene
ralizarea treptei I de liceu, în- 
cepînd cu anul școlar 1974/1975. 
în program sînt cuprinse pro
blemele privind dezvoltarea în- 
vățămintului liceal, tipurile de 
licee și profilul acestora, stabi
lit in funcție de cerințele de for
ță de muncă, determinate' 'de 
dezvoltarea economico-socîală a 
fiecărui județ, probleme privînd 
rețeaua învățămintului liceal și 
de cuprinderea elevilor, conți
nutul învățămintului liceal —

Cu prilejul împlinirii a 13 ani 
de la crearea Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, vineri la amiază, la sediul 
Ambasadei Republicii Vietnamu
lui de Sud de la București, a 
avut loc o conferință de presă, 
la care au participat repre
zentanți ai ziarelor centrale, A- 
genției Române de Presă „A- 
gerpres", Radioteleviziunii, ai 
unor publicații politice, sociale 
și economice. Erau prezenți a- 
tașați și corespondenți de presă 
acreditați la București.

în cuvîntul său, ambasadorul 
Lam Van Luu a trecut in re
vistă victoriile dobîndite în cei 
13 ani de existență a Frontului 
Național de Eliberare. In con
tinuare, vorbitorul s-a referit 
la însemnătatea semnării Acor
dului de la Paris privind înce
tarea focului în Vietnam, care, 
este o încununare a luptei ne
înfricate, pline de sacrificiu a 
poporului vietnamez, la necesi
tatea respectării cu strictețe 
și scrupulozitate de către toate 
părțile semnatare a acestui do
cument. In încheiere au fost 
exprimate mulțumiri pentru 
sprijinul acordat poporului viet
namez de către Partidul Co
munist Român, guvernul și 
poporul român.

Ambasadorul a răspuns în 
continuare întrebărilor puse de 
ziariști.

I) IMPUTĂ (TAPA AIIIIWEIWEI 
PEI TRIE SECURITATE Șl CIlEJPUtAIIE l\ EUROPA

VINERI S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE UNEI ETAPE IMPORTANTE 
A CELEI DE-A DOUA FAZE A CONFERINȚEI PENTRU SECURITA
TE Șl COOPERARE IN EUROPA, MENITE SĂ ELABOREZE DOCU
MENTELE FINALE ALE CONFERINȚEI. CU ACEST PRILEJ, A AVUT 
LOC O SESIUNE A COMITETULUI DE COORDONARE, LA CARE 
PARTICIPANȚII AU FĂCUT O EVALUARE A MUNCII DEPUSE 
PINA ACUM SI AU REALIZAT UN SCHIMB DE VEDERI PRIVIND 
URMĂRILE INSTITUTIONALE ALE ACESTEI IMPORTANTE REU
NIUNI. DE ASEMENEA, S-A STABILIT PROGRAMUL DE ACTIVI
TATE PENTRU ETAPA CARE URMEAZĂ SĂ ÎNCEAPĂ LA 15 IA
NUARIE 1974.

bări și răspunsuri. Spirit laic și 
ateism. „Inteligența** animalelor ;
17,30 — Telex ; 17,35 — Recitalul 
sopranei Valeria Rădulescu ; 17.55 
— Film artistic : ,.Cint se ivesc 
zorile** ; 19.10 — Album coral.

SÎAIBAtA. ÎS DECEMBRIE 1973

PROGRAMUL I

9.00 — Lumea copiilor : ..Crăia
sa zăpezii" (I) : 9.30 — O viață 
pentru o idee : Ion Ionescu de la 
Brad ; 10,00 — Telex ; 10,10 — Re
portaj TV. : „Tîrgoviște la ora 
oțelului**  ; 10.30 — Muzică ușoară ; 
10.50 — Biblioteca pentru toți. Ce
naclul literar „Sburătorul" ; 11.30
— Melodii populare ; 11,45 — Te
lejurnal ; 12.00 — Campionatul
mondial de handbal feminin (me
ciul pentru locurile 3—4). Trans
misiune directă de la Belgrad ; 
16.00 — Țelex ; 16.05 — Caleidos
cop cultural-artistic ; 16,30 — Emi
siune în limba germană ; 18,15 —
Mari ansambluri ; 18,35 — Tele-
glob. Algeria azi ; 18,55 — Omul 
de lingă tine ; 19,15 — Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen. 1973
— an hotărîtor ; 19,40 — Finala
Campionatului mondial de handbal 
feminin. Transmisiune de la Bel
grad ; 20,40 — 52 de inițiative în 
52 de săptămîni. „Prietenii noului 
angajat**  ; 20,50 — Teleenciclope-
dia ; 21.30 — Film serial : Brett
și Danny ; 22.20 — Telejurnal ;
22.30 — Romanțe și cîntece de pe
trecere ;

PROGRAMUL II

16,00 — Film serial : „Omul din 
curtea de trecere**  ; 17,05 — între

SÎMBATA. 15 DECEMBRIE 1973

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,53 
Melodia zilei. „Călător fără popas" 
de Aurel Giroveanu. 10,00 Turist- 
club. 11,00 Știință și tehnică. 11.10 
Profil pe portativ. Ion Danielescu. 
11.30 Pagini din opereta „Iolan- 
the“. 12.00 Transmisiuni directe din 
țară. 12.10 Invitație în fonotecă — 
muzică ușoară. 12.55 Melodia zilei. 
13,00 închiderea emisiunii. 17.00 
Știrile după-amiezii. 17,05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rere. 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Muzica. 18,10 Ascultătorii ne pro
pun. 18,55 Melodia zilei. 19.00 
Emisiune muzical-distractivă. 21.00 
Radio-super-top. Top-ul revistei 
Flacăra. 21.30 Caleidoscop ritmic. 
22.00 Radiojurnal Buletin meteo
rologic. Sport. 22,30 Melodia zilei. 
22,35 Vedete ale muzicii ușoare. 
23,15 Poetica. Victor Felea. 23.20 
Fragmente din opera ..Carmen". 
23,55—24.00 Ultimele Știri.

România-film prezintă

PST FATA

Producție a studiourilor din Turcia
Scenariul și regia TURGUT N. DEMIRAG cu : Tiîrkân Șoray, 

Murat Soydan, Eroi Tezeren.

Discuțiile privind progresul 
lucrărilor au evidențiat acor
dul general asupra aprecierii că, 
în cele trei luni care au trecut 
de la deschiderea celei de-a do
ua faze a conferinței, s-a rea
lizat o examinare aprofundată 
și detaliată a documentelor de
puse de diferite delegații pen
tru punerea în aplicare a direc
tivelor trasate de miniștrii de 
externe în toate sectoarele pre
văzute de recomandările finale 
referitoare la securitatea și co
operarea pe continent.

De asemenea, au fost reliefate 
atmosfera general-constructivă 
și caracterul de lucru al schim
burilor de vederi, ceea ce a 
permis clarificarea pozițiilor 
statelor participante, precum și 
evidențierea unor puncte de 
acord în chestiuni care urmea
ză să fie incluse în proiectele 
de recomandări.

Vorbitorii nu au ignorat, în
să, faptul că o mai bună orga
nizare a dezbaterilor, precum 
și evitarea unor polemici sau 
renunțarea la o serie de abor
dări cu caracter restrictiv ar 
fi fost de natură să permită re
zultate mai bogate in direcția 
apropierii punctelor de vedere 
și asigurarea trecerii mai rapi
de la redactarea unor formulări 
general-acceptabile.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
cestor discuții, șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin 
Lipatti, a arătat că prezentarea 
unui mare număr de documente 
de lucru de către statele partici
pante dovedește interesul gene
ral față de întregul evantai al 
problemelor care figurează pe 
ordinea de zi a conferinței. A- 
ceste documente — la care s-au 
adăugat explicațiile orale deta
liate în cadrul dialogului con
structiv care a avut loc între 
participanți — au permis nu 
numai clarificarea pozițiilor, 
dar și realizarea într-o serie de 
cazuri a unei convergențe a 
punctelor de vedere. Reprezen
tantul român a relevat că la 
baza examinării problemelor de 
substanță au stat normele de
mocratice de purtare a nego
cierilor, prevăzute în regulile 
de procedură. Acestea au per
mis un dialog în condiții de e- 
galitate între statele partici
pante, mari, mijlocii sau mici, 
ceea ce demonstrează în fapt 
importanța acestei file noi care 
se deschide în istoria Europei.

Totodată, ambasadorul român 
a remarcat că, în timpul dezba
terilor, s-au manifestat și unele 
tonuri anacronice de abor
dare a problemelor de pe 
poziții de bloc. Au fost înregis
trate cu îngrijorare și unele 
tendințe ca, sub motivul comod 
al „realismului" să se limiteze 
adoptarea unor măsuri concrete 
și realizarea unui progres real 
pe calea obiectivului pe care 
conferința și l-a propus : întă
rirea securității și dezvoltarea 
cooperării în Europa.

Cu toate aceste carențe, re
prezentantul român a apreciat 
bilanțul pozitiv cu care se în
cheie această etapă, care permite,

ca, la reluarea lucrărilor, în ia
nuarie 1974, să se poată trece 
fără întîrziere la elaborarea do
cumentelor finale, sarcina esen
țială a conferinței. Ei a expri
mat speranța că această muncă 
de redactare, complexă și minu
țioasă, va putea să aibă loc in
tr-un climat constructiv, cu se
riozitatea pe care importanța ei 
o reclamă și cu voința politică 
ce trebuie să anime toate dele
gațiile participante, și va permi
te un progres substanțial în exa
minarea tuturor chestiunilor 
care figurează pe ordinea de zi 
a conferinței. Un asemenea pro
gres va putea fi obținut numai 
în condițiile luării în conside
rație a intereselor și pozițiilor 
exprimate de către toate sta
tele participante. POPORUL 
roman, la fel ca și alte 
POPOARE ALE EUROPEI, 
PRECUM ȘI DIN LUMEA ÎN
TREAGĂ, AȘTEAPTĂ CA A- 
CEASTA CONFERINȚA SA A- 
DUCA O CONTRIBUȚIE EFEC
TIVA LA AȘEZAREA RELA
ȚIILOR DINTRE STATE ÎN 
EUROPA PE BAZE NOI.

Exprimînd poziția guvernului 
român șeful delegației noastre 
a arătat că în domeniul securi
tății este necesar ca documen
tele finale ale conferinței să 
consacre un sistem de drepturi 
și obligații reciproce, precise 
riguroase și ferme privind prin
cipiile care să guverneze rapor
turile dintre statele participante, 
precum și măsurile concrete 
care să asigure respectarea con
secventă a acestor principii. Nu
mai în acest fel fiecare națiune 
se va putea dezvolta liber, la a- 
dăpost de orice agresiune și de 
orice ingerința în afacerile in
terne și va putea lua parte acti
vă la cooperarea europeană, fără 
piedici sau bariere artificiale. In 
ceea ce privește drepturile și 
obligațiile reciproce ale statelor 
participante, România consideră 
de importanță majoră elabora
rea unei declarații de principii 
ale relațiilor dintre statele din 
Europa, al cărei text să fie cit 
mai precis și angajant posibil. 
Legat de aceasta, de importan
ță primordială este aplicarea 
principiilor. Delegația română 
a făcut propuneri concrete de 
măsuri care să facă efectivă 
nerecurgerea la forță și la a- 
menințarea cu forța ca bază a 
sistemului de securitate euro
peană. Totodată, ROMANIA 
CONSIDERA CA ASPECTELE 
POLITICE ALE SECURITĂȚII 
NU POT FI SEPARATE DE 
EFORTURILE CARE TREBU
IE ÎNTREPRINSE PENTRU 
DEZANGAJAREA MILITARĂ 
ÎN EUROPA ȘI. ÎN GENERAL, 
ÎN CHESTIUNILE DEZARMĂ
RII. Acestei oonferințe îi revi
ne , sarcina elaborării și adop
tării, în acest sens, a unor mă
suri concrete de natură să ducă 
la creșterea încrederii și întă
rirea stabilității pe continent, 
de norme care să guverneze 
negocierile în materie de 
dezangajare militară și dezar
mare și prevederi care să des
chidă perspectiva examinării în

hostm

Coproducție italo-francezâ
cu : Pamela Tiffin, Vittorio de Sica, Jean Claude Brialy, Carlo 

Giuffre.

Bahrein
La 16 decembrie poporul din Bahrein iși sărbătorește Ziua 

națională.
• Situat în sud-vestul Golfului Persic, la 200 kilometri de 

Iran și 30 kilometri de Arabia Saudită, Bahreinul este alcă
tuit din 11 insule, avînd o suprafață totală de 588 km.p. și 
o populație de 216 000 de locuitori. Capitala și principalul

' centru economic al țării este orașul Manama, care are peste 
80.000 de locuitori.

• Bahreinul s-a aflat sub dominație engleză 150 de ani, 
în urma unor tratative care datează din 1820 și 1914. Procla
marea independenței fostului protectorat britanic — la 14 au
gust 1971, — a pus capăt unei incertitudini care dura din 
1968 cînd Anglia hotărîse să-și retragă trupele ,,de la est 
de Suez". Potrivit proiectului englez, Bahreinul urma să facă 
parte, împreună cu alte emirate din Golful Persic, dintr-o 
federație. Hotărîrea inițială a Bahreinului de a se alătura 
federației propuse de Marea Britanie a stîrnit o serie de reac
ții critice. Acest fapt a făcut necesar un apel la O.N.U.. 
care a trimis o comisie pentru a sonda voința populației în 
privința viitorului Bahreinului. Raportul Comisiei O.N.U. con-

( stata, „dorința unanimă a populației de a avea un stat suve
ran, total independent". In consecință, Consiliul de Securitate 
a recunoscut în unanimitate dreptul emiratului Bahrein de 
a-și dobîndi independența.

i • In prezent Bahreinul se află angajat intr-un amplu pro
ces de dezvoltare, pentru lichidarea înapoierii economice,

• rezultat al dominației coloniale. Resursele naturale și, în
* primul rînd, petrolul, principala bogăție a țării, care atinge 

i o producție de 4,5 milioane tone pe an, sînt valorificate acum 
i în interesul propriu. Bahreinul dispune de o mare rafinărie, 
j a doua ca mărime din Orientul Apropiat In ultimul an au 
[ fost date în funcțiune o centrală electrică, o uzină de desa- 
J linizare a apei de mare (în nordul Insulei Sitra), și. o uzină 
\ de aluminiu (la Alba). Se urmărește, de asemenea, moder- 
r nizarea unor ramuri economice tradiționale, cum este cea 
l a pescuitului și conservarea peștelui. Cultura curmalelor, a 
f legumelor si cerealelor formează baza agriculturii.
1 «Pe plan extern, Bahreinul se pronunță pentru o colabo- 
f rare multilaterală cu toate statele lumii. România și Bahreinul 
> au evidențiat dorința comună de a dezvolta raporturile bila- 
{ terale in toate domeniile, pe baza principiilor dreptului inter- 
S național și ale respectului reciproc.

R. Ț.

viitor a altor măsuri îndreptate 
spre realizarea dezangajării mi
litare și dezarmării în Europa, 
ca parte integrantă a dezarmă
rii generale. în concepția Româ
niei despre securitate, coopera
rea ocupă un loc important. 
Indiferent dacă este vorba de 
comerț, cooperare industrială, 
științifică, tehnică sau in do
meniul mediului înconjurător, 
prin eforturi comune se poate 
obține o depășire a obstacolelor 
și barierelor care împiedică în 
mod considerabil, încă, extin
derea largă a schimburilor pe 
continent. La convenirea căilor 
și mijloacelor de lărgire a a- 
cestei cooperări trebuie să se 
țină seama de existența în Eu
ropa a unor țări în curs de dez
voltare și de necesitatea asigu
rării condițiilor unei partici
pări plenare a tuturor statelor, 
indiferent de sistemul lor po
litic și social.

Nu mai puțin important este 
locul pe care trebuie să-1 ocupe 
cooperarea culturală. România 
se pronunță pentru dezvoltarea 
și diversificarea unei asemenea 
cooperări la toate nivelurile și 
pe toate planurile, pe baza res
pectării principiilor de bază ale 
relațiilor dintre state și ale în
țelegerii reciproce.

Referindu-se la urmările in
stituționale ale conferinței, re
prezentantul român a arătat că, 
ori'cît de fructuoase vor fi re
zultatele ce vor fi obținute la 
conferință ele nu pot să, aibă 
valoarea preconizată decît nu
mai în perspectiva continuării 
eforturilor de edificare a secu
rității și dezvoltarea cooperării 
pe continent. Conferința nu este 
un scop în sine, ci un mijloc de 
promovare a procesului de sta
tornicire a unor relații noi pe 
continent. Ca urmare, la confe
rință vor trebui să se elaboreze 
modalitățile practice care, de
sigur. trebuie să fie atent exa
minate și definite de către toți, 
de creare a unui mecanism de 
concertare care să funcționeze 
după conferință.

Ideile reliefate de reprezen
tantul României au fost larg 
împărtășite de alți participanți.

In acest sens, șeful delegației 
Iugoslaviei, ambasadorul D. 
Nincici, s-a alăturat aprecierii 
că atmosfera lucrărilor este 
bună, multe puncte au devenit 
clare și se apropie momentul 
cînd se poate trece la redacta
rea de formulări concrete care 
să reflecte rezultatele discuțiilor 
și apropierea pozițiilor. El a 
subliniat că, atunci cînd se 
face aprecierea activității, nu 
trebuie să se facă, referiri nu
mai la ceea ce s-a obținut, dar 
și la ceea ce trebuie să se facă. 
In acest sens, el a evidențiat 
trei cerințe indispensabile, și 
anume : elaborarea de docu
mente detaliate, clare și preci
se, deoarece orice îngustare nu 
poate fi decît în detrimentul 
scopului urmărit ; la negocieri., 
ca și la luarea hotărîrilor, să se 
asigure participarea activă a 
tuturor ; conferința să fie privi
tă ca un element integrant al 
eforturilor generale îndreptate 
spre realizarea securității și în
tărirea păcii. „Conferința nu 
este — a s-pu.s reprezentantul 
iugoslav — nici începutul și 
nici sfîrșitul, ci un element im
portant al unui proces de edi
ficare a securității și dezvol
tare a cooperării in Europa". El 
a susținut că dialogul început 
la conferință între cele 35 de 
state participante să continue și 
după încheierea acesteia. sub 
forma permanentizării Comite
tului de coordonare. în același 
sens s-a pronunțat și reprezen
tantul Spaniei.

Șeful delegației U.R.S.S., loc
țiitorul ministrului Afacerilor 
Externe, A. Kovalev, eviden
țiind caracterul creator al lu
crărilor desfășurate pînă in 
prezent, fără a ignora unele 
prelungiri artificiale ale activi
tății, a subliniat că se formea
ză o bază pentru trecerea la e- 
xaminarea punctului patru al 
ordinei de zi : „Urmările con
ferinței". în concepția sovietică, 
a arătat el, conferința nu este 
un act unic, ci începutul unei 
activități serioase, colective și 
trebuie asigurat ca asemenea 
intilniri să continue și în viitor. 
In acest sens, apare necesară 
crearea unui organ general-eu- 
ropean.

Reprezentanții altor țări, ca 
Norvegia și Italia, au subliniat 
importanța ce trebuie acordată 
continuității procesului început 
și examinării urmărilor confe
rinței. Reprezentantul Italiei, L. 
Ferraris, a susținut necesitatea 
urmăririi, in acest sens, a apli
cării ho-tărîrilor conferinței, 
pentru a li se asigura o efecti
vă aplicare.

Comitetul de coordonare a 
stabilit ca, în prima lună a a- 
nului viitor, să continue dezba
terea privind clarificarea pozi
țiilor și evidențierea punctelor 
de acord, urmind ca pe aceas
ta bază să se treacă cit mai 
curind la redactarea proiectelor 
de documente finale. Astfel, s-a 
prevăzut ca in primele două 
săptămîni să funcționeze toate 
cele 16 organe de lucru într-un 
ritm intens, urmind ca, pe mă
sură ce se va trece la redacta
re, ritmul ședințelor să permi
tă negocieri în vederea elabo
rării formulărilor acceptabile 
tuturor.

S-a exprimat încrederea ge
nerală că prin eforturi susținu
te și concertate se va ajunge la 
documente care să dea satisfac
ție deplină așteptării popoare
lor, pe baza recomandărilor fi
nale adoptate de miniștrii de 
externe la Helsinki.

Colaborarea 
economică 

româno-bulgară
Vineri a sosit la Sofia dele

gația guvernamentală română 
condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică.

In gara Sofia, delegația ro
mână a fost întîmpinată de Jiv- 
ko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., preșe
dintele părții bulgare în comi
sie, precum și de alte persoane 
oficiale bulgare.

A fost de fată ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Si- 
medrea.

In aceeași zi, la Consiliul de 
Miniștri al R,P. Bulgaria au în
ceput lucrările întîlnirii preșe
dinților Comisiei mixte guver
namentale româno-bulgare. Cu 
acest prilej va fi examinat mo
dul de îndeplinire a sarcinilor 
stabilite în documentele întîl- 
nirilor la nivel înalt și în pro
tocolul sesiunii a X-a a comi
siei și vor fi stabilite măsuri în. 
vederea intensificării colaboră
rii și cooperării economice și 
tehnice dintre cele două țări.

★
Vineri după-amiază, tovarășul 

Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guver
namentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică, a fost primit de 
Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria.

Au fost examinate, cu acest 
prilej, probleme ale dezvoltării, 
în continuare, a relațiilor eco
nomice, lărgirii schimburilor co
merciale, cooperării, și speciali
zării în producție.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a fost de față 
Trofin Simedrea, ambasadorul 
României la Sofia.

★
Seara, ambasadorul român a 

oferit, cu ocazia întîlnirii celor 
doi președinți in Comisia mixtă 
guvernamentală, un 'cocteil în 
saloanele ambasadei.

Au participat Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
părții bulgare în Comisia mixtă 
guvernamentală, miniștri, alte 
cadre economice bulgare, mem
brii celor două delegații, ziariști.

• Consiliul Prezidențial al 
R.P. Ungare l-a eliberat pe 
Janos Peter din funcția de mi
nistru al afacerilor externe, in 
legătură cu trecerea sa într-o 
altă muncă importantă, anunță 
agenția M.T.I.

In funcția de ministru al a- 
facerilor externe al Ungariei a 
fost numit Frigyes Puja, care 
pînă acum deținuse postul de 
prim-locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe.

• PREȘEDINTELE R. S. CE
HOSLOVACE, Ludvik Svoboda 
i-a numit pe Rudolf Rohlicek, 
fost ministru al finanțelor, și 
pe Vlastimil Ehrenberger în 
funcția de vicepreședinți ai gu
vernului R.S. Cehoslovace.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a 65-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
în [perioada 11—13 decembrie 1973, a avut Ioc la Moscova cea 

de-a 65-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat : T. 
Țolov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, F. 
Hamouz, vicepreședinte al gu
vernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, C. R. Rodriguez, 
vice prim-ministru al guvernu
lui revoluționar al Republicii 
Cuba, G. Weiss, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, 
D. Gombojav, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Mongole, M. 
Jagielski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, Ghe
orghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
G. Lazar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, M. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste. în confor
mitate cu convenția dintre 
C.A.E.R. și guvernul Republi
cii Socialiste Federative Iugo-^ 
slavia, la ședința Comitetului 
Executiv a participat, la exa
minarea unor probleme, M. Or- 
landici, membru al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I.

Comitetul Executiv a exami
nat o serie de probleme legate 
de înfăptuirea programului 
complex al adîncirii și perfec
ționării în continuare a cola
borării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

îndeplinind hotărîrile celei 
de-a XXVII-a sesiuni . a 
C.A.E.R., Comitetul Executiv a 
adoptat proiectele convențiilor 
și statutelor privind crearea:

— Uniunii economice interna
ționale „Intertextilmaș", care 
se creează de R.P.B., R.S.C.,
R.D.G., R.P.P., Republica Socia
listă România, R.P.U. și 
U.R.S.S. pentru organizarea pro
ducției ce se realizează prin 
cooperare și specializare, pen
tru lucrări de cercetare științi
fică și de proiectare în comun, 
pentru organizarea deservirii 
tehnice în domeniul industriei 
textile ;

— Uniunii economice inter
naționale „Interatomenergo", 
care se creează de R.P.B., R.S.C., 
R.D.G., R.P.P., Republica Socia
listă România, R.P.U., U.R.S.S. 
și R.S.F.I. pentru colaborarea 
în domeniul producției de uti
laje, aparate, piese de schimb 
și materiale pentru centralele 
nuclearoelectrice, precum și 
pentru specializarea și coopera
rea in acest domeniu, pregăti
rea cadrelor de exploatare, a- 
cordarea de asistență în lucră-^ 
rile de dare în exploatare; și 
punerea la punct și alte feluri 
de asistență tehnică.

— Organizației internaționale 
„Interelectro", care se creează 
de R.P.B., R.S.C., R.D.G., R.P.P., 
Republica Socialistă România, 
R.P.U. și U.R.S.S. pentru satis
facerea cit mai deplină a ne
cesarului de produse electro
tehnice de înaltă calitate ale 
țărilor participante pe calea lăr
girii și adîncirii colaborării eco

Ziua independenței 
Republicii Populare 

Bangladesh
La 16 decembrie poporul Bangladesh aniversează Ziua in

dependentei, împlinirea a trei ani de la proclamarea statu
lui său independent.

• Republica Populară Bangladesh, cea mai tînără repu
blică de pe continentul asiatic, e angajată într-o amplă 
concentrare a tuturor energiilor poporului pentru progres 
economic și social. Obiectivele esențiale ale acestui efort 
vizează valorificarea noilor resurse naturale ale tării, reali
zarea proiectelor de dezvoltare a industriei și agriculturii.

• La scurt timp după proclamarea independenței au fost 
naționalizate băncile și companiile de asigurare, precum 
și peste 250 de întreprinderi particulare importante repre- 
zentind peste trei pătrimi din sectorul industrial, în primul 
rînd in industria iutei (Bangladesh este cel mai mare pro
ducător de iută din lume), industria textilă, a zahărului, 
construcțiilor de mașini, șantiere navale. Aceasta a făcut 
posibilă lansarea unui prim plan de reconstrucție și dez
voltare cu o durată de un an (1972—1973).

• Avînd în vedere marea densitate demografică (țara nu
mără 75 milioane de locuitori — adică 1.000 de locuitori pe 
km.p.) și procentul ridicat al populației rurale (80 la sută) 
o atenție deosebita se acordă dezvoltării și modernizării 
agriculturii. Măsurile elaborate și aplicate în acest sens au 
ca obiectiv o creștere sensibilă a producției de cereale, in 
special de orez, astfel incit într-un viitor cit mai apropiat 
să se poată asigura integral, din resurse interne, necesitățile 
de consum ale populației.

• Odată cu preocuparea pentru dezvoltarea economiei se 
fac eforturi continue pentru dezvoltarea învățămintului și 
crearea de cadre naționale proprii pentru toate domeniile 
ne activitate ; pe plan social un obiectiv prioritar il consti
tuie lupta împotriva bolilor endemice, fiind în curs de înfăp
tuire un amplu program de lărgire a rețelei de spitale si 
puncte sanitare.

e La mijlocul lunii octombrie a.c. guvernul Republicii 
Populare Bangladesh a adoptat primul plan cincinal de dez
voltare economico-socială a țării jje perioada 1973—1978. 
Pornind de la evaluarea necesităților, a posibilităților ac
tuale și de perspectivă acest plan jalonează etapa de debut 
a creării unei economii naționale care să asigure, din re
sursele proprii, necesarul consumului intern, punînd în 
același timp bazele dezvoltării viitoare. Un accent deosebit 
se pune pe sporirea producției agricole, reconstruirea și 
extinderea căilor de comunicații, construirea unor noi 
obiective industriale pentru care există asigurată baza de 
materii prime. O mare preocupare se manifestă, în cadrul 
planului cincinal, pentru dezvoltarea învățămintului de 
toate gradele, cu accent pe invățămîntul elementar și teh
nic, extinderea formelor calificării forțelor de muncă.

• Poporul român, tineretul României, urmărește cu sim
patie și interes eforturile poporului Republicii Populare 
Bangladesh pentru făurirea și consolidarea unei economii 
independente. Intre tarile noastre au fost stabilite relații 
diplomatice, iar raporturile bilaterale cunosc o evoluție 
pozitivă, existînd bune perspective pentru o cooperare 
rodnică.

P. NICOARA

nomice, în producție și tehnico- 
științifice dintre aceste țări.

De asemenea, miniștrii indus
triei chimice, din împuternici
rea guvernelor R.P.B., R.S.C., 
R.D.G., R.P.P., Republicii Socia
liste România, R.P.U. și U.R.S.S. 
au semnat convenția privind 
crearea de capacități pentru 
producția mijloacelor chimice 
pentru protecția plantelor, ți- 
nîndu-se seama de specializa
rea și cooperarea în producția 
acestor produse, în scopul satis
facerii cit mai depline a nece
sarului de aceste produse al ță
rilor membre ale C.A.E.R.

La ședința Comitetului Execu
tiv a fost examinat raportul 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru probleme valutar-finan- 
ciare despre activitatea desfășu
rată cu privire la îndeplinirea 
acțiunilor din programul com
plex și despre direcțiile activi
tății sale viitoare. S-a relevat 
că această comisie a desfășurat 
lucrări cu privire la perfecțio
narea instrumentelor valutar- 
financiare, legate de cooperarea 
în cercetările științifice și teh
nice, pregătite de comisie.

Examinînd raportul Comisiei 
permanente C.A.E.R. teatru 
geologie cu privire la activita
tea desfășurată și direcțiile' ac
tivității sale viitoare Comitetul 
Executiv a relevat că Comisia 
a desfășurat lucrări privind dez
voltarea colaborării în ce pri
vește asigurarea necesarului ță
rilor membre ale C.A.E.R. cu 
rezerve explorate de combusti
bil și materii prime minerale. 
A fost desfășurată o activitate 
de prognozare în domeniul cer
cetărilor geologice pe teritorii
le țărilor interesate membre ale 
C.A.E.R. Aprobind activitatea 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru geologie, Comitetul Exe
cutiv a trasat sarcină Comisiei 
să continue elaborarea proble
melor colaborării, legate de co
ordonarea planurilor lucrărilor 
de prospecțiuni geologice ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
anii 1976—1980 și pe o perspec
tivă mai îndelungată.

Comitetul Executiv a exami-e 
nat informarea Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru indus
tria chimică despre măsurile 
privind crearea sistemului ine
lar internațional pentru tran
sportul etilenei pe teritoriile ță
rilor interesate, membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I., și a adop
tat recomandări corespunzătoare 
privind adîncirea în continuare 
a colaborării dintre țările mem
bre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv, a adoptat 
raportul. referitor la problemele 
juridice, legate de încheierea și 
realizarea acordului privind 
specializarea și cooperarea în 
producție, a recomandat țărilor 
și, de asemenea, a trasat sarci
na organelor Consiliului să țină 
seama de recomandările cuprin
se în raport, în cadrul pregă
tirii în organele C.A.E.R. și a 
încheierii de către organizațiile 
economice ale țărilor a acordu
rilor privind specializarea și 
cooperarea în producție.

Comitetul Executiv a fost de 
acord cu propunerea Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia 
privind extinderea colaborării 
R.S.F.I. în cadrul C.A.E.R. asu
pra domeniului construcțiilor.

La ședință a fost aprobat pla
nul de lucru al Comitetului E- 
xecutiv pe anul 1974. a fost a- 
doptat planul acțiunilor privind 
realizarea contactelor C.A.E.R. 
cu organizațiile economice inter
naționale pe anul 1974. și. de a- 
semenea. a fost aprobat bugetul 
secretariatului Consiliului pe a- 
nul următor.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

La Moscova a avut loc sem
narea convențiilor privind în
ființarea uniunilor economice 
internaționale „Intertextilmaș" 
și „Interatomenergo", precum și 
a Organizației internaționale 
„Interelectro", pregătite in con
formitate cu recomandările ce
lei de-a XXVII-a sesiuni a 
C.A.E.R. și adoptate la ședința 
a 65-a a Comitetului Executiv 
al Consiliului.

Totodată, a fost semnată, de 
către miniștrii industriei chimi
ce, convenția privind crearea de 
capacități pentru producerea 
mijloacelor chimice pentru pro
tecția plantelor, ținindu-se sea
ma de specializarea și coope
rarea in realizarea acestor pro
duse.

ORIENTUL 
APROPIAT

La încheierea convorbirilor 
sale cu președintele Anwar Sa
dat, secretarul de stat ameri
can, Henry Kissinger, a decla
rat că acestea au fost „foarte 
utile și foarte constructive" — 
transmite agențiile France 
Presse și U.P.I. „Sînt recunoscă
tor președintelui Sadat — a a- 
dăugat șeful diplomației ameri
cane — pentru sinceritatea și 
caracterul deschis și constructiv 
al acestor convorbiri".

Răspunzînd întrebărilor ziariș
tilor. Henry Kissinger a arătat 
că cele două părți au convenit 
asupra faptului ca dezangajarea 
trupelor să constituie subiectul 
principal al primei faze a con
ferinței de pace asupra Orien
tului Apropiat. „Vom vedea 
acum — a adăugat el — îm
preună cu celelalte țări intere
sate, cum să parvenim la a- 
ceasta".
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