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Un sens major, dominant:
ÎNFĂPTUIREA TUTUROR

Noi chemări pe adresa colectivelor de muncă

PREVEDERILOR DE PLAN

• Fabrica de ciment Bicaz
unitățile din industriaCătre toate
de construcțiimaterialelor

Către toate întreprinderile miniere

de pe cuprinsul patriei noastre

In aceste zile pe șantierul de irigații Sadova - Corabia

Adunarea reprezentanților oamenilor muncii din Fabrica de ciment Bicaz, întrunită cu prilejul analizei îndeplinirii planului și angajamentelor asumate pe anul 1972, precum și a măsurilor ce se impun pentru îndeplinirea și depășirea planului pe 1973. apreciază cu satisfacție că, . sub conducerea organizației de partid, colectivul de oameni ai muncii din fabrică a obținut succese deosebite în toate compartimentele de activitate. Ele sînt rodul activității entuziaste, pline de dăruire și elan patriotic cu care colectivul fabricii, alături de întregul nostru
(Continuare în pag. a IlI-a)

Pe șantierul de irigații de la Sadova.

Poto: GHEORGHE CUCU

ide „zmmA

• „Ziua, ceferiști
lor“, sărbătorită în 
fiecare an, în a doua 
decadă a lunii fe
bruarie, reprezintă un 
cald omagiu pentru 
glorioasele lupte re
voluționare de acum 
patru decenii, un sim
bol al înaltei prețuiri 
de care se bucură 
munca harnică, pli
nă de răspundere, a 
feroviarilor, dăruită 
fără preget propășirii 
patriei noastre socia
liste. „Ziua ceferiști
lor“ este întîmpinată 
pretutindeni cu reali
zări remarcabile.

• Pe căile noastre 
ferate s-au transpor
tat în al doilea an al 
cincinalului peste 340 
milioane călători și 185 milioane tone, 
mă-furi l,a sfîrșitul 
cincinalului, volumul 
de transport va spori 
cu 45,6 la' sută la 
mărfuri și cu 20,5 la 
sută la călători, față 
d? rrerioada 1065— 
1970.

• De la preceden
ta lor sărbătoare, ce
feriștii au economisit 
o cantitate de com
bustibil suficientă 
pentru a asigura ne

cesarul întregii rețe
le de cale ferată pe 
circa 12 zile. Aceste 
realizări se datore.se 
mobilizării de noi re
zerve și generalizării 
unor valoroase iniția
tive apărute în între
cerea socialistă. Suc
cese deosebite în a- 
ceastă direcție au ob
ținut colectivele de 
muncă din regionale
le C.F.R. Brașov. 
Cluj și București.

• De curînd, pe 
magistrale feroviare 
Adjud—Ciceu, Cluj— 
Aleșd—Oradea, Fi- 
liași—Tg. Jiu—Min
tia șt Caransebeș— 
Timișoara — Arad, 
toate stațiile' au fost 
centralizate electro- 
dinamre. Pîriă la sfîr
șitul actualului cinci
nal, aproape 70 la 
sută din totalul ma- 
cazelor de pe liniile 
principale și secun
dare vor fi centrali
zate electrodinamic. 
Vor fi montate, pe 
toate tipurile de lo
comotive instalații de 
control al vigilenței 
și autostop.

• In mai bine de 
35 localități din țară,

printre care Suceava, 
Iași, Oradea, Brăila, 
Tg. Ocna și Pitești, 
s-au desfășurat acțiu
ni de modernizare și 
dezvoltare a stațiilor 
de cale ferată, fapt 
care a dus la o creș
tere considerabilă a 
traficului feroviar.

• Astăzi, rețeaua 
liniilor ferate electri
ce însumează peste 
600 km, pe trasee cu 
un trafic intens, cum 
ar fi București — 
Predeal — Brașov, 
Craiova — Drobeta 
Tr. Severin — Ca
ransebeș — Reșița și 
Craiova — Filiași, — 
Tg. Jiu. Acest mijloc 
modern de tracțiune 
se va extinde în con
tinuare pe magistra
lele Adjud — Ghi- 
meș — Ciceu, Ci
ceu — Deda, Brașov 
— Ciceu și Timișoa
ra— Arad — Curtici. 
Pînâ la sfîrșitul cin
cinalului se prevede 
ca electrificarea să 
reprezinte peste 12 
la sută din totalul 
rețelei.

(Agerpres)

• întreprinderea minieră 
Cimpulung-Muscel

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderea minieră Cimpulung, analizînd condițiile concrete la fiecare loc de muncă și sector, precum și rezervele ce pot fi valorificate superior. însuflețit de chemarea secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
(Continuare în pag. a 111-a)

CINE A SPUS

( A AHOMIHDHHII
NU POT LUCRA $1 IARNA ?

SĂ NE EI ÎNTREBAT

ȘI PE NOI, UTECIȘTII 
DE LA UTILAJE !

• DECLARA Șl ACȚIONEAZĂ CA ATARE TINERII MECANICI 
DE UTILAJE DE PE ȘANTIERUL SISTEMULUI DE IRIGAȚII SADO- 
VA - CORABIA

• DE CE EXEMPLUL LOR NU 
ȘANTIERULUI îAnul 1973 este și pentru lucrătorii de pe Șantierul sistemului de irigații Sadova-Corabia anul hotărîtor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Mai ales că la finele lui constructorii trebuie să încheie lucrările pe întreaga suprafață de aproape 80 000 hectare. Un sistem modern, care va transforma mii de hectare de nisipuri zburătoare ale Olteniei în livezi, vii și lanuri bogate. Obiectivele

ESTE URMAT DE TOȚI TINERII

prioritare asupra îndeplinirii cărora trebuie să se concentreze toate eforturile sînt : recuperarea unor restanțe ale anului trecut — aproximativ 6 000 hectare nedate în exploatare (restanțe ce nu țin în exclusivitate de constructori), 
onorarea angajamentului de a se 
da în exploatare înainte de ter
men cel puțin 7 000 hectare și,

OCTAVIAN MILEA 
(Continuare in pag. a ll-a)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au primit la 8 februarie, pe generalul Juan Domingo Peron, fost președinte al Argentinei, cu soția, doamna Isabel Peron, care, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, fac o vizită neoficială în țara noastră.

în cursul convorbirilor au fost abordate probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor politice, economice, tehnice și culturale dintre Republica Socialistă România și Argentina, în folosul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale. Totodată, a avut loc un schimb de păreri asupra unor probleme ale vieții internaționale actuale, ale acțiunii popoarelor pentru pace, in-

dependență națională și bunăstare, pentru recuperarea și folosirea în interesul propriu a bogățiilor naționale, pentru dezvoltare nestingherită, fără nici un amestec din afară, pe calea progresului economic și social.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au reținut pe oaspeți la dejun.întrevederea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.

Tineretul Capitalei — factor 
activ in îndeplinirea 

cincinalului iu patru ani și jumătate
Ieri, într-o atmosferă de puternic entuziasm, s-au disfâșu- rât lucrările conferinței de dare de seamă și alegeri a organizației municipale București a Uniunii Tineretului Comunist La lucrări au participat și au luat cuvîntul tovarășul Gheor- gh-e Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al. Capitalei; și tovarășul Ion Traian Ștcfă- ncscu. prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. Au fost. de asemenea, prezenți membri ai Biroului comitetului municipal de partid, membri ai Biroului C.C. al U.T.C., reprezentanți ai institutelor și organizațiilor obștești cu care Uniunea Tineretului Comunist colaborează în activitatea de educare comunistă a tineretului.lntrunindu-se la puțin timn după memorabilul eveniment, împlinirea a 55 de ani de viață și a 40 dr ani de acii'ita.c revoluționară ai. tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. conducătorul partidului și statului nostru, delegații și invitații la '■onferință au exprimat, într-o atmosferă de înaltă însuflețire, gîndurile și sentimentele de dragoste și recunoștință , ce a- nimă pe toți uteciștii, întreg tineretul Capitalei, adresînd si cu acest prilej, din toată inima. calde felicitări și urări de multă sănătate celui mai iubit fin al poporului nostru, mani- festîndu-și totodată hotărîrea unanimă de a contribui neobosit la înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului C" munist Român.înscrisă ca un moment Important al eforturilor utecistilor și al organizației lor revoluționa-

re de a răspunde prin fapte concrete -de muncă și de viață indicațiilor secretarului general ■>1 partidului cu privire la necesitatea îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă, la ’ perfecționarea întregii activități a organizațiilor U-T.C., conferința a realizat o analiză matură, în «Dirit critic si autocritic, a contribuției aduse de tineret la realizarea hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului, la înfăptuirea sarcinilor profesionale si obștești. In acest context, în spiritul hotărîrilor conferinței municipale de partid privind realizarea actualului cincinal în patru ani și jumătate, reprezentanții tinerilor muncitori, elevi, studenți și intelectuali ai Capitalei au stabilit măsuri concrete pentru participarea responsabilă a organizațiilor lor la întrecerea Lansată de Biroul C.C. al U.T.C. sub deviza „Tineretul — factor activ in înde- olinirea cincinalului înainte de termen“.Conform exigențelor promovate de conducerea partidului nostru in toate domeniile vieții economice și sociale, al militantismului revoluționar,

conferința .a stabilit aețilini și măsuri concrete de iinbunătă- tire a activității educative desfășurate de organizațiile U.T.C. de formare in conștiința fiecărui utecist, a fiecărui tînăr. a unor convingeri politice ferme, de dezvoltare și consolidare a unei atitudini înaintate in muncă și societate, de cultivare a trăsăturilor specifice clasei muncitoare, pe baza principiilor proiectului de norme ale muncii și vicțn comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. In acest sens a fost adoptat Drogramul d» activități al organizației municipale U.T.C pentru perioada februarie 1973 — ianuarie 1975.In funcția de prim secretar al Comitetului municipal București al U.T.C. a fost ales tovarășul George Ghenoiu.In încheiere, într-o atmosferă de totală adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, de stimă și prețuire pentru cel mai iubi* fiu al poporului, partici- panții Ia conferință au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român. tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.
In pagina a 2-a

TELEGRAMA ADRESATĂ
DE PARTICIPANȚII LA CONFERINȚA MUNICIPALĂ BUCUREȘTI 

A U.T.C.,
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Cum se formează, cum se afirmă 
TÎNĂRUL arhitect?— Care este contribuția tinerei generații de arhitecți în configurarea peisajului nostru urbanistic ?— Aș spune esențială. Știe oricine cît s-a construit în ultimii ani în țara noastră. In proporție de circa 80° n, ca să dau o cifră estimativă, tinerii au realizat ceea ce putem an- tologa astăzi sub titlu] de arhitectură românească contemporană. Firește, dacă luăm ca pe un barem oarecum convențional vîrsta de 30 de ani, vîrs- tă în jurul căreia arhitecții noștri dau dovada unei apreciabile maturități profesionale.— Ați putea remarca individualități sau colective de tineri arhitecți ?— Nu știu dacă are vreun sens. Oricum, aș fi în situația de a nedreptăți pe mulți din- trei ei. Experiența ne-a demonstrat că și absolvenți de-ai noștri, cu note c-va ma! scăzute, au realizat după debuturi mai puțin concludente, lucruri din ce în ce mai bune, pe alocuri remarcabile. Activitatea practică susținută, încrederea celor cu care au colaborat, calitățile lor. in ciuda unei dezvoltări mai sinuoase, i-a situat pe atari poziții. Activ’tatea practică, ca să revin la ea, este, după opinia mea, definitorie,

pentru formarea și afirmarea Unui viitor arhitect.— Prin activitate practică înțelegeți activitate strict constructivă ? O parte din tinerii arhitecți, dacă nu mă înșel, manifestă un soi de rezervă față de munca în „birou“, intr-un fel față de munca de proiectare, față de munca in colective foarte mari, unde, cred ei, aportul

de altă parte nu reflectă decît un raport cantitativ. Sarcini constructive foarte mari, con- plexe, reclamă, natural, o mai mare cantitate de muncă, dirijată totuși unitar și coerent în cadrul unui colectiv. în sfîr- șit aș vrea să mai amintesc că aceasta poate să reprezinte numai o etapă în cariera unui arhitect, dar o etapă
Un dialog cu prof. dr. arh.

CEZAR LĂZĂRESCU

lor nu este sesizabil, unde personalitatea lor nu poate fi pusă în lumină suficient de pregnant.— Este și nu este adevărat. Mai degrabă pare adevărat. Să mă explic. Prin activitate practică nu înțeleg una exclusiv și nemijlocit constructivă. Evoluția concepțiilor moderne despre arhitectură și urbanism nu mai permite singularizarea. Pentru sistematizarea unui oraș sau a unei zone mai mari, de pildă, este necesar efortul unui colectiv, al unor grupuri pluridisciplinare în componența < ă- rora nu intră exclusiv arhitecți. Activitatea In colectiv, pe

necesară mai ales după absolvire, căci in acest mod el rezolvă sarcini concrete de producție dar continuă totodată să se instruiască, să beneficieze de experiența altora, cu mult mai bogată decît a sa. Tot viața ne-a mai demonstrat că nu întotdeauna se întîmplă așa, că nu este, la urma urmelor, obligatoriu să se întîmple așa. O cred numai cei cu prejudecăți.— Puneți un accent deosebit pe activitatea practică. Este un principiu al dv. ca profesor ?— N-aș putea spune că este al meu. Este al școlii noastre

de arhitectură, al învățămîn- tului nostru superior, un în- vățămînt suplu care urmărește atent în primul rînd necesitățile societății. Cu ani in urmă absolvenții noștri gîndeau teoretic excelent, ofereau soluții interesante dar destul de fanteziste (mai ales sub raportul eficienței materiale), dacă ar fi încercat cineva să le dea viață. M-am străduit să-i învăț sa gîndească realist. Să țină seama pentru cine construiește, cu ce construiește, care este eficiența economică a întregului proiect. Să nu-i fie indiferent, cu alte cuvinte, dacă o construcție va costa 1 milion sau 10 milioane. Rentabilitatea, ca să vă dezvălui cîteva din secretele notării și aprecierii un ii proiect, reprezintă unul din criteriile noastre de bază. Costul unei clădiri nu mai este treaba altcuiva, ci și a arhitectului. Am ajuns în situația, ca astăzi, aproape toate proiectele studenților să aibă o adresă precisă, să intereseze în chip concret un beneficiar. Recent un grup de studenți conduși de un profesor s-au deplasat la Arad pentru a discuta cu forurile lo-C. R. CONSTANTINF.SCU
(Continuare în pag. a ll-a)

Cinci minutede poezie
de DUMITRU M. ION

Poezia, lucru știut, este un gen ceva mai ocolit de cititori decît proza și reportajul. Lucrul pare normal la o primă vedere fiindcă poezia cere o atmosferă de meditație, o dispoziție anume și de ce să nu o spunem o educație specială. Deseori școala elementară și medie apropie viitorul cititor de poezie trasîndu-i niște jaloane de înțelegere și cunoaștere a mecanismului care conduce la compunerea unei poezii. Ti- nărului i se prevedeau cîteva sumare cunoștințe de prozodie, i se spune că poezia e 99 la sută muncă (transpirație) și a- bia unu la sută inspirație, el fiind de cele mai multe ori pus să învețe pe de rost lungi poeme, poezii fragmente pe care nu le înțelege în bună măsură necunoscînd, nefiind acordat pe aceeași lungime de undă cu suflul poetului de care ia cunoștință. Sigur că poezia e muncă, dar personalitatea, acel 
ce care individualizează este deseori decisiv in a recunoaște un poet. La toate acestea se adaugă cunoștințele sale despre lume și viață, poziția sa politică, crezul său.In poezie, a fi un bun meseriaș înseamnă ceva dar, după cum mulți știm, nu înseamnă totul. Se intîmplă să distingem intre zece poezii scrise de diferiți poeți, opt, nouă scrise impecabil - (după toate normele prozodice), să sune cristalin, să aibă „parfum", dar numai una singură care ignoră sau lasă la o parte forma pentru a transmite cititorului acele fantaste puteri care-l emoționează e de excepție. Acel poet este mare și autentic care vorbește cititorului despre devenirea lucrurilor, despre continua lor mișcare, care pătrunde în natura intimă, in conștiința ființelor și lucrurilor, le observă mișcările controlate și necontrolate. Cine scrie despre lucrurile devenite acela nu răspunde comandamentelor unei poezii în continuă mișcare revoluționară E mai ușor a scrie o poezie rece, de gheață, egală, impecabilă ca ritm și rimă, dar lipsită de forța de a transmite emoții.„Cum putem face ca poezia să fie cunoscută, să pătrundă în cele mai largi pături de oameni ai muncii ?" Un țăran străin îmi spunea pe cîmp că fără poezie nu ar putea trăi. Un

(Continuare în, pag n 11 <
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Tineretul Capitalei — factor 
activ in îndeplinirea cincinalului

PRIMIRE LA 
CONSILIULUIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, joi după-amiază, pe ambasadorul Iranului la Bueu-

PREȘEDINTELE
DE MINIȘTRIrești, Sadegh Sadrieh, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o convorbire desfășurată într-o atmosferă de cordialitate.

Ședința Comitetului 
miniștrilor apărării 

ai statelor participante 
la Tratatul

BCCENTE.%Z

Decorări

în patra ani și jumătate la Consiliul de Stat

Telegramă adresată de participanții 
la Conferința municipală București a U. T. C., 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român» 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU„Noi, reprezentanții celor peste 270 000 de uteciști din Capitală, întruniți în conferința de dare de seamă și alegeri a organizației municipale București a Uniunii Tineretului Comunist, ne-am analizat activitatea în spiritul înaltelor exigențe ale hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, al prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul numeroaselor vizite de lucru e- fectuate în întreprinderi și instituții, în școli și facultăți, la recenta conferință a organizației municipale de partid. Purtînd in inimile noastre tinere, ca pe o comoară de preț, încrederea nețărmurită pe care o aveți în noi — cei chemați să ducem pe mai departe flacăra nestinsă a libertății și progresului social, ne angajăm in fața partidului, a țării, a dumneavoastră, mult iubite conducător, că ne vom dovedi vrednici continuatori ai tradițiilor revoluționare de muncă și de luptă înscrise cu litere de aur în istoria partidului, a patriei noastre dragi, România Socialistă.Temeinica și profunda analiză a întregii noastre activități, măsurile pe care le-am stabilit pentru viitor, entuziasmul și dăruirea care ne animă pentru îndeplinirea angajamentului comun — cincinalul in patru ani și jumătate — constituie cea mai puternică mărturie că vibranta dumneavoastră chemare, adresată generației tinere din România, și-a găsit un profund răsunet în munca tineretului Capitalei.Sîntem hotărițj să traducem in viață, cu entuziasm și pasiune revoluționară, sfaturile Și indicațiile dumneavoastră, să vă urmăm pildui. torul exemplu de patriotism și totală dăruire, ‘ntrucît el exprimă, in cel mai înalt grad, spiritul marxismului creator, atașamentul fierbinte față de idealurile clasei muncitoare și ale poporului român, din rindurile căruia v-ați ridicat.Sîntem conștienti că în munca noastră mai avem multe neajunsuri, în același timp convinși, că trebuie să ne sporim efortul, in proce

sul complex, de rezonanță istorică, al făuririi socialismului multilateral dezvoltat pe pămîn- tul multimilenar al României. Activitatea remarcabilă Pe care ați desfășurat-o în slujba poporului, a clasei muncitoare, timp de patru decenii, ne dă Înzecite puteri pentru a fi la înălțimea luptei și sacrificiilor dumneavoastră. Tocmai de aceea, luînd drept model activitatea dumneavoastră pătrunsă de un înalt spirit revoluționar, de exemplară răspundere față de destinele poporului român, față de cauza socialismului, păcii și progresului, vom acționa mereu mai hotărîți pentru formarea unui tineret viguros. harnic, întreprinzător, cu o inaltă conștiință politică, cu o temeinică pregătire profesională.In numele acestui legămint unanim, ne angajăm, ca fiecare la locul său de muncă și toți acolo unde partidul ne cheamă, să nu precupețim nici un efort pentru realizarea planului cincinal în patru ani și jumătate, pentru a ne aduce plenara noastră contribuție la ceea ce partidul gîndește și făurește, spre binele și fericirea generațiilor de azi și de mîine, pentru edificarea comunismului pe pămîntul României.Asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că organizația de tineret a Capitalei și-a însușit pe deplin măsurile adoptate de Congresul al X-lea și Conferința Națională a Partidului Comunist Român, prețioasele dumneavoastră indicații, că vom valorifica imensul potențial de inițiativă și creație, elanul sutelor de mii de tineri din uzinele, fabricile, instituțiile, școlile și facultățile bucureștene pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin. Sîntem hotăirîți să punem în slujba patriei și partidului priceperea, energia și pasiunea care ne animă, pentru a contribui creator la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie, ROMÂNIA SOCIALISTA“.

La Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a a- vut loc, joj după-amiază, solemnitatea înmînării Ordinului „23 August“ clasa I tovarășilor profesor Ion Clopoțel, pentru îndelungată și rodnică activitate tn mișcarea muncitorească și pentru contribuția adusă la o- pera de construire a socialismului, cu prilejul împlinirii virs- tej de 80 de ani, și Pavel Ba- buci, pentru îndelungată și rodnică activitate în mișcarea muncitorească și pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu prilejul împlinirii virstei de 60 de ani.înaltele distincții au fost în- mînate de tovarășul Miron Con- stantinescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.La solemnitate au fost de față tovarășii Ștefan Voitec, Constantin Stătescu, secretar al

Consiliului de Stat. George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Ștefan Voicu, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră.Tovarășul Miron Constanti- nescu a felicitat călduros pe cei decorați, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, urîndu-le multă sănătate și succese în muncă.Exprimîndu-și gratitudinea pentru distincțiile acordate, care-i onorează, pentru prețuirea activității lor, cei decorați au adresat cele mai calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu. urîndu-i multă sănătate și putere de muncă, spre fericirea țării și a întregului nostru popor. (Agerpres)
Lucrările adunării generale a Academiei 

de științe agricole și silviceJoi dimineața au început în Capitală lucrările adunării generale anuale a Academiei de științe agricole și silvice.Raportul prezentat de președintele Academiei, Nicolae Giosan, ca și dezbaterile au relevat principalele realizări în obținerea de noi soiuri .și hibrizi de cereale, plante tehnice, hortiviticole și de nutreț, în producerea unor cantități sporite de semințe și material să- ditor cu valoare biologică ridicată, în îmbunătățirea tehnologiilor de cultură a plantelor, în selecția, creșterea și îngră- șarea animalelor. S-a evidențiat, de asemenea, eficiența integrării cercetării științifice cu învățămintul agricol superior, în scopul creșterii aportului a- cestora la sporirea producției, la dezvoltarea intensivă și ridicarea eficienței economice a agriculturii.
CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

—«_________ :_______________- —;   ----------------------------------- - ——————

Adunarea a adoptat programul de cercetare științifică pe acest an axat pe probleme majore ale producției agricole și silvice, menit să contribuie la realizarea înainte de termen a actualului cincinal.Participanții au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune între altele : Convinși de justețea aprecierilor dumneavoastră că oamenii de știință sint în stare să rezolve cu succes problemele mari ce confruntă cercetarea cu producția, participanții la adunarea generală vă asigură că toți cej ce lucrează in cercetarea științifică agricolă și silvică sînt animați de un profund atașament față de patria noastră, față de Partidul Comunist Român, față de dumneavoastră personal — cel mai strălucit fiu al poporului și partidului — și se angajează să facă totul pentru a-și aduce contribuția la îndeplinirea importantelor prevederi de dezvoltare a agriculturii și silviculturii, Ia propășirea României socialiste. (Agerpres)
Tînărul arhitectcale un proiect care-1 interesa, și care le-a fost in mod special consacrat. Un alt grup, de pildă, din anul III a făcut o amplă documentare pe teren în județul Ialomița in vederea sistematizării unei zone rurale ce încorpora un număr de nouă comune. Exemplele se pot înmulți. Ceea ce vreau să subliniez încă o dată este faptul că legătura directă cu necesitățile vieții este una din sarcinile noastre fundamentale, că de realizarea ei depinde la urma urmelor calitatea și oportunitatea intervențiilor specialiștilor pe care îi formăm. Este semnificativ cred că circa 50% din volumul de ore ale programei analitice, este repartizat activității practice, de atelier.— Proiectele studenților sînt deci proiecte realizabile...— Da. Perfect realizabile. Firește, în ceea ce privește soluția, concepția arhitectonica, căci între ea și realizarea definitivă mai sînt necesare o serie de alte proiecte (privind betoa- nele, instalațiile sanitare, electrice etc). Economiile și_ utilitatea o văd în primul rînd in caracterul de studiu al proiec- telor în vederea oportunității unei acțiuni, cit de cît, de an- vergură. Prin aceste proiecte care oferă mai multe soluții practice, specialiștii, beneficiarii pot testa excelent o anumită necesitate constructivă, mele concrete in care s-ar tea realiza ea.__  Studenții Institutului arhitect-'ră „Ion Mincu“ mează și un curs de arhitectură de interior. Roadele învățăturii lor nu le putem aprecia în chip practic, așa cum ar trebui cred, deoarece, mobila destinată noilor blocuri, contrazice viziunea arhitectonică începînd de la dimensiuni, ca să nu mai amintim alte neajunsuri.__ Este adevărat. Nu întotdeauna fabricile de mobilier țin seama de noile soluții arhitectonice. Poate alte priorități în planul de producție poate lipsa specialiștilor a creat această situație. Unui arhitect îl va mai trebui pînă la asimilarea completă a tehnologiilor specifice doi-trei ani, iar acest interval de timp necesar „calificării“, ca să zic așa, îndepărtează fie pe arhitect de studioul de creație (dacă exicta) a unei asemenea fabrici, fie fabrica însăși, care urmărește un randament imediat și integral- Cre^ că anumite contacte cu aceste fabrici, o practică de producție ar limpezi oarecum lucrurile, firește, cu acordul și acceptarea ’unor necesități dictate de însăsi realizarea arhitectonica, de către aceste întreprinderi.— Aș dori să abordez o problemă, ce interesează cred deopotrivă publicul, arhitectn, studenții care, bănuiesc. Ia absolvirea institutului au o viziune. cit de cît conturată, a problemelor specifice arhitecturii legate de cea mai stringenta actualitate. As dori să evaluați pericolul, real sau poate numai închipuit, al degradăm specificului local pe care sistematizarea rurală o implică.— Nu este un pericol pro- priu-zis. Este o consecința a acțiunii, inevitabile, de urbanizare a localităților rurale. Dar acest specific a încetat de multe ori să existe tocmai prin ac
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țiunea unor constructori individuali, al căror ideal, să zicem estetic, nu mai este „casa bă- trînească“, ci casa de la oraș, de regulă cea de la periferia orașului, totodată de la periferia bunului gust. Sistematizarea nu face decît să restabilească, în alte condiții, un echilibru estetic, să introducă confortul in lumea satului contemporan, să răspundă unor cerințe pe care insăși dezvoltarea societății le impune.— Există atunci pericolul monotoniei, monotonie pe care o înregistrăm uneori, de altfel, și în peisajul urban.— Există, e drept. Este insă un pericol care pîndește dacă vreți arhitectura pe plan mondial. El este inevitabil într-un fel, dacă ne gîndim la un anumit ritm constructiv, la necesitățile care îl reclamă imperios, la o anumită economicitate și rentabilitate, la faptul, consecință logică, că produsul arhitectonic este astăzi un produs de serie mare și nu un unicat. Prin aceasta nu vreau nici o clipă însă să absolv lipsa de exigență a unor proiectanți sau constructori, în preocupările cărora diversificarea cu tot ceea ce implică ea în plan estetic și spiritual, trece cumva pe planul al doilea.— Putem vorbi de un specific al arhitecturii noastre moderne ? Ce sugestii ale vechii arhitecturi rurale sau urbane pot fi fertile în sinteza pe care arhitectura modernă o propune ?— Cu toată convingerea a- firm că da. Orice trecere în revistă comparativă a realizărilor în acest domeniu, ne relevă o notă inconfundabilă. Ea izvorăște din evoluția permanentă ' înțr-un anumit peisaj, ce arhitecturii noastre moderne dictează anume proporții_ și ritmuri, din anume trăsături spirituale și psihice, care cultivă armonia și echilibrul. Arhitectura noastră modernă _ nu are agresivitate (o brutalitate pe care mai recent anumite curente din Anglia sau țările nordice o și teoretizează), o monumentalitate menită să sperie, să subjuge și să oprime (vezi de pildă arhitectura de tip „fascist“ înflorită într-o anumită perioadă în Germania și Italia). Trăsăturile ei specifice nu stau, așa cum se pot aștepta unii, în detalii. Arhitectura modernă nu cultivă, ați observat bine, ornamentul. Lucrarea de artă pe care o cere uneori nu este a „casei“, ci a zonei respective, construcția modernă fiind numai un suport fericit pentru o lucrare de artă monumentală, pentru o operă destinată cetății. Orice, prelucrare a unor detalii din arhitectura rurală și cea urbană (dacă ea a existat ca produs românesc specific) nu duce, după opinia mea, subliniez, decît la realizări hibride. Nu putem trăi în decoruri de teatru, ci în spații care răspund necesităților și sensibilității noastre contemporane. Pentru că. e limpede, vechea funcționalitate, a arhitecturii românești nu răspunde nici pe departe funcționalității impuse de noul flux al existenței cotidiene, pentru că soluțiile care pot fi preluate și dezvoltate astăzi de către arhitectură se situează în primul rînd în această direcție. Lec

ția unui Mincu sau Cerchez nu o apreciez numai prin realizările lor (deși au avut), ci mai ales prin atitudinea lor, prin sentimentul de mîndrie națională, care îi făcea să respingă în acele condiții istorice avalanșa de formule neoclasiciste, neobaroce etc. de o calitate,

cum se mai poate constata și astăzi, îndoielnică. Acest sentiment există, il inregistrez și la arhitecții de azi, la tinerii ar- hitecți care, atenți la tot ceea ce se realizează mai valoros pe plan mondial se străduiesc să dea arhitecturii noastre contemporane un caracter unic, original.
Cine-a spus 

că autoscreperelebineînțeles, realizarea tuturor celorlalte sarcini de plan ale anului curent.Evident, aceste importante, o- biective reprezintă tot atîtea sarcini prioritare înscrise în a- genda de lucru a organizației U.T.C,, a celor patru sute de tineri ce-și desfășoară activitatea în șantier. în aceste condiții atenția organizației U.T.C. este îndreptată asupra următoarelor probleme: folosirea cu randa
ment maxim de lucru și a uti
lajelor, continuarea cursurilor de 
perfecționare a calificării (în 1972 s-au calificat pe șantier 62 de sudori, 12 macaragii, 8 labo- ranți betoane, 4 normatori), or
ganizarea unor activități com
plexe privind formarea etico-pro- 
fesională a tinerilor. După cum se vede programul de activități al comitetului U.T.C., căci din el am extras aceste obiective, cuprinde un larg evantai de preocupări. Ce se întîmplă, practic în organizațiile U.T.C., la fiecare punct de lucru ?Prima constatare : la toate loturile se lucrează din plin. Secretarul comitetului de partid pe întreprindere, tovarășul inginer 
Ion Ionescu, cu care străbatem drumurile șantierului, ne spune că deși vremea este foarte friguroasă lucrul continuă în toate sectoarele : la turnarea betoa- nelor la stațiile de pompare (sînt 160 în tot sistemul), la nivelarea solului, săparea șanțurilor, la defrișări. Se dispune de condiții de viață bune și de un parc de utilaje de înalt randament. Nu rămîne nefructificată o asemenea înzestrare. Aveam să ne convingem mai ales acolo unde am întîlnit la lucru un grup de 14 autoscrepere, toate conduse de tineri.

— Vrem să terminăm mai 
repede și mai bine — ne spune tînărul șef al secției utilaje, ing. Constantin Dugăeșescu. Prin plan, aceste autoscrepere nu ar trebui să lucreze în lunile de iarnă. Uteciștii de la secția noastră au luat însă inițiativa să nu lase atîtea zile să treacă nefolosite mai ales că terenul ne permite să continuăm lucrul.Angajamentul celor 68 de uteciști de la utilaje se materializează zilnic în zeci de hectare nivelate, mii de metri cubi de pămînt sau nisip dizlocați și transportați, spațiu larg deschis celor care croiesc canalele, care întind rețeaua de conducte.— De noi, cei care lucrăm cu mijloace mecanice, depinde în cea mai mare măsură mersul

lucrărilor — ne mărturisea maistrul Dumitru Stanciu, secretarul organizației U.T.C. a secției. De aceea, am considerat că e de datoria noastră să fim primii care se angajaează la o muncă mai susținută în acest an. A- ceasta înseamnă pentru noi ca fiecare ceas, fiecare zi de lucru să fie folosită cu maximum de randament. Toate acestea nu se fac decît printr-o respectare riguroasă a disciplinei muncii. Iată de ce spunem că pentru mecanici disciplina înseamnă în 
primul rînd folosirea intensi
vă a timpului de lucru.Ce măsuri concrete s-au luat ? O bună aprovizionare cu combustibil, întreținerea zilnică atentă, de către fiecare tînăr a utilajului cu care lucrează (operație care este controlată prin sondaj zilnic de către maiștrii de întreținere și șeful secției), prezența obligatorie a mecanicilor reparatori în cîmp, pentru remedierea operativă a eventualelor defecțiuni ivite, inițierea unei întreceri între grupele de utilaje pentru obținerea titlului de „Fruntașul zilei“. Rezultate ? Fiecare utilaj are norma depășită cu procente variind între 30 și 50 la sută. Printre cei mai buni conducători și realizatori deci : autoscreperiștii Ion Rățoi, 
Nicolae Bănuțoiu, Ion Gorgotă, buldozeriștii Oprea Grosan, Titi 
Stănculescu, escavatoriștii Gheor
ghe Biciu și Firicel Basarab.Am fost și la alte locuri de muncă. Pretutindeni am întîlnit tineri care muncesc cu multă pasiune. Din păcate, nicăieri nu ni s-a mai vorbit de o inițiativă ca a celor de la utilaje. Toți sînt dornici să participe la întrecerea lansată de Biroul C.C. al U.T.C., dar după cum mărturiseau ei, e nevoie ca cineva să stabilească exact. în funcție de specificul șantierului, criterii de întrecere. După cum remarcam și mai înainte condițiile de lucru de pe acest șantier sînt optime, mai bune decît pe alte șantiere similare. Există în fiecare tînăr dorința de a se perfecționa profesional, de a contribui cu realizări zilnice superioare la efortul general care se face pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor planului cincinal. Comitetului U.T.C. îi revine obligația de a cataliza aceste energii, transpu- nînd în acțiuni și inițiative specifice menite să concure la îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate de colectivul de muncă de pe acest important obiectiv al agriculturii.
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de la VarșoviaIntre 6 și 8 februarie 1973, Fn capitala Republicii Populare Polone — Varșovia, a avut loc ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La lucrările comitetului au narticipat miniștrii apărării țărilor DarticiDante la Tratatul de ia Varșovia, comandantul su- nrem ai Forțelor Armate Unite și șeful Statului Major al Forțelor Armate Unite.La ședință au fost examinate Drobleme orivind activitatea curentă a organelor militare ale organizației Tratatului de ’a Varșovia.Ședința Comitetului miniștrilor apărării s-a desfășurat în- *ir-o atmosferă prietenească, in spiritul înțelegerii reciproce a tuturor participa.nților. în problemele discutate au fost adoptate hotărîri puse de acord.Ședința a fost prezidată de ministrul apărării naționale al Republicii Populare Polone, ge- «eral-broni Woiciech J"ruzel ski.
★Participanții la ședința Comitetului au fost primiți de Ed- ward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. și Piotr Ja- roszewikz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.Intilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

AGENDĂMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă din partea ministrului relațiilor externe al Republicii Cuba, Râul Roa Garcia, prin care acesta mulțumește pentru felicitări adresate cu ocazia Zilei naționale a Republicii Cuba.George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalainen, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere.A sosit in Capitală o delegație economică din Libia, condusă de Taha Sherif Ben Amer, ministrul comunicațiilor, care face o vizită în țara noastră.La sosirea pe aeroportul Oto- peni erau prezenți Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și funcționari superiori din acest minister.Joi dimineața, ministrul libian și persoanele care-1 însoțesc au avut o întrevedere cu Nicolae M. Nicolae, In cursul căreia au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor economice dintre cele două țări.

PROVINCIALE

• Aseară, la Fraga, în sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni“ la baschet masculin, Slavia Praga a invins cu scorul de 39—83 (50—53) pe Dinamo București. Returul va avea loc la 15 februarie, la București.
...DUPĂ INFRINGEREA DE LA 

NIMES• Comentind partida amicală de fotbal disputată la Nimes (4 000 de spectatori) între formația locală Olympique și selecționata divizonară română, corespondentul agenției France Presse notează, între altele : „Prima repriză, în care echipa din Nimes a înscris și unicul gol care i-a asigurat victoria, a fost de excelentă calitate. De la oaspeți s-au evidențiat, prin jocul lor tehnic, Dobrin și Dinu, iar de la gazde Adams și Mezy. Dacă echipa română a dominat teritorial, în schimb atacanții săi au șutat de la distanță prea mare, iar cînd s-au aflat în careu au intîrziat să-și încerce șansa. Mult mai clare au fost ocaziile gazdelor, care au străpuns adesea apărarea română prin cursele spectaculoase ale lui Pîrcălab și Fleitas. Ră ducanu a rezistat pînă în minutul 19. cînd, bine servit de Fleitas, mijlocașul Adams, cu un șut puternic la firul ierbii, a reușit să înscrie. După pauză, fotbaliștii români au făcut mari eforturi să egaleze, l-au pus de cîteva ori la încercare pe portarul gazdelor, apoi Nimes a reluat inițiativa și numai datorită valorii portarului Răducanu oaspeții au putut e- vita un scor și mai sever“.
IERI, LA HOCHEI• Pe patinoarul artificial dinparcul sportiv „23 August" au continuat joi întrecerile din cadrul penultimei zi a campionatului național de hochei pe gheață. Steaua a învins cu scorul de 8—1 (2—0, 3—0, 3—1)pe S.C. Miercurea Ciuc, iar Dinamo a întrecut cu 8—3 (1—2, 6—0, 1—1) pe Dunărea Galați.• Primul titlu la campionatele europene de patinaj artistic, care se desfășoară in ora șui vest-german Köln, a fost cucerit de cuplul sovietic Irina Rodnina — Alexandr Zaițev cu 427,80 puncte. Este pentru a cincea oară consecutiv cînd talentata patinatoare Irina Rodnina termină victorioasă în această probă, avînd de data aceasta ca partener pe Alexandr Zaițev, care l-a înlocuit pe Aleksei Ulanov.Medalia de argint a revenit, de asemenea, unui cuplu sovietic — Ludmila Smirnova — A- leksei Ulanov —, dar la diferență apreciabilă față de cîști- gători : 410,20. Pe locul trei s-a situat perechea vest-germană Almut Lehmann — Herbert Wiesinger ou 408 puncte.

Joi a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre patrie delegația Asociației de prietenie sovieto- română, condusă de Alia Tiho- novna Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei ușoare a U.R.S.S., vicepreședintă a A.P.S.R., care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., a făcut o vizită în țara noastră și a participat la manifestările prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică.Atașatul militar, aero și naval al Republicii Populare Democrate Coreene la București, colonel Son Ghian Zun, a oferit, joi seara, in saloanele ambasadei, o recepție cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a întemeierii Armatei Populare Coreene.La Casa arhitectului din București a avut loc joi la amiază vernisajul expoziției „Arhitectura bulgară contemporană“.La festivitatea inaugurală au luat parte arhitecți, oameni de artă și cultură, cadre didactice din învățămintul superior, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.

Asistam, la Tul
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artă conține, la rîn- 
dul său, numeroase 
valori în cel mai 
autentic sens al cu- 
vîntului, cum nu au 
multe muzee din 
alte orașe de aceeași 
mărime) să fie nu. 
numai „populariza
te“ dar să joace un 
rol real în consti
tuirea trăsăturilor și 
a mentalității spi
rituale a locuitori
lor, a tuturor gene
rațiilor ? Ce se poa
te face, se întreba 
cineva, pentru ca
mijloacele materia
le, suficiente, de
care dispune Cen
trul de îndrumare 
a creației amatori
lor să fie utilizate 
mai intens și mai 
diferențiat ? Intr-un 
cuvînt, un număr 
de oameni luau în
tr-un fel cunoștință 
de propriile lor 
condiții și posibili
tăți de manifesta
re dar își exprimau 
indirect și un soi de 
nedumerire față de 
puținătatea cunoaș
terii și folosirii „re
zervelor“. Am avut 
sentimentul unei 
izolări redutabile, 
contra căreia vor 
trebui depuse efor-

cercetarea 
munca 

tezaurul 
(Muzeul 
o emi- 

cu

turi probabil neîn
chipuit de mari. 
Probabil că tradi
ția izolării, puterni
că dintotdeauna în 
zona Deltei, își e- 
xercită încă tirania.

In multe locuri, 
confruntarea din
tre mentalități moș
tenite, tradiții etc. 
și noile promoții ce 
vin cu un bagaj de 
cunoștințe indiscu
tabil superior, se 
întîmplă uneori ca 
aceste- noi promoții 
să fie în chip a- 
proape misterios a- 
similate (era să 
scriu înghițite) de 
tradiția locului, care 
nu peste tot poate 
fi socotită superi
oară, dimpotrivă. 
Sînt anumite tradi
ții dăunătoare și 
printre ele, de e- 
xemplu, aceea care 
a cultivat și mai 
cultivă încă absen
ța relațiilor, viața 
retrasă, izolarea ce 
seamănă cu o scu
fundare lentă și ine
xorabilă, 
realitate 
torie,
locuri unde într-un 
mare tumult, în u- 
ruit de mașini mo
derne se înalță 
schelele unor înalte 
combinate, ce an
trenează mii și mii 
de oameni, pe de o 
parte, și „vechiul“ 
oraș (care și el în
cepe să nu mai fie 
chiar vechi) care 
mai păstrează, ca 
pe o secreție irepre- 
sibilă, formele con
tagioase ale izolă
rii. Vnii sînt con- 
știenți de acest risc. 
Să nu lăsăm ca în 
zidurile semețe și 
dufăbile- ale noilor 
noastre case să se 
strecoare, ca o igra
sie insidioasă, invi
zibila crăpătură a 
unei asemenea moș
teniri — spun ei. 
Nu știu de ce, la 
o asemenea suges
tie, în față mi-a a- 
părut aparent intac 
tul zid al casei lls 
her din narațiunea 
fantastică a lui

Este o 
contradic- 
complexă :

E. A. Poe, cu lunga ) 
lui crăpătură mas- ■ 
cată de potopul ) 
mușchiului cenușiu ■ 
ca o perdea de ve- ) 
lur. Izolarea la care ■ 
predispune un a- ) numit loc nu dispa- • 
re de la sine, nu se ) 
destramă și nu pie- ■ 
re ca puful păpă- ) 
diilor luate de cel < 
mai ușor vînt. Ea , ) 
plutește ca o cea-' < 
ță greoaie, po- ) 
luantă. Pentru a se < 
înțelege mai exact < cu ce stări de spirit. ‘ 
inerții, „tradiții“ < 
dăunătoare au încă * 
mult de luptat oa- < 
menii într-o zonă 1 cum este aceea a < 
Tulcei, mi-aș per- 1 
mite să recomand < 
excelenta carte a ‘ 
unui autor local, < 
cum se spune, un < 
scriitor remarcabil J 
altminteri, Valentin J 
Serhu: Provinciale, J 
editura „Cartea Ro- < 
mânească“, 1971. < 
Este aici o adevă- < 
rată colecție de a- < 
semenea inerții, au- < 
tomatisme moșteni- < 
te și perpetuate, } 
visuri umile de in- < 
tensități absurd dis- < 
proporționate în ra- < 
port cu obiectul < 
care le provoacă, < 
manii inofensive nu- < 
Irite de pereții de < 
plută ai izolării, ai < 
necomunicării și ai < 
mizelor provinciale. ( 
Mă întrebam 
îngrijorare cît
citită va fi fost a- 
ceastă carte acolo 
și, de asemenea, mă 
întreb cine-l cu
noaște acolo pe a- 
cest foarte talentat 
prozator, pentru că, 
dacă am aflat une
le lucruri despre ce
naclu, despre mem
brii lui, despre mici 
conflicte inerente 
acestei forme de e- 
xistență literară ce 
poate deveni chiar 
și civică etc., etc. 
despre autorul aces
tor Provinciale nu 
mi-a spus nimeni 
nimic.

cu 
de

C. STANESCU

:<
,<■

<
<
<

Cinci minute
(Urmare din pag. I)

șofer recita poeme, comenta ca un critic avizat, trăia poe
zia... Mi-am zis că un popor care cunoaște puterea poeziei 
și poate să se entuziasmeze e un popor nobil, puternic și tî
năr totodată. Acelui nu ințeleg poezia îi trebuie spus un ,,nu" 
categoric. Poezia, spre a fi înțeleasă, cere suplețe de spirit și 
o modelare a gustului. Gîndiți-vă cită audiență au emisiunile 
de poezie ale radioului in rîndul oamenilor muncii din țara 
noastră. Ce ar spune Televiziunea Română de un moment poe
tic al scriitorilor contemporani în fiecare seară la ora 20, du
pă Telejurnal ? Cinci minute de poezie ar însemna larga fun
damentare și cunoaștere a poeziei contemporane de dragos-, 
te, revoluționare etc. Mă gindesc la acest omagiu vibrant a- 
dus în fiecare seară țării și oamenilor, la formarea gustului 
generațiilor tinere.

Un astfel de moment poetic poate fi o școală a modele
lor pozitive, a eforturilor liricii contemporane de a răspunde 
marilor întrebări care l-au frămintat pe creator din cele mai 
vechi timpuri și în timpul nostru.

ROMÂNIA jFILM i PREZINTĂ |
3 mari vedete aie 

ecranului .I
KIRK DOUGLAS, RO- .
BERT MITCHUM, Rl- •

CHARD WIDMARK

REGIA: ANDREW | 
V.Mc. LAGLEN

I 
Cinemascop — color |
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A V

• Fabrica de ciment Bicaz
Către toate unitățile din industria 
materialelor de construcții

(Urmare din pag. 1}popor, a intîmpinat Conferința Națională a P.C.R. și a cinstit cea de-a XXV-a aniversare a proclamării Republicii.Colectivul de salariați, angajat plenar în activitatea pentru realizarea planului cincinal în patru ani și jumătate, va acționa cu fermitate și abnegație pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale a P.C.R. și a indicațiilor prețioase date de către secretarul general ai partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Exprimînd voința întregului colectiv, adunarea reprezentanților oamenilor muncii din Fabrica de ciment Bicaz cheamă la întrecere in anul 1973 toate unitățile din ramura industriei materialelor de construcții, asumindu-și următoarele angajamente :• In anul 1973 vom depăși planul maximal al producției globale cu 5 000 000 lei și al producției marfă cu 4 500 000 lei, realizând peste prevederi 8 000 tone ciment, 5 000 tone var și 30 000 mp plăci din azbociment etc.• Prin generalizarea schimbului trei în secțiile auxiliare vom crește gradul de utilizare a fondului de timp al mașini- lor-unelte. ceea ce va conduce la intensificarea activității de autoutilare, vom confecționa și monta instalații pentru măcinarea cimentului în circuit închis, instalații de concasare a materiei prime, obținind o producție peste plan la această activitate de 1 000 000 lei.• Vom realiza în mod exemplar sarcinile de export, prin livrarea integrală a cantităților prevăzute pentru anul 1973 pînă la 30 noiembrie a.c.• Prin utilizarea mai bună a timpului de muncă, ridicarea nivelului de pregătire profesională a tuturor salariaților, folosirea Ia maximum a capacităților de producție, organizarea judicioasă a locurilor de muncă etc, vom asigura încă din acest an depășirea cu 1.5 la sută a nivelului productivității muncii planificate pentru finele actualului cincinal.• Prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație. întărirea controlului de calitate pe faze și asigurarea tuturor parametrilor calitativi, vom realiza următorii indici de calitate superioară :• plăci din azbociment 97 la sută ;• tuburi și mufe din azbociment 98 la suită ;• var 98 la sută.• Din totalul producției de ciment, sortimentele superioare vor prezenta 42,7 la sută, adică un spor de 26,8 la sută față de realizările anului 1972.i® Prin valorificarea superioară a materiilor prime, reducerea consumului de energie electrică cu 650 OOOkWh înlocuirea unor sortimente de fibre de azbest din import, creșterea volumului producției precum și printr-o mai bună gospodărire a întregii activități, vom depăși prevederile planului la beneficii cu 500 000 lei.Colectivul Fabricii de ciment Bicaz este hotărît să desfășoare o intensă activitate, să depună toate eforturile, întreaga capacitate de muncă și creație pentru realizarea exemplară a angajamentelor asumate în vederea transpunerii în fapte a mărețului program elaborat de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și a sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, pentru ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a întregului popor.
Secretarul comitetului 

de partid
DUMITRU ONIȘORU
Președintele comitetului 

sindicatului
GHEORGHE LUNGU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii 

ing. VASILE MANOLACHE

Secretarul comitetului U.T.C.
RODICA MORARU

• întreprinderea minieră 
Cimpulung-Museel
Către toate întreprinderile miniere 
de pe cuprinsul patriei noastre

(Urmare din pag. I)de a face tot ce depinde de noi pentru a realiza planul cincinal inainte de termen, dornic să-și afirme elanul și capacitatea sa creatoare, să dea viață hotăririlor Congresului al X-lea, ale Conferinței Naționale a partidului și măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972, cheamă la întrecere toate colectivele de muncă din industria minieră pentru intensificarea eforturilor în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinii de a asigura economiei naționale cantități sporite de substanțe minerale utile, angajindu-se totodată să realizeze următoarele :• Depășirea prevederilor planului de stat, la nivelul maximal, cu 2 000 tone cărbune net, a valorii producției globale cu 800 000 lei și a producției marfă vindută și încasată cu 700 000 lei.• Livrarea la fondul pieței a unei cantități suplimentare de 4 000 tone cărbune și reducerea conținutului de cenușă la a- cest sortiment cu 1 la sută.• Sporirea productivității muncii cu 0,4 la sută peste sarcina planificată prin :• îmbunătățirea organizării lucrului în abataje și pregătiri ;• creșterea vitezei medii de avansare a liniei de front cu 5 la sută ;• îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpului de lucru cu 0,5 la sută față de 1972 ;• calificarea in 1973 a 191 mineri gradele I și II, 20 fu- niculariști și 20 bobinatori motoare electrice.• Reducerea peste plan a cheltuielilor de producție cu 200 000 lei, prin gospodărirea judicioasă a principalelor materiale și scăderea cu 1 la sută a consumului de energie electrică.• Scurtarea cu o lună a duratei de execuție la lucrările miniere de investiții, prin mărirea vitezei de săpare pentru pregătirea unor noi panouri de exploatare.• îmbunătățirea activității de invenții-inovații și raționalizări, precum și scurtarea timpului de aplicare a acestora, astfel ca economiile postcalculate să crească cu 5 la sută față de 1972.• îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață a salariaților, în care scop :• vom mări capacitatea de aeraj în subteran Și vom pune in funcțiune două instalații de încălzire a aerului proaspăt ;• vom extinde rețeaua de apă potabilă in subteran și dotarea cu dispozitive pentru umectarea prafului de cărbune ;• vom intensifica activitatea de îndrumare și control privind securitatea muncii și vom organiza concursuri pe sectoare și meserii ;• vom construi 2 blocuri de locuințe cu 24 apartamente. din care unul va fi dat in folosință cu o lună înainte de termen.• Colectivul de muncă al întreprinderii va efectua în anul 1973 cel puțin 10 000 ore de muncă patriotică pentru buna gospodărire a sectoarelor, întreținerea lucrărilor minière și colectarea a 1 250 tone fier vechi.
★Sîntem convinși că apelul nostru va găsi ecoul necesar la toate colectivele de muncă din industria minieră pentru ca u- măr la umăr, unindu-ne forțele intr-un efort comun, să dăm patriei mai multe substanțe minerale utile și să asigurăm creșterea de Ia an la an a producției.Chemînd la întrecere aceste colective, asigurăm conducerea partidului că angajamentul și chemarea ce o facem pentru a- nul 1973 vor constitui pentru noi un program concret de activitate. orientat atît spre realizarea sarcinilor economice, cit și spre creșterea nivelului de conștiință al salariaților. astfel incit prin munca și activitatea noastră să sporim contribuția la opera vastă de edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie. România socialistă.

Comitetul de Partid,
STELIAN LIBARDI

Comitetul sindicatului,
COSTACHI BOBOUȚAN

Comitetul oamenilor muncii,
Ing. ROMICA STANCIU

Comitetul U.T.C.
DUMITRU BÀNCILÀ

• Trustul de construcții 
industriale Cluj 
Către toate unitățile de construcții 
din țarăînfăptuirea amplului program de investiții prevăzut de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român, concentrează eforturile creatoare și întreaga capacitate a constructorilor de pe șantierele Trustului de construcții industriale din Cluj, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin în anul 1973, an hotărîtor pentru realizarea obiectivelor cincinalului actual inainte de termen, pentru accelerarea dezvoltării materiale și spirituale a patriei noastre.Constructorii din unitățile trustului, care în prezent își desfășoară activitatea pe platformele industriale din județele Cluj, Mureș, Alba, Bistrița-Năsăud. Satu Mare, Bihor, Maramureș. Arad Și Sălaj, conștienți de importanța îndeplinirii planului pe anul 1973 și a obiectivelor planului cincinal înainte de termen. în urma unei analize temeinice, desfășurate sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, cu sprijinul organizațiilor sindicale și U.T.C., adresează tuturor unităților de construcții din țară chemarea la întrecere, luîndu-și următoarele angajamente :1. îndeplinirea ritmică a planului de producție construcții- montaj, printr-o pregătire temeinică a execuției lucrărilor, a- sigurarea mijloacelor materiale și folosirea rațională a întregului potențial tehnic și uman, astfel incit să se realizeze următoarea dinamică :• 24 la sută din planul anual în primul trimestru ;• 52 la sută din planul anual în semestrul I.2. Mobilizarea tuturor factorilor pentru intrarea în. circuitul economic la termen a celor 86 capacități de producție prevăzute în planul de stat pe anul în curs și devansarea termenului de punere în funcțiune cu 30 pînă la 180 zile a capacităților de producție, prin scurtarea duratei de execuție la următoarele obiective industriale :• Fabrica cazane mici și arzătoare Cluj — cu 180 zile ;• Fabrica de mașini de rectificat Cluj, secția accesorii și piese de schimb — cu 45 zile ;• Uzina „Armătura“-Cluj — armături neferoase — cu 30 zile ;• Uzina ,,Tehnofrig“-Cluj — linia de fabricație pentru compresoare — cu 120 zile ;• Instalația halogenuri de la Uzinele sinteză Oradea — cu 30 zile ;• dezvoltarea producției de var la Fabrica de ciment Turda 35 mii tone/an — cu 90 zile, iar 65 mii tone/an — cu 30 zile ;• întreprinderea echipament metale pentru binale Oradea — piese turnate — cu 30 zile ;• Centrala electrică de termoficare Oradea, etapa I 50 Mw — cu 30 zile.3. Depășirea productivității muncii planificate cu 700 lei/sa- lariat, realizindu-se astfel o producție suplimentară de 7 700 000 Iei, prin :• adoptarea unor soluții constructive noi și aplicarea de tehnologii moderne de execuție ;• creșterea gradului de prefabricare, prin extinderea folosirii prefabricatelor atât din industrie, cât și din unitățile proprii ;• extinderea formei de salarizare în acord global la cel puțin 65 la sută din efectivele de pe șantiere ;• organizarea superioară a producției, și a muncii și folosirea rațională a programului de lucru, care să conducă la utilizarea fondului de timp in prpporție de cel puțin 96 fă sută.•>*4. îmbunătățirea calității lucrărilor, prin intensificarea supravegherii execuției în vederea respectării proiectelor și tehnologiilor stabilite, extinderea controlului interfazic, incit să se realizeze toți parametrii calitativi.5. Reducerea cheltuielilor de producție peste sarcina planificată pe trust cu 1 150 000 lei prin :• gospodărirea chibzuită a materialelor ;• micșorarea pierderilor admisibile ;• reducerea cheltuielilor neproductive.6. Creșterea ponderii muncitorilor calificați in numărul total al muncitorilor cu 5 la sută prin :• calificarea la locul de muncă a unui număr de 450 muncitori ;• ridicarea calificării unui număr de 1 650 lucrători prin forme de perfecționare organizate pe șantierele trustului.7. îmbunătățirea permanentă a condițiilor de muncă și viață a salariaților prin :• asigurarea corespunzătoare a transportului salariați- lor — la și de la șantiere — și organizarea rațională a locurilor de muncă, astfel încit să se asigure tuturor muncitorilor condiții pentru realizarea și depășirea normelor și a câștigurilor planificate ;• creșterea gradului de securitate a muncii prin aplicarea și respectarea pe toate șantierele, la toate punctele de lucru a normelor de' tehnica securității muncii ;• îmbunătățirea condițiilor de viață a tuturor salariaților de pe șantierele trustului, prin creșterea confortului de cazare, ridicarea calității mesei și a condițiilor de servire a acesteia în toate cantinele de pe șantiere ;• intensificarea activității cultural-artistice și educative în rîndul salariaților, asigurarea condițiilor pentru petrecerea plăcută și utilă a timpului liber.Considerăm necesar să îndreptăm apelul nostru către colectivele de oameni ai muncii din unitățile furnizoare de utilaje tehnologice, materiale de construcții și instalații, pentru livrarea lor în termenele contractuale și de bună calitate, garanția îndeplinirii integrale a angajamentelor pe care ni le-am asumat.Sîntem convinși că toți constructorii de pe cuprinsul țării, abordind cu inalt simț de răspundere sarcinile deosebite ce le revin din programul de dezvoltare a economiei naționale elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român, vor răspunde cu însuflețire patriotică chemării noastre la întrecere, hotărîțî să contribuie prin scurtarea duratei de execuție și îmbunătățirea calitativă a lucrărilor, la înflorirea patriei noastre socialiste.

Consiliul oamenilor muncii 
președinte

Ing. MIRCEA POPOVICI
Comitetul sindicatului 

președinte 
VALKAI GHEZA

Organizația de baza P.C.R. 
secretar

Ing. IOAN DOMSA
Organizația de bază U.T.C. 
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• Uniunea județeană a coopera
tivelor de consum Vaslui 
Către toate uniunile județene
și întreprinderile economice 
județene ale cooperației de consumInsușindu-ne documentele Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din iulie 1972 și hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972’ precum și prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite efectuate în județul și orașul Vaslui, cu privire la dezvoltarea continuă a economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al întregului popor, adunarea generală a lucrătorilor Uniunii județene a cooperativelor de consum Vaslui și ai întreprinderii economice județene adresează tuturor uniunilor județene și întreprinderilor economice județene ale cooperației de consum din țară, chemarea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1973, la următoarele obiective :1. In domeniul desfacerii mărfurilor, alimentației publice și turismului :• depășirea planului maximal Ia desfacerea mărfurilor cu amănuntul cu 0,6 la sută, respectiv cu 3 426 000 lei pe total comerț, din care 1 la sută la grupa mărfuri nealimentare, 

prin modernizarea unităților, organizarea unei aprovizionări ritmice în raport de cerințele populației, gospodărirea și repartizarea mai judicioasă a fondului de mărfuri, extinderea aprovizionării directe de la furnizori a supermagazinelor Murgeni, Codăiești, Negrești, Fălciu, Tutova și Zorleni ;• dezvoltarea alimentației publice, astfel încit ponderea a- cestui sector în volumul total al desfacerilor cu amănuntul să ajungă la sfîrșitul anului 1973 la 20 la sută ;• depășirea producției proprii in alimentația publică cu 130 000 lei față de planul pe anul 1973, lărgirea și diversificarea gamei de preparate culinare și de cofetărie, îmbunătățirea calității sortimentelor si a meniurilor ;• reducerea stocului de mărfuri, la 31 decembrie 1973, cu 1,5 Ia sută ;• asigurarea gospodăririi judicioase a ambalajelor de către toate cooperativele și întreprinderea economică județeană, reducerea cu 5 la sută a stocului față de normativul stabilit ;• îmbunătățirea permanentă a deservirii populației, prin imprimarea unei atitudini civilizate față de consumatori. în spiritul eticii socialiste ; cuprinderea la cursurile de calificare și perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor din rețeaua comercială în anul 1973 ;• dezvoltarea rețelei comerciale și de alimentație publică prin organizarea — peste plan — a unui număr de 37 noî unități, prin care : un restaurant, 3 unități tip gospodina, 12 cofetării, un cafe-bar, 15 birturi și ospătării, amenajarea a 12 grădini de vară ;• modernizarea peste plan a unui număr de 20 unități de desfacere cu amănuntul, 10 ateliere de producție — prestări servicii, 2 centre de achiziții, prin autodotare ;• punerea în funcțiune cu 3 luni mai devreme a laboratoarelor de carmangerie și cofetărie din Vaslui și Bîrlad și cu două luni mai devreme a stației de producție și imbuteliere a sucurilor, cu o capacitate de producție anuală de 3 milioane sticle.2. In domeniul contractărilor și achizițiilor de produse agro- alimentare :• depășirea planului total valoric de achiziții pe anul 1973, cu 4,5 la sută, iar ia principalele produse astfel : ouă cu 2 la sută, păsări 1,2 la sută, pene 2 la sută, miere de albine 2 la sută, ovine 2 la sută, porcine 2 la sută, lapte 1 la sută, brîn- zeturi 1,4 Ia sută, cereale 5 la sută, fasole 10 la sută, fructe 15 la sută, legume 6 la sută, plante medicinale 10 la sută, furaje 15 la sută ;• înființarea a 14 centre de semiindustrializare pentru le- gume-fructe și asigurarea producerii peste plan a unei cantități de 80 tone pulpe și marc, 75 tone fructe uscate, 280 tone conserve legume ;• înființarea unei crescătorii de gîște cu un efectiv de 5 000 capete, depășindu-se prevederile planului cu 1 500 capete ;• de asemenea, se vor crește și îngrășa pentru export 500 berbecuți, respectiv 17 tone peste prevederile planului ;• se va amenaja un iaz pe o suprafață de 1,5 ha., din care vom recolta 3 000 kg. pește ;• pe lingă fiecare cooperativă de consum se va organiza cîte o gospodărie anexă cu minimum 40 porci, astfel ca efectivele de porcine pe total județ să crească cu 800 capete față de 1972 :• pentru stimularea creșterii iepurilor de casă la gospodăriile populației din județ, în afară de sarcina prevăzută în plan pe anul 1973, se vor organiza 2 crescătorii model, fiecare din ele cu un efectiv de 500 iepuri matcă.3. In domeniul producției și prestărilor de serviciu, depășirea planului total de producție-marfă cu 2 la sută ;• se va extinde rețeaua existentă și se vor înființa 381 noi ateliere cu 61 profile, care vor satisface mai deplin cerințele populației ; îmbunătățirea permanentă a calității produselor și serviciilor către populație ;• prin unitățile proprii de producție vom asigura întregul mobilier pentru dotarea celor 107 unități comerciale și de prestări ce se vor moderniza in anul 1973 ;• sectorul de producție-prestări va contribui la completarea fondului de marfă destinat aprovizionării populației cu 5 la sută din volumul planului de desfacere pe anul 1973 ;• depășirea planului total de export și livrări pentru export cu 5 la sută prin cantitățile ce se vor livra in plus la conserve și semiconserve de legume și fructe, la plante medicinale și bunuri de consum ;• în anul 1973 vom pregăti prin calificare la locul de muncă, peste prevederile planului de școlarizare, un număr de 80 cadre în diferite meserii. ,• reducerea cu 5 lei a cheltuielilor materiale planificate îa 1 000 de lei în sectorul de producție ;• productivitatea muncii va crește cu 5 la sută la comerț și 3 la sută la producția marfă peste prevederile planului ;• utilizarea mai bună a parcului auto propriu și reducerea cu 10 la sută a cheltuielilor de transport ;• depășirea beneficiului planificat cu un milion lei, prin creșterea rentabilității finale cu 10 la sută peste plan.
Secretarul comitetului de part
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Comitetul oamenilor muncii
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• Inspectoratul silvic Vîlcea 
Către toate inspectoratele silvice, 
către toți lucrătorii din silviculturăGospodarii pădurilor vîlcene, participanți la adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din unitățile silvice ale județului Vîlcea, au analizat cu mult simț de răspundere modul de realizare a indicatorilor de plan pe anul 1972, con- statind cu satisfacție că toate sarcinile au fost depășite.Dînd expresie voinței tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din silvicultura vîlceană de a transpune în viață sarcinile de apărare, conservare și dezvoltare a fondului forestier trasate de Congresul al X-lea al P.C.R. și de Conferința Națională a partidului, precum și prețioasele indicații date de către tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la buna gospodărire a pădurilor și la întărirea funcțiilor economice și de protecție ale acestora, reprezentanții oamenilor muncii din Inspectoratul silvic Vîlcea, adresează tuturor unităților silvice din țară, tuturor lucrătorilor din silvicultură chemarea la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor din planul pe anul 1973, în principal la următoarele obiective :1. In domeniul împăduririlora) Depășirea planului de împăduriri cu cel puțin 6 la sută și îmbunătățirea calitativă a lucrărilor prin aplicarea următoarelor măsuri :• executarea în campania de primăvară a 95 la sută din planul anual de împăduriri ;• extinderea lucrărilor de substituire a arboretelor slab productive la cel puțin 40 la sută din suprafața totală de împădurit ;• creșterea procentului de rășinoase la cel puțin 82 la sută din volumul total al lucrărilor de împăduriri ;• plantarea tuturor suprafețelor din coridoarele deschise pentru linii electrice de înaltă tensiune cu arbuști fructiferi și pomi de iarnă, precum și a 50 ha cu nuc și castan comestibil ;• depășirea indicelui de reușită a noilor plantații cu cel puțin 2 la sută față de anul 1972 ;b) Realizarea planului de împăduriri anual cu material să- ditor de calitate superioară din resurse proprii prin :• depășirea planului la culturile de rășinoase in. pepiniere cu 25 la sută, creșterea numărului pepinierelor cantonale cu cel puțin 10 la sută ;• obținerea a cel puțin 20 la sută din necesarul anual de puieți de rășinoase prin folosirea metodei paturilor nutritive sub adăpost și extinderea acesteia în anul 1973.c) Sprijinirea comitetelor de gospodărire a pădurilor comunale pentru depășirea cu 5 la sută a planului de împăduriri pe anul 1973, prin asigurarea materialului de împădurit necesar, documentații și asistență tehnică.d) Realizarea prin munca patriotică a tineretului, a personalului din economia forestieră, a țărănimii și a altor categorii de oameni ai muncii de lucrări de împăduriri pe suprafața de cel puțin 400 ha, printr-o largă acțiune de masă, desfășurată cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, sindicat, UT.C. și de pionieri.Adresăm un apel călduros tuturor oamenilor de știință, cercetătorilor și cadrelor didactice de specialitate să-și intensifice eforturile pentru obținerea în timp scurt a unor noi varietăți de arbori forestieri repede crescători, pentru introducerea în producție a unor metode avansate de refacere a arboretelor degradate, pentru creșterea funcției antipoluante a pădurilor. Apelăm cu insistență la cercetători, proiectanți, 
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sindicatului
GH. BELEUZ

mecanizatori și inovatori să-și' intensifice eforturile destinate conceperii și asimilării în producție a noi mecanisme și mașini prin care să se ridice gradul de mecanizare a lucrărilor silvice.2. In activitatea de bună gospodărire a pădurilora) Se va asigura respectarea cu strictețe a întregului complex de reguli silvice prevăzute în codul silvic și alte acte normative cu privire la aplicarea amenajamentelor, organizarea eficientă a prognozei și combaterii dăunătorilor, aplicarea corespunzătoare a regulilor de tăiere.b) Se va ridica precizia lucrărilor de estimare a masei lemnoase destinate exploatării, în așa tel ca abaterile să nu depășească 5 la sută.c) Se vor depăși sarcinile de plan la tăierile de îngrijire a arboretelor tinere cu cel puțin 10 la sută și la lucrările de ajutorare a regenerărilor naturale cu minim 20 la sută.d) Se va mobiliza întregul personal silvic la acțiunile de pază a pădurilor, de asigurarea unei stări corespunzătoare de igienă a pădurilor și de valorificare a tuturor arborilor doborîți, uscați, atacați de insecte.3. In domeniul produselor accesorii, vînătorii și pescuitului în apele de munte.a) Se va depăși cantitatea de frucie de pădure și ciuperci comestibile din flora spontană cu cel puțin 5 la sută față de plan, iar la sortimentul fructe proaspete cu 15 la sută.b) Se va asigura o valorificare superioară a răchitei prin creșterea volumului de produse din împletitură cu minimum 10 la sută față de plan.c) Se vor depăși cu cel puțin 10 la sută toate lucrările prevăzute în planul de ocrotire și îngrijire a faunei cinegetice și piscicole.d) Se vor popula apele de munte și lacurile de acumulare cu păstrăv corespunzător capacității biologice a acestora, prin deversarea la cel puțin 10 la sută puieți de păstrăv peste plan.e) Se vor extinde culturile agrosilvice premergătoare și în plantații tinere în toate terenurile apte pentru acestea și se vor depăși producțiile medii agricole la hectar cu cel puțin 7 la sută față de realizările anului 1972.4. In activitatea economică și de exporta) Depășirea producției silvice cu cel puțin 5 la sută ca urmare a realizării obiectivelor de mai sus și a mobilizării și a valorificării de noi resurse, extinzînd și acțiunea de contractare a unor produse realizate de către familiile personalului silvic.b) Depășirea producției destinate exportului cu cel puțin 3 la sută.c) Depășirea sarcinii de beneficii cu 7 la sută prin reducerea cheltuielilor de producție, ridicarea calității produselor și eliminarea refuzurilor, gospodărirea cu grijă sporită a mijloacelor fixe și valorificarea superioară și completă a produselor pădurii.5. Pregătirea și perfecționarea cadrelor• Calificarea tuturor pădurarilor care îndeplinesc condițiile de școlarizare.• Absolvirea cursurilor de perfecționare de către întregul personal silvic.Conștienți de răspunderea deosebită ce ne revine în acest an și 'convinși de sprijinul ce-1 va aduce fiecare lucrător din silvicultură, tineretul și populația de la orașe șl sate, colectivul de muncă din Inspectoratul silvic Vîlcea va depune eforturi sporite pentru realizarea și depășirea acestor angajamente în anul 1973 — an hotărîtor al îndeplinirii cincinalului în patru ani și jumătate — cu dorința fierbinte de a-și aduce contribuția ia traducerea în viață a mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.
Organizația de partid, Comitetul oamenilor muncii,
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• întreprinderea de transporturi 
auto Oradea
Către toate întreprinderile
de transporturi autoAdunarea generală a salariaților din unitățile aparținînd întreprinderii de transporturi auto Oradea, alături de celelalte colective de muncă din țară, raportează că și-a adus o contribuție însemnată la realizarea planului pe anul 1972. realizind și depășind sarcinile la principalii indicatori.Animați de dorința fierbinte de a traduce în viață hotăririle Conferinței Naționale și ale Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 și răspunzând largii inițiative de masă de a realiza cincinalul inainte de termen, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii de transporturi auto Oradea cheamă la Întrecere socialistă pe muncitorii, inginerii și tehnicienii din toate întreprinderile de transporturi auto cu obiectivul principal îndeplinirea și depășirea planului de stat pe anul 1973 la toți indicatorii, in condiții de securitate și siguranță a circulației, angajîndu-se să depășească planul la principalii indicatori. după cum urmează :• cu 1 la sută indicatorul mărfuri expediate, ceea ce reprezintă 150 000 tone ;• cu 0,3 la. sută indicele de utilizare a unei tone capacitate din parcul inventar de autovehicule marfă, ceea ce reprezintă 96 tone km/to'nă capacitate ;• cu 0,5 la sută indicele de utilizare a unui loc capacitate din parcul inventar de autobuze, ceea ce reprezintă 193 căi. km/loc capacitate.Creșterea productivității pe tonă capacitate a autovehiculelor de transport marfă, se va realiza prin :• extinderea organizării lucrului în două schimburi cu brigăzi de conducători auto la parcul de autobasculante, in funcție de necesitățile beneficiarilor ;• folosirea intensivă a parcului de remorci și a capacității acestuia, așigurîndu-se încărcătura la capacitatea nominală in relația plin-plin în traficul interurban.• Pentru satisfacerea transportului de călățori la nivelul cerințelor actuale, in deplină siguranță a circulației, regularitatea curselor de autobuze și o mai bună deservire a publicului călător și a transporturilor de călători pe bază de convenții, se vor lua măsuri de extindere cu 6 la sută a rețelei de trasee noi, de suplimentare a curselor de autobuze in perioadele și pe traseele cu vîrf de trafic, asigurîndu-se în același timp condiții corespunzătoare de transport.• Creșterea productivității muncii pe salariat cu 0,4 la sută, reprezentînd 420 tone km convenționale pe salariat, luindu-se o serie de măsuri pentru utilizarea superioară a fondului de timp maxim disponibil, extinderea încărcării mecanizate, îmbunătățirea activității de inovații și raționalizări și ridicarea permanentă a nivelului profesional al tuturor salariaților.• Reducerea prețului de cost cu 0,2 la sută, reprezentând o economie valorică de 500 000 lei, prin :• reducerea consumurilor de combustibil cu 100 000 litri benzină ;• depășirea normei de rulaj a anvelopelor cu 1,5 la sută ;• reducerea consumurilor de piese și materiale printr-o. mai bună gospodărire a acestora.Depășirea planului de beneficiu cu 1 la sută, reprezentind 520 000 lei beneficiu peste plan.Prin munca politico-educalivă pe care o vom desfășura, în vederea ridicării continue a conștiinței socialiste a salariaților și a întăririi disciplinei în muncă, se va asigura transportul de mărfuri și călători în deplină siguranță a circulației, stabilin- du-se, totodată, măsurile corespunzătoare în vederea creării tuturor condițiilor de muncă, în scopul evitării accidentelor de muncă și a evenimentelor de circulație.Angajamentele ce ni le asumăm exprimă încrederea și adeziunea noastră totală la politica internă și externă a Partidului Comunist Român, dragostea și atașamentul nostru față de conducerea partidului și statului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ne vom consacra toate forțele și capacitatea noastră de muncă în vederea înfăptuirii obiectivelor istorice trasate de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și ridicarea României socialiste pe noi culmi ale progresului și civilizației.
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Reuniunea multilaterală 
pregătitoare de la Helsinki 

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI 
ROMÂNIEI

de peste hotare
In cadrul reuniunii pregătitoare multilaterale de la Helsinki au continuat joi dezbaterile asupra problemelor ordinii de zi a conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Au luat cuvîntul reprezentanții U.R.S.S., Olandei, României, Danemarcei, Iugoslaviei, Vaticanului, Canadei. Cehoslovaciei, S.U.A., Irlandei, Austriei, Maltei, Spaniei, Bulgariei, Poloniei, Franței, Norvegiei.

Arhiepiscopul 
MakariosIn cuvîntul său, șeful delegației române, ambasadorul Mircea Bălănescu, după ce a arătat că delegația română a avut ocazia, în intervenția sa de la 2 februarie, să-și exprime poziția cu privire la primul punct al ordinii de zi. ocupîndu-se mai ales de problemele politice ale securității europene, concepută ca un sistem de angajamente și măsuri ‘„.Sgstihat'e așezării relațiilor între state pe baze noi, a expus poziția țării noastre cu privire la capitolele 2, 3 și 4 ale agendei conferinței general-europene, respectiv colaborarea în domeniile economic și cultural și problema continuității instituționale a conferinței.Apreciind că propunerile și ideile formulate în această a doua etapa a consultărilor de către numeroase delegații oferă o bază bună pentru elaborarea unei ordini de zi general acceptabile, ambasadorul României s-a referit la problemele cooperării economice.Această componentă economică este strîns legată de componenta politică și de celelalte componente ale securității în Europa, a spus vorbitorul. Intr-adevăr, asigurînd baza materială a cooperării în ansamblul său, cooperarea economică. științifică și tehnică este chemată să contribuie la dezvoltarea fiecărei națiuni de pe continentul nostru și să permită fiecărui popor să ajungă la cuceririle științei și tehnicii moderne. Ea trebuie să asigure tuturor țărilor interesate un ritm intens de dezvoltare social-economică, să reducă decalajele existente și să aducă la un nivel asemănător dezvoltarea acestora. O asemenea cooperare va trebui să asigure concomitent tuturor statelor, indiferent de potențialul lor sau de regimul lor social și politic, posibilitatea de a pune în valoare, în condițiile unei depline suveranități, resursele naționale, de a-și diversifica economia și de a participa mai intens la diviziunea internațională a muncii. Un asemenea proces va trebui să implice eliminarea barierelor artificiale, a discriminărilor, restricțiilor și obstacolelor de orice natură, abolirea tuturor măsurilor care ar putea impedimenta dezvoltarea armonioasă și echilibrată a economiei fiecărei țări.Reprezentantul român a subliniat apoi că există largi posibilități de dezvoltare pe planuri multiple a unei cooperări

avantajoase în domeniile economic, tehnic, științific, cultural, pentru cooperarea între statele europene în problemele referitoare la conservarea și ameliorarea mediului înconjurător. România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, este gata să-și sporească contribuția la opera de cooperare economică, științifică și tehnică de pe continentul nostru, care constituie o parte integrantă a colaborării internaționale.In ce privește problemele referitoare la cooperarea culturală, care constituie obiectul celui de-al treilea punct al ordi; nii de zi, delegația română crede că examinarea acestor probleme va trebui să pună in lumină dimensiunea umană a relațiilor interstatale din Europa. După cum se știe, România acordă un interes special contactelor umane, schimburilor de idei și informații, cunoașterii reciproce a valorilor culturale, promovării înțelegerii internaționale, prieteniei și păcii intre popoare. Propunerea României în ce privește punctul trei al ordinii de zi, care prevede „Dezvoltarea relațiilor culturale, artistice, schimburilor de informații, schimburilor turistice și sportive", este o consecință logică și firească a relațiilor multiple de colaborare bi și multilaterală Pe care România le întreține cu celelalte țări europene la nivel guvernamental și neguvernamental.Referindu-se la consecințele instituționale ale conferinței a- supra securității și cooperării în Europa, care urmează să constituie punctul patru al ordinii de zi, reprezentantul român a arătat că activitățile desfășurate pentru pregătirea primei conferințe nu trebuie să se încheie o dată cu aceasta.„Ne pronunțăm în favoarea creării unui organism suplu și eficace, destinat menținerii legăturilor multilaterale intre toate statele participante și pregătirii viitoarelor activități pe plan general-european", a spus vorbitorul. Un asemenea mecanism ar putea să asigure continuitatea contactelor între reprezentanții statelor interesate și să le faciliteze schimburi de vederi, să examineze, la cererea unui stat și pe baza consensului, problemele care ar putea surveni și să prezinte rezultatele unor asemenea dezbateri la conferința următoare pentru a se lua decizii, să pregătească reuniunile ulterioare.

al Republicii CipruArhiepiscopul Makarios a fost proclamat, joi, pentru a treia oară consecutiv, președinte al Republicii Cipru, înalta investitură intervine potrivit constituției cipriote. care acordă victoria automat unicului candidat înscris pe listele electorale. Joi, la ora 12,30 GMT, expi- rînd termenul de depunere a candidaturilor în vederea alegerilor de la 18 februarie, arhiepiscopul Makarios. singura personalitate înregistrată, beneficia, astfel, de un nou mandat de președinte.Președinte al Ciprului din 1960 — anul obținerii independenței insulei — arhiepiscopul Makarios va continua să exercite această funcție pe o cinci ani.Inaugurînd prezidențial, Makarios a pronunțat discurs, în care s-a referit pe larg la situația existentă în insulă. Denunțînd activitatea elementelor antiguvernamentale, care încearcă „să creeze anarhie în țară“, președintele exprimat porul va acțiunile riște“.Abordînd problema negocierilor dintre cele două comunități cipriote — greacă — arhiepiscopul apreciat că sin- de urmat este acestora, în

perioadă denoul mandat arhiepiscopul un
Makarios și-a speranța că „po- ști să stăvilească elementelor tero-

și turcă Makarios a gura cale continuareascopul elaborării noii Constituții a Ciprului independent.

• ••••••••••
e La Muzeul de istorie germană din Berlin s-a deschis recent expoziția documentară de fotografii „25 de ani de la proclamarea Republicii în România“.o La Universitatea populară din Orașul Hagen — R.F. a Germaniei, a avut loc o seară românească, organizată de primăria orașului. Cu acest prilej, directorul Universității populare, Bus- ehmann, a subliniat unele aspecte privind dezvcx’,tarea României și contribuția sa activă pe plan internațional la instaurarea unui climat de destindere, cooperare, securitate și pace.

Act constituțional 
la Buenos Aires• La Buenos Aires a avut loc, în prezența președintelui țării, general Alejandro Lanusse, o reuniune a celor 64 de coman- daipți’'ai regiunilor militare ar gentiniene. Cu acest prilej, a fost aprobat un Act Constituțional, care stabilește, , în cinci puncte, mecanismul participării reprezentanților forțelor armate Ia activitatea Viitorului guvern, desemnat după ce va avea loc, la 11 martie, scrutinul prezidențial din Argentina.

mineață relativ calmă, joi du- pă-amiază, la Belfast și în alte 14 orașe ale Ulsteruluj s-au produs numeroase incidente. Agenția REUTER relevă că pe tot cuprinsul provinciei au a- vuț loc 35 de incendii devastatoare și 12 atacuri cu bombe.Noua escaladă a violenței face ca bilanțul victimelor în Irlanda de Nord, de la Începutul tulburărilor (în anul 1969), să ajungă la 717 morți. Numai în acest început de an și-au pierdut viața 37 persoane.• Vulcanul Asama din Japonia a devenit activ începînd de joi dimineața. Coloana de fum de deasupra muntelui Asama se ridică la o înălțime de peste 300 metri. Autoritățile localității Karuizawa. din prefectura Nagano, au avertizat locuitorii asupra pericolului unei e- runții puternice, care ar putea Interveni în orice moment.

Incidente la Belfast• In ultimele 24 de ore s-au semnalat, din nou, incidente grave în Irlanda de Nord. Ca urmare a unei zile extrem de agitate, la 7 februarie au fost arestate la Belfast 68 de persoane. din rîndul celor două comunități. Bilanțul general al zilei de miercuri se ridică la 5 morți și 12 răniți. După o di

• Circa jumătate de milion de elevi ai școlilor primare și secundare din Chicago și Cleveland și-au reluat cursurile, după o întrerupere de circa o lună cauzată de o grevă a profesorilor și învățătorilor. Noul contract colectiv de muncă, recent semnat, dă satisfacție revendicărilor membrilor corpului didactic. In prezent, se mai află in grevă circa 25 000 de profesori și învățători de la școlile publice din Philadephia (Pennsylvania), St. Louis . (Missouri), Warwick (Rode Island) și Farmington (New Hampshire). Mii de școli, la care învață circa 415 000 de elevi, continuă să rămină cu porțile închise.
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NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Viitorul (orele 16; 18; 20).

j. W. COOP (Gala filmului a- 
merican), rulează la Capitol 
(ora 20).

ZESTREA : rulează la înfrățirea 
între popoare (orele 15,30; 17,45; 
20), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30, 16; 18,15; 20,30).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Scala (orele 9: 11,45; 14,30;
17.30; 20), București (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

MARIA STUART : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30: 11; 13,30;
16; 18,30; 21), Capitol (orele 11;14). 
Favorit (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUI : ru
lează la Patria (orele 10: 14.30;
19,15).

ANUL CARBONARILOR î ru

lează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Grivița (ore
le 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30).

GROZAVUL DINTR-A V-A B : 
rulează la Doina (orele 11,15; 14; 
16; 18; — Program de desene
animate pentru copil — ora 9,30).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE ; ru
lează ia Melodia (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

RĂZBOIUL LUI MURPHY î ru
lează la Feroviar (orele 8,30; 11: 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

EXPLOZIA : rulează la Dacia 
(orele 9, 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Flacăra (orele 15,30; 13;
20,15).

CU MÎINILE CURATE : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Progresul (orele 
15,30: 18: 20,15).

QUIEMADA : rulează la Excel- 
sior (orele 9; 11,45; 14,30; 18;
20.45) , Aurora (orele 9,30; 12;
15,30, 18; 20,30).

MAREA EVADARE : rulează la 
Central (orele 9,15; 12,45; 16,15;
19.45) , Arta (orele 15,30; 19).

Dezbaterile Consiliului O.u.A Aspect de la sosirea la Sai- 
gon a reprezentanților forțe
lor patriotice sud-vietnameze 
care fac parte din Comisia 
mixtă militară cvadripartită.

PE PRIM PLAN — ÎNTĂRIREA LUPTEI
ANTICOLONIALISTEConsiliul Ministerial al Organizației Unității Africane, a cărui reuniune anuală se desfășoară la Addis Abeba, a aprobat bugetul organizației pe exercițiul 1973—1974, în valoare de 4,5 milioane dolari. In continuare, Consiliul urmează să decidă asupra fondurilor speciale de asistență acordate mișcă- pe conti- .rilor de eliberare de nent.După cum relevă de presă, participanții terile generale asupra bleme politice și economice cu care sînt confruntate statele a- fricane s-au pronunțat în unanimitate pentru adoptarea unor măsuri care să ducă la întărirea luptei împotriva colonialismului portughez șl a regimurilor rasiste din sudul Africii. Vorbitorii și-au exprimat sprijinul față de Zambia în legătură

Cuvintarea

agențiile la dezba- unor prb-

cu actele provocatoare ale regimului rasist rhodesian și au cerut Consiliului inițierea unor măsuri de asistență concretă pentru această țară. Totodată, participanții au salutat acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. In legătură cu situația din Orientul Apropiat, în cadrul dezbaterilor s-a relevat necesitatea retragerii trupelor, israeliene de pe teritoriile arabe ocupate.Toți vorbitorii au scos în evidență importanța viitoarei conferințe panafricane în problemele valutare, pronunțîndu-se pentru realizarea unei poziții comune a statelor continentului în raporturile de schimb cu țările occidentale industrializate.

Stare de
la SantoIntr-un discurs rostit Ia posturile de radio și televiziune, președintele Republicii Dominiea- ne, Joaquin Balaguer, a Anunțat introducerea în întreaga țară a stării de urgență.El a invocat pentru a justifica aceasta măsură pătrunderea In țară, la sfirșitul săptămini)

noului premier peruanIn prezența președintelui Juan Velasco Alvarado și a altor oficialități, la Lima a avut loc ceremonia de învestitură a iui Edgardo Mercado Jarrin in funcția de prim-ministru al Re- oublicii Peru. C<u acest prilej, premierul a rostit un discurs tr> care a evocat pe larg procesul revoluționar de transformări social-politice . inițiat în Iară după instalarea, în 1963, a actualului guvern. El a relevat că acest proces este ireversibil și urmărește „schimbarea structurilor tradiționale de dependență a țării față de interesele străine“. Procesul de transformări social-politice — a spus

Edgardo Mercado Jarpin — trefle printr-o etapă deosebit de importantă, prin promulgarea •>nor legi care au modificat castrul social-economic, politic și juridic al națiunii.
• Comunicatul comun dat publicității la Phenian asupra vizitei făcute în R.P.D. Coreeană de delegația guvernamentală a Republicii Dahomey, condusă de Michel Alladaye, ministrul afacerilor externe, informează că cele două țări au hotărit sa stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă — relatează agenția A.C.T.C. R.D. GERMANA : Imagine din centrul orașului Karl Marx-Stadt.

Pretoria: semnificația unor critici
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Dezbaterile asupra proiectului de buget și opțiunilor economice in parlamentul de la Pretoria au ocazionat cele mai puternice atacuri ue pinâ acum ale opoziției împotriva politicii actualei echipe guvernamentale. De Villiers Graaf, liderul principalului partid de opoziție (care deține o treime din cele lt»i de mandate parlamentare) a declarat că „menținerea politicii de apartheid in formele practicate de un sfert de secol, reprezintă cel mai grav pericol pentru supraviețuirea albilor în Africa australă“. El a prezentat concluziile unui raport- studiu al specialiștilor din „cabinetul fantoma" (shadow cabinet) al partidului său, care releva că „apartheidul social- politic în actuala structură. înseamnă sinucidere politică și apartheidul e- conomic înseamnă asiixie economică în perspectivă apropiată".Concluzia aceasta revine, aproape identic, la

foarte puțin timp după o analiză similară făcută de celalalt partid al opoziției (cu o reprezentare mai slabă in parlament) Partidul progresist. De la tribuna congresului acestui partid, liderul lui, Jan Stegtler sublinia : „Politica de apartheid este moralmente de nesusținut, politicește periculoasă și echivalează in perspectivă cu sinuciderea economică“. Trebuie, de altfel, remarcat că, asemeni Congresului Partidului Unit, desfășurat in noiembrie trecut la Jo- hannesburg. Congresul partidului progresist ținut la 18—20 ianuarie a.c. la Capetown, a fost dominat de ideea necesității renunțării la legislația draconică segregaționistă și în primul rînd, la așa- numitul „Job Reserva- tion" (regulament care interzice accesul populației de culoare în munci calificate în zonele albe“ care cuprind, de fapt, principalele centre economice ale Republicii Sud-Africane).

Sînt, totodată, demne de remarcat luările de poziție împotriva unor aspecte ale apartheidului ce se fac auzite in influente cercuri economice și in rîndurile liderilor sindicatelor (cunoscuți pina acum, în genere, ca sprijinitori fără rezerve ai regimului rasist). E semnificativă în acest sens, o recentă declarație publică a lui Jeremian Thurmond, unul din cei mai influenți oameni de afaceri din R.S.A., proprietarul a două din cele mai importante firme industriale. Intr-o alocuțiune, Thurmond aprecia că „orice analiză onestă Și realistă, arată că structurile tradiționale (apartheidul — n.n.) condamnă virtualmente societatea sud-alricană Ia un tei de sinucidere economica lentă... Nu poate fi viabilă pe termen lung o e- conomie care implică bariere rasiale pentru o majoritate a populației și în cadrul căreia 80 la sută din forța de munca nu se poate califica orga-

nizat și nu poate fi folosită in mod normai și rațional". La rindul său, într-o cuvintare, liderul puternicei uniuni sindicale „Trade Unions Conn- cil of Sonth Africa“, Ralph Nader a cerut ca acțiunea impotriva lui „Job Rcservation“ și pentru abolirea „actualelor lorme de discriminare rasială în cimpul muncii" să figureze „ca unul din punctele importante de acțiune ale sindicatelor in viitor“.Desigur, aceste accente noi ce se fac auzite pe scena politică a minorității de coloniști albi din Republica Sud-Alncana trebuie apreciate cu limitele inerente și rezervele ce se impun. Evident, în genere, curentele politice ce se fac simițte în rîndul așa-numitei „o- poziții albe“ urmăresc, mai ales, să găsească modalități și soluții pentru a asigura menținerea intr-o formă sau alta a dominației asupra majorității băștinașe. (Merită relevat, de pildă, că ata-

cind „actualul sistem de apartheid“ și vorbind despre „pericolele generate de menținerea in afara sferelor de decizie a majorității africane“ De Villiers Graaf se pronunță, totodată, pentru „menținerea efectivă a puterii albe (deci a minorității de coloni — n.n., — în sectoarele cheie ale R.S.A.“). Se impune, insa, observația că lupta mereu mai activă și mai organizată a majorității africane din R.S.A. (ca și avîntul pe care l-a luat mișcarea de eliberare in întreaga Africă australa), pun aceste semne de întrebare și cer noi opțiuni politice, realiste, minorității colonilor. se conturează constatarea că politica anacronică a „barierelor de culoare“ și apartheidului (mai precis, pericolele ce derivă din această politică) îngrijorează mereu mai mult sectoare importante ale populației albe din Republica Sud-Africană.EM. RUCAR

DOMNULUI PROFESOR, CU 
DRAGOSTE : rulează la Volga
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30), Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20). Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18,15; 20,30).

BARIERA ; rulează la Rahova 
(orele 15.30; 18: 20.15).

FILIERA ; rulează la Bucegl 
(orele 15,30; 18; 20,30). Giulești 
(orele 15,30; 18; 20,30).

URSUL YOGI : rulează la Pa
cea (orele 15.45; 18).

E O POVESTE VECHE : rulea
ză la Pacea (ora 20).

LUPUL MARILOR - RĂZBU
NAREA ; rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 19).

CĂLDURĂ MÎINILOR TALE : 
rulează la Popular (orele 18; 20).

VARA BĂRBAȚILOR . rulează 
la Lira (orele 15,30. 18: 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează

la Buzeștt (orele 15,30; 18; 20,30).
AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea

ză la Unirea (orele 15,30; 18: 20,15).
CAPCANA PENTRU GENERAL : 

rulează la Drumul Sării (orele 
15,30: 18: 20,15).

JOE HILL ; rulează la Cotro- 
ceni (orele 15; 17,30; 20), Doina 
(ora 20).

CREIERUL : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,30).

SFÎRȘITUL LIUBAVINILOR î 
rulează la Cringași (orele 15,30; 
18; 20,30).

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

CĂLĂTORIE PENTRU UN SU- 
RÎS ; rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare).

TORA ! TORA I TORA ! : ru
lează la Munca (orele 16; 19).

MICUL OM MARE : rulează la 
Popular (ora 15,30).

MAREA HOINĂREALA : rulea
ză la Vitan (orele 15.30; 1«: 20.15).

Opera Română : PRIMĂVARA ; 
BĂRBIERUL DIN SEVILLA — 
ora 19; Teatrul de Operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I.L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : DULCEA PASĂ
RE A TINEREȚII — ora 20; (Sala 
Studio) • A DOUA FAȚĂ A ME
DALIEI — ora 20; Teatrul ,,Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : NEPOTUL LUI RAMEAU
- ora 20; (Sala Studio) ; ANUN

ȚUL LA MICA PUBLICITATE

— ora 20; Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE
— ora 19,30: (Sala Studio) :
NOAPTEA NECHEMATĂ — ora 
20; Teatrul de Comedie : INTE
RESUL GENERAL — ora 20; Tea
trul Mic ; DUPĂ CĂDERE — ora 
19,30: Teatrul Giulești : FREDțJY
— ora 19.30; Teatrul „Ion Vasi-
lescu“ : SICILIANA — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : REVISTA ARE CU
VÎNTUL — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : \ TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 19.30; Studioul de 
Teatru al I.A.T.C. : O NOAPTE 
FURTUNOASĂ și KIR ZULIA- 
RIDI — ora 20; Teatrul „Ion 
Creangă“ : CELE DOUĂSPREZE
CE LUNI ALE ANULUI — ora 16; 
Teatrul „Țăndărică“ (Sala Victo
ria) : ARICIUL ALBASTRU —

Evoluția situației 
din Indochina

• La 26 februarie Conferința internațională în 
problema vietnameză • încălcări ale acordului 
de încetare a focului de către armata saigonezăAgenția V.N.A. a dat publicității un comunicat prin care se anunță că Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, precum și Guvernul Republicii Democrate Vietnam și celelalte părți semnatare ale Acordului de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam au convenit asupra convocării, la 26 februarie 1973, ta Paris, a Conferinței internaționale în problema vietnameză.

★Agenția de presă Eliberarea informează că unități saigoneze au lansat operațiuni împotriva unor comune din provincia sud- vietnameză Tai Ninh, aflate sub controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, provocind victime în rîndurile populației și pagube materiale. De asemenea, armata saigoneză, sprijinită de tancuri și artilerie, a încercat să instituie controlul asupra unor zone situate la sud de orașul Quang Tri, aflate sub administrația G.R.P. O serie de încălcări ale acordului de înce-
urgență
Domingoprecedente, a unui grup de guerilă înarmat. Vorbitorul a afirmat că guvernul dominican va face uz de toate puterile pe care i le oferă starea de urgență și va lua măsuri drastice pentru a face față oricărei situații.Fără a furniza alte amănunte, șeful regimului de la Santo Do- «ningo a declarat că între trupele guvernamentale și grupul de guerilă a avut loc o ciocnire sîngeroasă, relevă agenția ASSOCIATED PRESSS.

tare a focului au fost comise de armata saigoneză și în zona Platourilor Centrale, precum și pe șoselele nr. 12 și 73.
★Agenția V.N.A. a dat publicității comunicatul comun privind vizita de prietenie pe care a făcut-o, între 30 ianuarie — 7 februarie a.c., în R.D. Vietnam, Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național din Cambodgia, împreună eu alte persoane oficiale.Cele două părți — se relevă în comunicat — au salutat marile victorii de importanță strategică repurtate în toate domeniile de cele trei popoare ale Indochinei în anul trecut. Ele consideră că semnarea acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam și prevederile acestuia — victorie de răsunet a poporului vietnamez — reprezintă, de asemenea, o victorie a solidarității de nezdruncinat a celor două popoare din Indochina, o victorie a forțelor socialismului, independenței naționale, democrației și păcii, a popoarelor iubitoare de libertate și dreptate din lumea întreagă.Relevînd dorința sinceră a poporului cambodgian de a rea-^ liza o pace adevărată, bazata pe respectarea drepturilor s- e naționale fundamentale, com. - nicatul subliniază necesitatea retragerii totale din Cambodgia a întregului personal militar, consilierilor și materialelor militare ale S.U.A. și ale aliaților lor, încetarea tuturor actelor de agresiune ale acestora împotriva Cambodgiei, sistarea oricărui sprijin american pentru grupul Lon Nol-Sirik Matak- Son Ngoc Thanh și îndepărtarea totală a regimului instaurat de aceștia, pentru ca, în felul acesta, o Cambodgie independentă, suverană, pașnică, neutră, democratică și prosperă să fie construită pe baza integrității sale teritoriale.

“ïï-ÎS
4

• •Destituiri în serie 
la Port-au-Princeu trecut numai două luni de la demiterea „vampirului“, cum fusese numit Luckner Cambronne, fostul ministru de interne și al apărării din Haiti, și iată că succesorul său în aceste funcții. Roger Lafontant. a fost, de asemenea, destituit. Noul ministru de interne șl al apărării la Port-au-Prince este acum Breton Nazaire. Corespondenții din Haiti, sînt de părere că, în conai- țiile existente în această țară, nici actualului „om forte“ al regimului nu i se prevede un stagiu prea îndelungat.Pină la moartea lui „Papa Doc“ — fondatorul dinastiei Duvalier — omul forte al regimului era Luckner Cambronne. Iși cîștigase tristul supranume de „vampir", pentru că se ocupa cu comercializarea plasmei extrasă din sîngele șomerilor hai- tieni. Tot Cambronne era cei care semna condamnările la moarte, care comanda execuții în masă, care conducea bestiala trupă de poliție „tontons mocoutes“ etc. Urmașul la președinție al Iui „Papa Doc“, Jean-Claude Duvalier. poreclit, la rîndul său, „Baby Doc“, temîndu-se de puterea tot mai mare pe care Cambronne o exercita în țară și de nemulțumirea pe care o trezeau nelegiuirile lui, devenind prea compromițător, l-a anunțat prin intermediul radioului că a fost demis din toate funcțiile. Fostul ministru s-a reiu- giat la ambasada columbia- nă 'din Port-au-Prince, ple- cînd apoi în exil la Bogota. A fost numit atunci Roger Lafontant, ca ministru de interne și al apărării ; el a căzut foarte repede victimă luptei pentru putere din sinul clanului Duvalier. Lafontant reprezenta grupul de politicieni, aflat în jurul lui „Baby Doc“. Actualul ministru, Breton Nazaire, acționează in numele intereselor văduvei fostului președinte

— „Doamna Mamă“. Acum, la Port-au-Prince se spune că „președintele pe viață“ ar fi amenințat că-și va da demisia. Divergențelor dintre mamă și fiu li se adaugă și a Mariei- fiica lui vizează Duvalier,poziția aparte Denise Duvalier, „Papa Doc" Și ea „tronul“ clanului dar se află departe, la Paris, trimisă acolo de aprigul ei dușman, Cambronne, pentru a o Înlătura și a-i stăvili ambițiile.Acestea sint preocupările membrilor familiei Duvalier, antrenați în disputa pentru putere. Nu există nici un tei de interes pentru soarta țării. „Populația din Haiti — scrie „LE MONDE DI- PLOMATIQUE“, reprezintă cea mai săracă națiune din emisfera sudică“. In ultima vreme, se vorbește tot mai intens de „liberalizarea“ regimului, de o revoluție a economiei. Este doar o propagandă în scopul relansării turismului haitian, o propagandă ce nu poate ascunde insă faptul că represiunile și mizeria continuă ca pe vremea lui „Papa Doc". Costul vieții este in continuă creștere. Citeva cifre — furnizate de „LE MONDE DIPLOMATIQUE“ — sini semnificative: venitul mediu anual pe cap de locuitor — 75 dolari (unul din cele mai reduse din lume) ; mortalitatea infantilă atinge jumătate din numărul copiilor sub cinci ani ; procentul de analfabetism — 90 la suta ; numărul salariaților — in jur de 100 000 (dintr-o populație de circa 5,5 milioane locuitori). Din totalul salariaților, cel puțin 40 000 sînt folosiți de guvern in scopul „apărării intereselor statului“ — adică în vastul aparat de represiune.In cei 15 ani de Ia instalareaHaiti răciei nilor
„dinastiei Duvalier“, a devenit o țară a sași mizeriei, a represiu- și oprimării.
RODICA ȚEPEȘ

ora 15: (Sala Academiei) : RĂI ȘI 
NĂTĂRĂI — ora 15: Ansamblul 
„Rapsodia Română“ : FLORI
ALESE — ora 19,30: Circul
„București“ : APRINDEȚI STE
LELE — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă rusă. 9,30 O 
viață pentru o idee : Ion Canta- 
cuzino (II). 10,00 Telex. 10,05 Pu
blici late. 10,10 Studioul artistului a- 
mator. 10,55 Avanpremiera. 11,00 
Portativ ’73. 11,40 Selecțiuni din
emisiunea „Seară pentru tineret“. 
12,30 Moment folcloric. 12,40 Mu
nicipalitatea răspunde bucureștea- 
nului. 13,00 Telejurnal. 16,00—17,00 
Teleșcoală. Chimie. Literatură ro
mână. Geografie. 17,30 Curs de 
limbă engleză. 18,00 Telex. 18,15 
Cum vorbim ? 18,35 La volan — 
emisiune pentru conducătorii auto. 
18,50 Teleconferința de presă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii*. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzării din întreprinderi și instituții.Pentru străinătate abonamente prin „ROMPRESFILATELÎA“ — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr .64—66. P.O.B. — 2001“ — Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Sein teii".
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19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Cincinalul înainte de termen — 
cauză a întregului popor. 20,00 
Melodia săptămînii : „Cincinalul 
în patru ani și jumătate“. 20.03 
Studioul de poezie : ,Floare al
bastră“ (II). 20,35 Film artistic : 
„Aventurile lui Juan“ — o pro
ducție a studiourilor cinematogra
fice cubaneze. 22,05 „24 de ore“. 
22,30 Campionatele europene de 
patinaj artistic — proba de dans.

PROGRAMUL II

18,00 Telex. 18,05 Telecinemateca 
pentru tineret : „Feriți-vă auto
mobilul“ — producție a studiouri
lor cinematografice sovietice. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Avanpremieră. 
20,05 Publicitate 21,10 Ansambluri 
sătești. Taraful Căminului cultu
ral din Filiași. 20,39 Zece minute 
cu orchestra „Mezesul“ a Consi
liului județean al Sindicatelor din 
Sălaj. 20,40 Revista economică TV. 
21,10 Omul și muzica lui. Serghei 
Prokofjev. 22,00 Film documentar: 
,,Anotimpul mireselor“ — produc
ție a studioului „Al. Sahia“. 22,25 
„Cărți și idei“.,


