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ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.CR.
In ziua <ie 13 februarie 1973 a avut loe ședința Comi

tetului Executiv al C.C. al P.C.K., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român.

Comitetul Executiv împreună cu guvernul au luat în 
dezbatere Informarea preliminară cu privire la înde
plinirea planului de dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România în anul 1972. Comitetul 
Executiv a apreciat că, în cursul anului care a trecut, 
s-au depus eforturi susținute de către oamenii muncii, 
de organele și organizațiile de partid, ministere, consilii 
populare și au fost obținute rezultate remarcabile, în 
toate domeniile activității economico-sociale, realizîn- 
du-se și depășindu-se planul pe anul 1972. Succesele ob
ținute în primii doi ani ai planului cincinal dau garanția 
că se vor îndeplini angajamentele asumate de oamenii 
muncii de a înfăptui sarcinile cincinalului înainte de 
termen.

Comitetul Executiv adresează mulțumiri oamenilor 
muncii, organizațiilor județene de partid și tuturor co
muniștilor, ministerelor, consiliilor populare județene, 
tuturor organizațiilor economice pentru activitatea rod
nică desfășurată în vederea realizării planului pe 1972.

Apreciind că există toate premisele ca planul pe 1973 
să se realizeze în bune condiții, Comitetul Executiv sta
bilește să se ia în continuare măsuri pentru aplicarea 
consecventă în viață a sarcinilor prevăzute de plenara 
Comitetului Central al P.C.R. din noiembrie 1972,

în continuare, Comitetul Executiv a dezbătut raportul 
Comisiei guvernamentale care a anchetat cauzele acci
dentului de Ia exploatarea minieră Uricani din 2 noiem
brie 1972. Din analiza împrejurărilor care au condus Ia 
producerea accidentului rezultă în mod cert că acesta 
a fost determinat de o explozie de gaz metan, datorită 
încălcării normelor de securitate a muncii. Comitetul 
Executiv a stabilit — pe baza analizării situației de la 
mina Uricani și în lumina concluziilor și indicațiilor date

de secretarul general al partidului la întîlnirea cu mi
nerii din Valea Jiului din cursul anului 1972 — măsuri 
care să ducă Ia îmbunătățirea activității generale, la în
tărirea disciplinei și a simțului de răspundere atît al 
cadrelor de conducere, cît și al fiecărui muncitor în 
parte. S-a stabilit ca Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei să treacă Ia întocmirea unui program pentru 
toate minele din România în care să se prevadă măsuri 
concrete care să evite în viitor astfel de situații. Pro
gramul respectiv să fie discutat cu minerii, cu centralele 
industriale, precum și în colegiul ministerului și supus 
spre aprobare Consiliului de Miniștri.

Analizînd răspunderile care au dus la declanșarea 
accidentului, Comitetul Executiv a aprobat recomandă
rile comisiei privind sancționarea Unor cadre de con
ducere care se fac vinovate. Pentru răspunderile care 
le revin,Comitetul Executiv dă avertisment conducerii 
Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei și atrage 
atenția Ministerului Muncii și Inspecției de Stat pentru 
Protecția Muncii. De asemenea, Comitetul Executiv 
atrage atenția Comitetului municipal de partid Petroșani 
și Comitetului județean de partid Hunedoara în legă
tură cu neajunsurile în activitatea lor și le obligă să ia 
toate măsurile pentru îmbunătățirea vieții de partid, a 
muncii politico-educative în rîndul minerilor. Comitetul 
Executiv recomandă Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România să analizeze activi
tatea organizațiilor sindicale din exploatările miniere în 
vederea îmbunătățirii muncii educative și urmăririi mai 
ferme a modului cum se respectă normele de securitate 
a muncii în acest sector.

Comitetul Executiv a hotărît să convoace Plenara Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român pentru 
ziua de 1 martie 1973.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea, probleme 
ale activității curente.

Trei fruntași dlntr-un colectiv 
fruntaș : brigacTa de tineret de 

la „Unio“ Satu MareFAPTE DE ONOARE ÎN
CRONICA ÎNTRECERII
•VULCAN: 

brigada lui 
Constantin 
Popa își 
onorează 

angajamentul
Realizînd randamente sporite 

în subteran, brigada de tineret 
condusă de Constantin Popa, de 
la exploatarea minieră Vulcan, 
a extras pînă acum cu 400 tone 
cărbune mai mult față de pre
vederi, iar tinerii din brigada lui 
Gheorglre Cojocaru au obținut în 
plus față de sarcina stabilită a- 
proape o tonă de cărbune pe 
post.

•BUCUREȘTI:

suplimentare la 
„Danubiana“

și „Electrofar“
In întrecerea lansată de C.C. 

al U.T.C., tinerii muncitori bucu- 
reșteni se înscriu cu realizări 
deosebite. Uteciștii uzinelor 
„Danubiana", de pildă, au rea
lizat, în medie, zilnic, peste pre
vederi, un număr de anvelope 
cu care pot fi echipate șapte 
autovehicule. La rîndul lor, ti
nerii fabricii „Electrofar" au 
produs peste plan 1200 lămpi 
cu vapori de mercur, iar cei de 
la Uzina de reparații auto au 
prestat 1200 ore de muncă vo
luntară în sprijinul producției.

•HUNEDOARA:

la „Cuptorul 
tineretului“— 
1000 tone 

oțel peste plan
Un exemplu de hărnicie deo

sebit îl oferă tinerii care au luat 
sub patronajul lor cuptorul Mar
tin nr. 1 de 400 tone de la oțe- 
lăria Combinatului siderurgic 
Hunedoara. Brigăzile de la „Cup
torul tineretului", cum este nu
mit acest agregat, au produs 
suplimentar, de la începutul a- 
nului și pînă în prezent, mai 
mult de 1 000 tone oțel.

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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SCRISOAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresată tuturor celor care i-au transmis felicitări
cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere

și împlinirii a 40 de ani de activitate revoluționară
Cu prilejul celei de-a 55 aniversări a zilei de 

naștere și împlinirii a 40 de ani de activitate în 
mișcarea revoluționară și în rîndurile partidului 
nostru comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit un mare număr de 
scrisori și telegrame din partea organelor și or
ganizațiilor de partid, a organizațiilor obștești, 
a instituțiilor de stat, a oamenilor muncii din 
întreaga țară — muncitori, țărani, intelectuali, 
tineri și vîrstnici, bărbați și femei, români, ma
ghiari, germani șt de alte naționalități, membri 
și nemembri de partid —, care au ținut să-l a- 
dreseze felicitări și urări de sănătate, fericire, 
viață îndelungată și putere de muncă pentru a 
conduce partidul și statul nostru spre gloria 
și prosperitatea patriei și a poporului român.

Tuturor celor ce i-au scris cu acest prilej, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le adresează urmă
toarea scrisoare de mulțumire :

„Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor activiștilor de partid ți de stat, 
organizațiilor de partid țl obștești, Instituțiilor de stat, tuturor oamenilor muncii care, 
prin telegrame sau scrisori, m-au felicitat ți mi-au adresat urări cu prilejul celei de-a 
55-a aniversări a zilei mele de naștere ți implinirii a 40 de ani de activitate In miș
carea revoluționară din țara noastră.

Consider toate aceste manifestări drept o expresie a dragostei și încrederii 
comuniștilor, a întregului popor, in Partidul Comunist Român - in rindurile căruia am 
crescut șl m-am format ca militant revoluționar -, a hotărîrii oamenilor muncii de a 
înfăptui și in viitor politica internă și externă a partidului și statului nostru, de a 
asigura triumful mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului in România".

NICOLAE CEAUȘESCU

Foto : ST. WEISS

CÜM SE ,1 
CONCRETIZEAZĂ 

ACȚIUNILE 
VTECISTE j

Mașinile agricole propuse 
pentru casare vor lucra 
cel puțin încă doi ani

Ami, la reparații, 
toată atenția ealitații!

COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului 

de dezvoltare economico-socială a
Republicii Socialiste România în anul 1972

în anul 1972 oamenii mun
cii, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, an
gajați în marea întrecere so
cialistă pentru îndeplinirea 
planului cincinal înainte de 
termen, au obținut noi și im
portante realizări în înfăptui
rea programului stabilit de 
Congresul al X-lea șl Confe
rința Națională ale Partidului 
Comunist Român.

Obiectivele fundamentale 
ale dezvoltării economico-so
ciale pe anul 1J>72 și pe pri
mii doi ani ai cincinalului au 
fost îndeplinite în bune con- 
dițiuni : a crescut potențialul 
economic al țării ; a continuat 
procesul de modernizare a 
structurii producției materia
le ; au fost mai bine valori
ficate resursele economiei na
ționale; au sporit productivita
tea muncii sociale și eficien
ța economică generală ; s-a 
extins participarea României 
la schimburile economice in
ternaționale, la colaborarea și 
cooperarea economică și teh- 
nico-științifică. Pe baza dez
voltării producției materiale, 
a creșterii susținute a venitu-

lui național, a continuat să se 
îmbunătățească nivelul de 
trai al întregii populații.

Dezvoltarea de ansamblu a

economiei naționale în anul 
1972 și în primii doi ani ai 
cincinalului este caracterizată 
sintetic de următoarele date :

Nivelul anului 1972 
în ’/o față de :

1970 1971

Produsul social 122,0 109,8
Venitul național 124,0 110,0
Volumul total al investițiilor din fon
durile centralizate ale statului 122,6 110,5
Numărul salariaților 110,2 104,7
Producția globală industrială 124.7 111,7
Producția de constructii-montaj 119,5 107.5
Producția globală agricolă 130,0 109,0
Volumul total al mărfurilor transpor
tate cu mijloace de folosință generală 114,5 105.6
Volumul comerțului exterior 125,8 114,0
Productivitatea muncii pe un salariat 
în industria republicană 113.4 107,1
Veniturile din salarii 115,1 106,4
Veniturile bănești ale familiilor de 
țărahi obținute de la sectorul 
socialist 119,0 107,4
Veniturile totale reale ale populației 120,6 106,5
Vînzările de mărfuri cu amănuntul 
prin comerțul socialist 116,0 106,3
Cheltuieli pentru acțiuni social-cultu
rale de la bugetul de stat 117,8 109,5

I. INDUSTRIA
în anul 1972, industria a 

continuat să se dezvolte în rit
muri înalte ; s-au îmbunătățit 
structura și calitatea produc
ției ; a crescut gradul de pre
lucrare și valorificare a mate
riilor prime și materialelor.

Producția globală industria
lă realizată în anul trecut a 
fost de 373,7 miliarde lei, 
cu 39 miliarde lei mai

mare decît în 1971 ; planul a 
fost îndeplinit în proporție de 
101,4 la sută, cu o depășire 
de 5.1 miliarde lei. Ritmul 
mediu anual de creștere în a- 
nii 1971—1972 a fost de 11,7 
la sută.

Principalele ministere și u- 
nitățile industriale ale consi
liilor populare și-au îndepli
nit planul la producția globa
lă pe 1972 astfel:

în ’/o față 
de plan

Prin preluarea Inițiativei ti
nerilor mecanizatori din județul 
Olt, cele 17 stațiuni de mașini 
agricole botoșănene au hotărît 
prelungirea vieții productive la 
200 de tractoare, 140 combine 
de cereale, 120 pluguri, 140 gra
pe șl 65 remorci. Adică a unui 
număr de mașini agricole cu o 
valoare de investiție de peste 
25 de milioane de lei. Punerea 
în perfectă stare de funcționare 
a acestor mașini agricole, subli
nia tovarășul Gheorghe Popa, 
directorul Trustului județean do 
mecanizare, solicită complex co
lectivele de mecanizatori, ridică 
probleme deosebite în ce pri
vește asigurarea cu piese de 
schimb. De aceea am șl primit 
cu mare bucurie inițiativa ce
lor peste o mie de tineri meca
nizatori din județul nostru, de 
a trece imediat la repararea a- 
cestor tractoare șl mașini agri
cole. Se acționează pe două 
fronturi i I) recondițlonarea pie
selor recuperate prin dezmem
brarea tractoarelor casate șl a 
celor componente ale mașinilor 
agricole păstrate în dotare ș! 2) 
executarea reparațiilor proprlu- 
zise.

După un plan bine întocmit 
în cele 8 centre de reparații 
s-au pus la punct o bună parte 
din cele 200 de tractoare și ma
șinile agricole planificate. Pen
tru că trebuiau recondiționate 
multe din piese, un ajutor pre
țios l-am primit din partea U- 
zinei mecanice a agriculturii, 
industriei alimentare și apelor 
care ne-au transferat unele ma
șini de recondiționat arbore mo-

tor și cămăși de cilindru. Cu a- 
ceste mașini se lucrează acum 
șl pentru alte S-M.A.-uri din 
diferite județe ale Moldovei. 
La S.M.A. Botoșani, ne-am in
teresat de stadiul în care se află 
repararea celor 17 tractoare. în 
atelier, 24 mecanici lucrau de

zor la cele opt tractoare aflate 
pe flux. între ei întîlnim pe 
maistrul Ștefan Blanovici, șeful 
centrului de reparații, care ne

(Continuare în pag. a V-a)

OVIDIU MARIAN

Zi de lucru In atelierul S.M.A. Șimian, județul Mehedinți.

îM: num Arùl
DL AZI

Ministerul Energiei Electrice 100,3
Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei 100,3
Ministerul Industriei Metalurgice 101,6
Ministerul Industriei Construcțiilor
de Mașini Grele 101,0
Ministerul Industriei Construcțiilor de
Mașini-Unelte și Electrotehnicii 101,0
Ministerul Industriei Chimice 101,9
Ministerul Economiei Forestiere
și Materialelor de Construcții 101,2
Ministerul Industriei Ușoare 105,4
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare
și Apelor (activitatea industrială) 96,9
Ministerul Transporturilor și
Telecomunicațiilor 103,2
Unitățile industriale ale consiliilor populare 103,2

(Continuare în pag, a lll-a)

® Conferința organi
zației municipale 
București a U. T. C.

• Conferințele 
organizațiilor 
județene ale U.T.C.

— Cluj
— Timiș

LAUDA
EXCEPȚIEI

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Cea mal firească aplecare a omului este aceea de a 
norma, de a găsi regula după care se desfășoară viața lu
crurilor și de a o impune peste tot. Mințile cele mai alese 
sînt obsedate de caracterul general, de ceea ce unește feno
menele, de clasificări și de scheme, îneît a putut părea că 
această trăsătură definește cea mai mare demnitate a spi
ritului. Originalitatea, excepția și trăsăturile. care le însoțeau 
au fost considerate multă vreme pricină judiciară, iar grecii 
îl numeau idiota pe cetățeanul insolit și nerespectuos față 
de legile cetății. Socrate a plătit cu viața îndrăzneala de a 
opune Atenei un alt mod de a gîndi, iar mai tîrziu inchiziția 
păzea cu. strășnicie edificiul riguros ol dogmelor bisericii. 
Lumea era organizată pe căprarii, cu rîndurile netede și ni
vele bine stabilite, aici și dincolo, în organizația vizibilă și 
cea invizibilă, cum li se spunea. Orice încercare de a tulbura 
ordinea cu neliniștea vreunui gînd, orice erezie mirosea a 
carne arsă. Știau ei ce știau apărătorii adevărurilor admise 
și statutate de toată lumea, votate după principiul unei cu
rioase democrații a supunerii. Nimic nu este mai subversiv 
decît criticismul, capacitatea de a cerceta totul în fața gin- 

. dirii proprii, și dreptul fiecărui om de a avea un destin, de 
a cugeta și a acționa așa cum îi poruncește condiția lui de 
om.
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cu 
pe 
cu

1933. 
1973 in rinduri strinse,

Privim in trecut. Derulăm secvențe ale unui film 
titlu simbolic : „EROICA". Imaginile transpun 
ecran istoria unor ani îndepărtați, încărcați 
evenimente memorabile, în care tineretul re

...Era la începutul anului 1933. 
Sirene de fabrici și .uzine răsu
nau strident, spintecînd văzdu
hul. Ele semănau pe cerul plum
buriu al unei ierni aspre, che
mări la luptă, apeluri de solida
ritate proletară. Șuvoaie mînioa- 
se de oameni se revărsau pe 
străzi. Bucureștiul, Ploieștiul, Ga- 
lațiul, lașul, Clujul, Oradea tră
iau zile și nopți în tumultul e- 
venimentelor revoluționare. Ti
neri, mii de tineri muncitori, 
dîrji și hotărîți, entuziaști și ne- 
înfricați, își făceau simțită pre
zența pretutindeni. Traiul aspru 
și munca istovitoare, hărăzite 
mulțimii muncitoare de cei avuți, 
agravate în anii crizei prin noi 
măsuri adoptate de guvernanți, 
i-au împins, alături de muncitorii 
vîrstnici, pe drumul luptei des
chise de comuniști pentru apă
rarea drepturilor lor. Sub stea
gul partidului au pășit în rîn- 
duri strinse muncitorii tineri de 
la C.F.R. și din industria petro
liferă. Apeluri și manifeste în 
mii de exemplare erau împărțite 
de uteciști muncitorilor tineri 
sau lipite pe zidurile uzinelor, 
pe case. „Tineri muncitori l — 
chemau aceste manifeste. Ca
pitaliștii caută să vă înșele. Jn 
loc să vă împlinească revendi
cările cîștigate, ei vă duc cu fă
găduieli și amînări. La luptă ti
uită pentru obținerea tuturor re
vendicărilor noastre“.

Chemările sînt urmate de fap
te. în adunări deschise, la care 
participă mii de muncitori, ti
nerii proletari își desemnează re
prezentanții in organele de con
ducere a acțiunilor : comitete de 
fabrică, comitete de grevă, co
mitete de acțiune, gărzi de au
toapărare, pichete de grevă. 
Pentru toți deviza „Front unic 
muncitoresc“, lansată și susținu
tă de partidul comunist și orga
nizațiile conduse de el, devine 
garanția victoriei lor. în nume
le ei se acționează hotărît și se 
obțin rezultate remarcabile.

Tineri comuniști pășesc în rîn- 
duri strìnse între cei care pregă
tesc, organizează și conduc lup
tele muncitorilor ceferiști din a- 
nul 1933. Ei au un rol generos, 
eroic, activ în grevele și demon
strațiile ceferiștilor grivițeni din 
28, 31 ianuarie și 2 februarie
1933. Marele adevăr al dictonu
lui „Unirea face puterea“ este 
demonstrat în practica revoluțio
nară și de către tineretul mun
citoresc. Energia tinereții are în
să nevoie și de alte cîmpuri de 
desfășurare. Ea este prezentă și 
în campania de solidarizare cu 
veșnicii luptători ceferiști. Bri
găzi de uteciști merg din fabri
că în fabrică, din atelier în ate
lier și din cartier în cartier, mo- 
bilizînd la acțiuni mii de mun
citori, membri ai familiilor ce
feriștilor, locuitori ai cartierelor 
muncitorești.

La Ploiești, Galați, Cluj, Paș
cani, Drobeta-Tumu Severin, O- 
radea, aceeași efervescență revo
luționară, aceleași acțiuni admi
rabile ale unor tineri curajoși, 
mîndri de titlul de comuniști.

Idealul de care erau animați 
nu putea fi încătușat. Forța lui 
răzbatea dincolo de măsurile re
presive, pentru a-i da noi di
mensiuni și sensuri. „Starea______ de 
asediu înseamnă noi reduceri de 
salarii, concedieri, amenzi, bă
tăi, mîncare mai puțină și mai 
proastă... Luptați cu toții con
tra ei! Tineri... In front unic cu 
toții! — sint chemări lapidare, 
dar pline de miez ale fluturași- 
lor, manifestelor, inscripțiilor și 
lozincilor răspîndite și transmise 
din om în om, de către uteciști. 
Și lupta continuă, mai aprigă, 
mai grea I

15 februarie 1933. Sirenele 
vestesc ridicarea baricadei revo
luționare la „Grivița . Eroica

sub steagul 
partidului

voluționar a probat prin fapte legămîntul tău de 
a contribui alături de cei mulți șl drepți la în
tronarea unei lumi noi pe pămintul României.

oonfruntare începută în această 
zi în București, citadela revolu
ționară a țării, era simbolul lup
tei întregului proletariat din 
România împotriva opresorilor 
lui. Tineretul revoluționar se a- 
flă la postul lui. 40 de tineri 
fac parte din comitetul de fabri
că, alții din comitetele de acți
une și pichetele de grevă ; echi
pe speciale formate din tineri se 
ocupă cu aprovizionarea cu ali
mente a greviștilor, cu mobiliza
rea muncitorilor din alte între
prinderi și locuitorilor cartierelor 
muncitorești la acțiuni de solida
rizare, cu organizarea de de
monstrații, cum a fost cea de pe 
Calea Victoriei, cu întreținerea 
moralului greviștilor.

Un cor vorbit format din 100 de 
tineri rostește cuvinte de îmbăr
bătare, parole de luptă, apeluri 
la vigilență : „Vrem muncă și 
pîine “, „Cerem eliberarea ares- 
taților“, „Trăiască frontul unic 
al muncitorimii“.

Represiunea se dezlănțuie cu 
furie și ură în zorii zilei de 16 
februarie. Printre primii care cad 
sînt și tineri din grupurile de 
autoapărare. La pichetul de la 
sirenă, cade utecistul Vasile 
Roaită.

Jertfelor tineretului muncitor 
de la Grivița, întregii activități 
desfășurate de U.T.C. în pregă
tirea, mobilizarea și conducerea 
maselor de tineri în bătăliile de 
clasă din 1933, Partidul Comu-

nist Român le-a dat o înaltă 
prețuire. „Marile lupte din fe
bruarie ale muncitorilor ceferiști 
și petroliști, la care tineretul 
muncitor a luat parte activă, do
vedind un eroism și un curaj 
demn de tînăra gardă a proleta
riatului revoluționar, au scos în 
evidență rolul crescut al V.T.C. 
și influența sa crescută asupra 
unei părți însemnate a detașa
mentului proletar român, au ară
tat că V.T.C. a devenit un aju
tor al partidului în lupta 
pentru cucerirea majorității cla
sei muncitoare“, se sublinia 
rezoluția plenarei din iulie 1933 
a P.C.R.

în valul acțiunilor de solida
ritate cu luptele ceferiștilor și 
petroliștilor și cu conducătorii 
lor implicați în proces, se inte
grează cele inițiate de către or
ganizațiile revoluționare de tine
ret, la care au participat mii și 
mii de tineri muncitori, țărani, 
intelectuali.

Astăzi, la împlinirea a patru 
decenii de la marile bătălii din 
anul 1933, tînăra generație cin
stește faptele de luptă și jertfe
le înaintașilor, hotărîtă să parti
cipe cu aceeași ardoare, cu a- 
ceeași dăruire 
greșul patriei, 
lismului și 
România.
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comunistă la pro- 
la făurirea socia- 
comunismului în

FLORIAN TANASESCU, 
cercetător științific

Omagiu eroilor ceferiști
lo seria manifestărilor de

dicate aniversării celor 40 de 
ani care au trecut de la 
eroicele lupte ale munci
torilor ceferiști și petroliști 
din 1933, ieri, a avut loc un 
simpozion sub auspiciile 
Muzeului de istorie a Re
publicii Socialiste România. 
In fața unei numeroase asis
tențe. formate în marea ma
joritate din tineri, membri 
ai organizațiilor U.T.C. din 
Capitală, precum și cadre 
didactice, s-au prezentat li
nele referate care au evocat 
momente semnificative ale 
bătăliilor purtate de clasa 
muncitoare în iarna anului 
1933, au evidențiat semnifi
cația deosebită pe care ele o 
au în istoria poporului nos
tru. subliniindu-se rolul de 
organizator și conducător al 
partidului comuniștilor,

> 
crificiile pe care muncitorii 
le-au făcut pentru a-și cîști- 
ga drepturile.

In acest context, Traian 
Hulubescu, membru de 
partid din ilegalitate, a vor
bit tinerilor ca unul care, 
alături de, alte mii de cefe
riști, a participat la luptele 
din 1933, pe baricadele Gri- 
vitei.

In final, reprezentanți ai 
Muzeului de istorie a Româ
niei și ai Muzeului Căilor 
Ferate au înfățișat asistenței 
documente ilustrînd imagi
nea desfășurării grevelor, ca 
și condițiile noi de muncă 
și viață pe care orinduirea 
socialistă le-a creat pen
tru muncitorii ceferiști și 
petroliști, pentru întregul 
nostru popor.

Se mai aude nechezatul cailor
Dis de dimineață, la ora 4,45, 

după cum spune istoria, toate 
tunurile de pe crucișătorul ger
man „Schleswig-Holstein“ au 
deschis focul asupra zonei polo
neze Westerplatte anunțînd lu
mii începerea ultimului mare 
măcel. Războiul nu fusese decla
rat dar șaptezeci de divizii ger
mane înzestrate cu 2 400 de 
tancuri și acoperite de două mii 
de avioane germane trecuseră 
deja granița indreptindu-se spre 
inima statului polonez. Optspre
zece zile mai tirziu Polonia era 
practic nimicită, la 27 septem
brie va capitula și Varșovia și 
aici se termină prima fază a 
războiului, faza lui cea mai dra
matica. De atunci au. trecut mai 
bine de treizeci de ani, rănile 
războiului au căpătat cicatrici 
vineții, orașele au fost recon
struite și pacea a început să Aș
tearnă uitare, acea uitare ciuda
tă care nu aparține decit celor 
care nu au trăit și luptat in 
acele zile. Pentru ei numai me
moria soldaților funcționează, 
numai ea e vie, zidită din singe 
și lacrimi.

Se mai aude nechezatul cailor 
este radiografia acestei memorii, 
făcută cu mijloacele artei ; unul 
din acele filme care fără a avea 
pretenții prea mari reușește to-

Fabrica de stofe „Argeșana". O discuție a tinerelor țesătoare eu secretara organizației de partid 
este oricînd utilă.

O puternică forță socială
I
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Peste cîtăva vreme, atunci 

cînd cercetătorii istoriei vor 
fi terminat de mult așter- 
nerea pe hîrtie a ceea ce a 
însemnat pentru (ara noas
tră cea de-a doua jumătate 
a secolului XX. generațiile 
viitoare vor găsi cu sigu
ranță în filele cărților cu- 
vîntul devotament.

Cuvîntul exprimă pe de
plin profunzimea abnegației 
și fidelității întregului nos
tru popor față de traducerea 
în viață a obiectivelor stabi
lite de către partid de-a 
lungul anilor, în vederea ri
dicării României pe noi cul
mi ale civilizației și progre
sului. EI exprimă totodată 
chintesența efortului uriaș 
pe care milioane de oameni, 
bărbați și femei, l-au făcut, 
îl fac și-1 vor face din toa
tă inima și cu toate forțele 
lor pentru ca țara noastră 
să pășească ferm spre co
munism.

In acest imens proces crea
tor desfășurat de poporul 
român, o incontestabilă con
tribuție au adus-o și o aduc 
femeile.

Se împlinesc 25 de ani de 
la constituirea Uniunii Fe
meilor Democrate din Româ
nia. Un sfert de veac bogat 
în profunde transformări re
voluționare, în care milioane 
de femei de toate vîrstele, 
atrase cu o forță irezistibilă 
de justețea obiectivelor po
litice. economice și sociale 
înscrise pe steagul de luptă 
al partidului, au participat 
la reconstrucția țării, ia 
combaterea speculei și a sa
botajului economic, la acțiu
nile de combatere a efecte
lor secetei, la lupta împo
triva reacțiunii. Pentru pri
ma dată în istoria țării, fe-

meile participau astfel în 
mod conștient și neîngrădit 
la făurirea linei societăți noi. 
In filele istoriei vor rămîne 
înscrise cu litere de aur 
cuvintele spuse de secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu : 
„Se cuvine evidențiată mun
ca plină de abnegație a mi
lioanelor de femei — uriașă 
forță a națiunii — care au 
participat activ, alături de 
bărbații și fiii lor, de frații 
■lor, la întreaga operă de 
dezvoltare socialistă o Româ
niei“.

Această apreciere, cu a- 
dînci semnificații, conține 
substanța evoluției și împli
nirii femeii, constructor și 
beneficiar al socialismului.

Nu a trecut multă vreme 
de cînd femeia, în România, 
era profund nedreptățită, 
îndepărtată de viața social- 
politică. Comparînd astăzi 
orice domeniu de activitate 
cu cel de acum un sfert de 
veac, constatăm schimbări 
radicale, mutații hotărîtoare 
atît în statutul femeii cît și
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25 de ani de
la constituirea
Uniunii Femeilor

T. G.

din România

tuși să se păstreze la un nivel 
destul de ridicat. Și dacă din 
punct de vedere strict artistic 
filmul are unele scăderi, din 
punct de vedere moral acest film 
este desigur o reușită. De mulți 
ani cinematografia poloneză 
ne-a obișnuit cu pelicule în care 
adevărul'vieții este redat în toa
tă măreția sa. Și in filmul lui 
Mecizislaw Waskowski regăsim
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acea atmosferă tipic poloneză ; 
ne intilnim cu oameni adevărați 
care trăiesc din tot sufletul lor 
drama unei națiuni pe care 
mulți au vrut s-o răpună. Fiii 
acestui popor atît de încercat au 
fost însă soldați curajoși ca și 
eroii din filmul nostru care au 
înfruntat în șarjă de cavalerie 
blindatele germane. Acești oa
meni simpli, ajunși în jurul vîr- 
stei de șaizeci de ani sînt căutați 
de un tînăr reporter de la tele
viziune al cărui tată este pe 
moarte și mai are de îndeplinit 
în numele patriei un singur or
din : acordarea Virtuții Mili
tare la zece voluntari de sub co-

manda sa. Unde sînt acești eroi, 
unde i-a împins viața, cîți din
tre ei mai trăiesc, cît de mult 
i-a răsplătit țara pentru erois
mul lor, au fost ei oare înțeleși 
de cei din jur, ce raporturi mai 
îi animă, iată tot atîtea răspun
suri pe care le va afla tînărul 
reporter. Pe care le va auzi sau 
simți dar pe multe dintre ele 
nu le va înțelege. Căci cum poa
te oare fi înțeleasă fraza bătrî- 
nului caporal : „Războiul ne-a 
unit și a trebuit să vină pacea 
ca să ne despartă...“.

Nu, eroii acelui septembrie 
polonez nu sînt niște făpturi de 
fum, ei există, unul e pădurar, 
altul paznic, celălalt pictor. Hol
da muncește la o carieră de ni
sip. fostul caporal e la pensie. 
Nici unul din ei nu crede că i se 
cuvine Virtutea Militară si cu 
generozitate o oferă celuilalt, tot 
așa cum în tranșee își ofereau o 
bucată amari tă de pîine. Firesc 
și sincer, fără să se bată cu 
pumnul în piept, fiecare încear
că să-și amintească de unul sau 
altul din colegii săi și nu de el 
însuși. Infuzia de eroism pe care 
tînărul o capătă în această lungă 
căutare îi va modifica în final 
concepția de viață, îl va face 
'mai puternic, îi va reda încre
derea în sine. Bătrînul pictor 
din film are pe toate pînzele 
sale scene din șarja lor de cava
lerie, el nu mai poate picta alt
ceva și neputința lui are o va
loare simbolică ; poate că el 
aude cel mai bine „nechezatul 
cailor“.

La sfîrșitul programului de 
muncă un zîmbet al succe

sului.
Foto: GFL CVCU
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De astă dată citeva marginalii 
în legătură cu concertele celor 
două mari formații muzicale ale 
Capitalei: Orchestra Simfonică 
a Radioteleviziunii și Filarmoni
ca „George Enescu“, concerte 
pline de certitudini dar și dile
me...

La prima vedere, afișul Ra
dioteleviziunii promitea un real 
act de cultură muzicală, promi
tea „reintrarea“ în orbita sta
giunii a șirului de momente mu
zicale atît de așteptate de iubi
torii de artă pe baza experiențe
lor stagiunii trecute, — concer
tele tematice, concerte pe o idee 
de legătură, concerte menite ~x 
lumineze o epocă, o etapă, 
moment al istoriei muzicii.

Ideea „lansată“ de dirijorul 
Mircea Cristescu invitat la pu
pitrul Orchestrei Simfonice a Ra
dioteleviziunii era mai mult de- 
cît captivantă: Tema cu varia
țiuni, încercarea de a surprinde 
prin patru ipostaze variaționale

sa
un

Democrate

felul ei de a munci, a 
trăi șl a gîndi. Bucurîndu-se 
de drepturi egale, avînd 
create toate posibilitățile de 
a se afirma ca factor activ 
în viața materială și spiritu
ală a țării, femeile răspund 
grijii permanente a partidu
lui pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de lu
cru și viață prin dăruirea 
întregii lor capacități de 
muncă și gîndire în folosul 
societății. In orice realizare 
a socialismului, oricît de 
modestă sau grandioasă, gă
sim o părticică din munca 
femeii. Este firesc, deoarece 
femeile — generația tînără 
deținînd și aici o pondere 
însemnată — reprezintă as
tăzi aproape 47 la sută din 
totalul populației ocupate in 
diferite ramuri de activitate, 
iar numărul salariatelor de
pășește 1 600 000. In unele 
ramuri economice numărul 
lor este preponderent sau 
apropiat de 50 la sută. De 
pildă, în industria ușoară 
femeile reprezintă 67,8 la 
sută. în industria alimenta
ră 49,1 la sută, în circulația 
mărfurilor 46,3 Ia sută, în 
telecomunicații 45,2 la sută. 
In unele ramuri industriale 
aflate în plină dezvoltare 
numărul femeilor este și el 
în continuă creștere, ca, de 
pildă, în electrotehnică, elec-

tronică sau automatică. Este 
remarcabil faptul că tot mai 
multe tinere se consacră azi 
acestor ramuri de virf ale 
economiei. O pondere însem
nată o dețin femeile în în- 
vățămînt, cultură și artă, în 
domeniul ocrotirii sănătății, 
al asistenței sociale și cul
turii fizice, în domeniul cer
cetării științifice.

In agricultura țării noastre 
femeile dețin ponderea cea 
mai mare a forței de mun
că, remareîndu-se prin hăr
nicie, simț organizatoric și 
inițiativă, capacitate de a 
conduce.

Nu mai puțin simțită se 
face prezența femeii în viața 
politică. Numărul deputate
lor în Marea Adunare Națio
nală a ajuns la 67, iar in 
consiliile populare o treime 
din numărul total al 
ților sînt femei. A 
substanțial numărul 
toarelor, inginerelor 
nicienelor, al țărăncilor coo
peratoare — tinere și vîrst
nice — care activează în 
consiliile oamenilor muncii 
din întreprinderi și unități 
industriale, in consiliile de 
conducere ale cooperativelor 
agricole de producție, în co
misiile de control obștesc.

De-a lungul celor 25 de 
ani de existență, organizația 
de femei din țara noastră a 
contribuit la mobilizarea ma
selor de femei în vederea 
creșterii aportului acestora la 
îndeplinirea sarcinilor trasa
te de partid întregului po
por. Astăzi, mai mult ca 
oricînd, cresc rolul și înda
toririle femeilor ca membri 
egali și responsabili ai socie
tății, Milioanele de femei 
de la orașe și sate, răspun- 
zînd cu devotament și înflă
cărare sarcinilor trasate «le 
Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională a parti
dului, își aduc aportul lor 
creator și entuziast la mun
ca rodnică pe care o depune 
întregul nostru popor pentru 
înfăptuirea acestui măreț 
program. Comitetele și comi- 

femeilor desfășoară o 
cultural-edu- 

mobilizarea

depuia- 
crescut 
munci
și teh-

siile 
vie activitate 
cativă pentru 
maselor de femei la ampla 
întrecere socialistă pentru 
realizarea obiectivelor planu
lui cincinal înainte de ter
men, pentru educația politi
că și moral-cetățenească a 
femeilor, pentru promovarea 
principiilor eticii și echității 
socialiste, pentru educarea 
tinerei generații în spiritul 
ideilor profund umaniste, ale 
socialismului și comunismu
lui.

Continuînd cele mai bune 
tradiții ale organizației de 
femei din țara noastră, co
mitetele și comisiile femei
lor, milioanele de munci
toare, sătence, intelectuale și 
casnice, tinere și vîrstnice, 
își exprimă răspicat dorința 
de a contribui cu elan 
nestăvilit la traducerea în 
viață a politicii interné și 
externe a partidului — che
zășia prezentului și viitoru
lui nostru fericit, al copiilor 
și copiilor copiilor noștri.

Ing. CORNELIA DINESCU, 
secretară a Consiliului 
Național al Femeilor 

din Republica Socialistă 
România

ANTINOMII...
ale istoriei muzicii predilecțiile 
unor creatori pentru acest tip 
de tehnică componistică.

Lucrările programate, — ci
clurile de Variațiuni ale lui Vau- 
ghan Williams, Ceaikovski, 
Wilhelm Berger, Britten — erau 
în general cunoscute celor care 
frecventează sala de concert. 
Avînd drept „leitmotiv“ ideea 
de „temă cu variațiuni“, simfo
nicul necesita o interpretare de 
o brianță, de o virtuozitate, de 
o căldură capabilă să transfor
me concertul într-un act de ele
vație și originalitate artistică.

Versiunii Variațiunilor lui Vau- 
ghan Wiliams pe o temă de 
Thomas Tallis nu i se pot adu
ce reproșuri... Lucrarea — bine
înțeles la dimensiunile concep
ției — a avut stil, forță evoca
toare, un climat de adîncă poe
zie...

Dar din momentul „atacării“ 
unei celebre partituri ceaikovs- 
kiene, Variațiunile pentru violon
cel și orchestră pe o temă ro

coco, — concertul s-d desfășurat 
sub semnul unor improvizații, 
fundamental dăunătoare strălu
citoarei idei a simfonicului...

Cătălin Ilea este un artist de 
notorietate aplaudat de multe 
ori pentru muzicalitatea tălmă
cirilor sale, pentru dăruirea cu 
care se integrează unor ansam
bluri camerale, pentru curajul 
cu care își lărgește repertoriul. 
Dar modul în care a abordat 
concertul Radioteleviziunii parti
tura lui Ceaikovski, deobicei ri
dicată pe scenele noastre la înal
te cote interpretative, ni s-a pă
rut un act lipsit de probitate. 
Necontenite falsuri, lipsa unor 
elementare rigori stilistice, caren
țe de tehnică (pe care nu le ad
mitem deobicei nici unui ab
solvent de liceu muzical}, au de
teriorat o partitură de respect 
care era în fapt și lucrarea cea 
mai așteptată de public.

In continuare simfonicul a de
rulat sub semnul acelorași anti
nomii. De-a dreptul derutante au
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Intr-o originală 
biografie, recent a- 
părută și la noi, i 
se atribuie lui Iu- 
lius Caesar urmă
toarea afirmație : 
„Pe de altă parte, 
e vrednic de ob
servat că nu mulți 
sînt în stare să re
alizeze chiar ceea 
ce este necesar, cu 
atît mai mult să 
influențeze, în oa
recare măsură, 
seși forțele necesi
tății.

Cît de exact ci
tat este, în acest 
caz, celebrul perso
naj istoric, nu știu, 
dar observația în 
sine îndeamnă la o 
reactualizare a sar
cinii de a studia 
capacitățile contem
porane în materie 
de realizare — cum 
se spune — a nece
sarului, numit sau 
nenumit în mod ex
pres. Desigur, din 
vremea lui Iulius 
Caesar și pînă as
tăzi lucrurile tre
buie să fi evoluat, 
aportul cantitativ și 
calitativ la suma 
cuceriri 
seamnă 
spunîndu-și 
cat cuvîntul. 
progresat mult, a- 
proape în toată lu
mea, la capitolul 
necesități de ordin 
material, s-a 
gresat enorm și în 
alte domenii. Ră
mîne însă pe lista 
ierarhiilor de valori 
ale necesarului una 
care stă deasupra 
tuturor, și azi ca și 
atunci, dar cu. deo
sebite azi: 
crația. 
cietatea 
pentru 
socialistă 
organic, 
f ia este apa vie a 
existenței sale, ea 
reprezintă necesarul 
necesarului. Avînd 
darul de a-i aduce 
pe oameni în sta
rea visată a egali
tății, dîndu-le posi
bilitatea să-și fruc
tifice capacitățile, 
ea îl ajută să poată 
trăi conform princi
piilor eticii și echi
tății — scopul ul
tim al întregii cu
noașteri umane, cum 
spunea un mare fi
lozof.

Știm, desigur, cu 
toții că la noi s-au 
făcut pași de ne
contestat în ceea ce 
privește, mai ales, 
asigurarea cadrului 
democratic, legife
rarea principiilor 
democrației și înlă
turarea principalilor 
ei adversari — fla
granta inegalitate e- 
conomică, în primul 
rînd. Totuși, pro
cesul democratizării 
este, așa cum afir
mă foarte adesea 
documentele de 
partid, așa cum sub
liniază in perma
nență secretarul 
nostru general, un 
proces, neîncheiat, 
mereu supus per
fecționării și la al 
cărui progres tre
buie să lucrăm cu 
toții.

Adevăruri cunos
cute, desigur. De 
ce atunci trebuie să 
le mai repetăm și 
noi, acum, aici ? 
Din simplul motiv 
că vechea orînduire 
lasă — ca să-l pa
rafrazăm din nou 
pe Iulius Caesar sau 
pe interpretul lui — 
nu suficient de

tn-
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Pentru so

in odemă, 
societatea 
în mod 
democra-

mulți oameni în 
stare tntr-adevăr să 
realizeze în fapt 
și în sensurile sale 
adevărate — nece
sarul necesarului: 
democrația. Cunosc 
oameni, chiar din
tre cei foarte bine 
intenționați, oameni 
devotați ideilor noi, 
dar oare — deter
minați de cine știe 
ce umbră neagră a 
altor vremi — au o 
teamă instinctivă 
de democrație. Și 
asta deși vorbesc 
foarte adesea des
pre democrație fipre democrație 
în numele ei.

Să dau citeva 
xemple :

Se știe că

•-

Se știe că un 
principiu elementar 
al întronării demo
crației într-un co
lectiv este punerea 
la îndemîna celor 
care lucrează la
olaltă a informației 
cu privire la tot 
ceea ce se întîmplă 
—• bine sau rău — 
în acel colectiv. Fă
ră această informa
ție oamenii nu pot 
aprecia situațiile, 
nu pot avea opinii, 
nu-și pot valorifica 
ideile, nu pot fi e- 
gali și pe deplin 
responsabili. Nu mă 
refer, desigur, la 
cine știe ce secrete 
de stat (secretul e 
secret!), dar ce lu
cruri nemaipomeni
te, care se petrec 
la ei, trebuiesc as
cunse membrilor 
cooperatori într-un 
C.A.P. ?, în cadrul 
conducerii „restrîn- 
se“ a unui aseme
nea colectiv de 
muncă ? Fiindcă în 
spatele unui aseme
nea gen de nonin- 
formație se petrec 
dubioase furturi din 
înseși principiile de
mocratice, soldate 
pînă la urmă cu 
furtișaguri și pa
gube... concrete.

Dar furtul de 
opinie ? Partici
pam, zilele trecute, 
la adunarea 
vului V.T.C. 
tr-o școală, 
am descoperit că 
secretara, o 
foarte bună, 
mise din partea u- 
nor îndrumători, 
după un vechi obi
cei, o listă cu în
scriși la cuvînt (a- 
leși „cu responsabi
litate“), înainte ca 
înscrișii înșiși să fi 
auzit despre ce este 
vorba în respecti
va discuție. In lo
cul unei dezbateri 
reale se organizase 
o dezbatere falsă. 
Se furau opinii ne- 
lăsîndu-le să se 
nască. Am auzit, de 
asemenea, 
loc, și o asemenea 
indicație: 
răși, să afișăm la 
gazeta de perete nu 
opiniile oamenilor, 
ci ceea ce le cerem 
oamenilor“. Măr
turisesc că am tre
sărit. N-are nimeni 
nimic cu 
rea unui colectiv 
asupra 
ce-i revin (asta 
spuneam mai 
inte, ea este o obli
gație), dar unde și 
din ce s-a născut 
acel curent al unuia 
singur cu drept la 
cuvînt, infiltrat în 
democrația 
trebuie 
tuturor ?

fost de pildă indicațiile agogice 
ale celebrei partituri a lui Brit
ten subintitulate „Călăuza tînă- 
rului întru cunoașterea orches
trei“. Fuga finală a fost inau
gurată într-un tempo care ne-a 
făcut să urmărim cu „sufletul la 
gură“ drumul liniilor melodice 
de frica unei „încurcături gene
rale“... Piesă menită să contri
buie la valorificarea tuturor for
țelor solistice ale ansamblului 
modern. Variațiunile lui Brit
ten ne-au oferit de-a lungul pri
mei secțiuni excelente contribu
ții ale oboiului (excepțional in
strumentist Petre Bocotan !), fa
gotului, tubei, contrabașilor dar 
și tălmăciri fără minime străluciri 
(inexplicabile pentru noi de astă- 
dată) ale flauților, violelor, har
pei, unora dintre compartimen
tele percuției...

In aceeași săptămînă la Ateneu 
l-am reîntîlnit la pupitrul Filar
monicii pe dirijorul Mihai Bre- 
diceanu, șef de orchestră care 
a adus în ultimele stagiuni plu
suri de calitate interpretativă u- 
nanim apreciată. Programul sim
fonicului a unit o primă audiție

acti- 
din- 

unde

fată 
pri-

într-un

„T ova

informa-

sarcinilor
0

tna-

care
să fie a

Desigur, fațetele 
posibile ale non- 
democrației sînt
multiple. Am văzut 
conducători care
respectă principiile 
sub o aparență u- 
cigătoare (nici șe
dințele de bloc nu 
le țin decît cu SfF/o 
plus 1 dintre loca
tari, prezenți!), dai 
care anulează 
tul, hotărînd 
guri, numai 
modul brutal 
a-i trata pe ceilalți, 
ori prin șicanele 
ulterioare 
mielușeilor 
credeau în 
erotismul lor. 
ce să mai vorbesc 
despre acel exem
plu, recent descris 
chiar în ziarul nos
tru, cînd la nonde- 
mocrație (oricît de 
stupid ar părea) se 
coalizaseră cadre 
de conducere ale li
nei comune, ale u- 
nui < 
dețean 
tură și 
socialistă, 
instanțe profesora
le de concurs cul
tural, 
instanțe 
rești, și 
pe care 
numesc 
te acestea 
unei fete de 
ani, ca să fie favo
rizat un ins hotă
rît să încalce legea 
sub văzul tuturor!

Varietatea mani
festărilor care, la 
urma urmei, se do
vedesc nondemo- 
cratice, manifestări 
care mai pot fi în- 
tîlnite, este, desi
gur, mare. Contra 
tuturor trebuie lup
tat.. Am fi nu nu
mai lași dacă n-am 
face-o, dar și în ne- 
conformitate cu în
seși principiile par
tidului nostru.

O întrebare mi 
se pune însă cu a- 
cuitate: nu proce
dăm, 
prea _
tocmai atunci cînd 
ne dăm seama că 
la baza nerealiză- 
rii necesarului-ne- 
cesarului, 
crația, stă 
citatea 
reaua voință, 
chinăria și 
sul 
extrem al unor in
divizi ? Cine este 
acel fost președinte 
al U.J.C.C. Dîm
bovița, despre care 
scria recent 
„România 
ins care, 
abuzuri 
ne, confirmate și 
de Tribunalul Su
prem, a ajuns să 
se mute nu nu
mai în centrul ca
pitalei de județ, 
cum aspirase, dar 
să fie promovat și 
transplantat — du
pă judecată — di
rect în centrul... x 
Bucureștiului ? X

Incapabililor de-a y 
gîndi și de-a ac- 1 
ționa democratic 
trebuie să li se 
plice singura mă
sură democratică ce 
li se potrivește — 
înlăturarea. Altfel...

Dar nici nu vreau 
să-mi închipui ce 
urmări poate avea 
asupra spiritului 
general o atitudine 
de altă natură...
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EUGEN 9 
FLORESCU 9

a lui Michel Philipot, „Compo
ziție pentru orchestră de coarde", 
piesă cu interesante combinații 
timbrale dar de o necaptivantă 
lipsă de ' „evenimente“ — două 
lucrări concertante pentru pian 
— Concertino de D. Lipatti și 
un concert de Bach — și fșehe- 
razada.

Minunată a fost reaudiția ce
lebrei partituri a lui Rimski- 
Korsakov. Bine cîntată (păcat 
doar de lipsa de calitate a sono
rităților coardelor), Șelierazada 
are farmec, rămîne fascinantă 
pentru ascultătorul de orice pre
gătire.

Puțin convingătoare au fost în 
acest concert unele pagini pia
nistice...

P. S. O mențiune specială pen
tru ultimul concert-dezbatere or
ganizat într-unul din Studiourile 
Radioteleviziunii, primul concert 
de acest fel în care au luat, cu
vîntul foarte mulți „nespecia- 
liști“, simpli melomani care au 
demonstrat interesul cu care pu
blicul primește aceste dezbateri...

IOSIF SAVA
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială a

Republicii Socialiste România în anul 1972
(Urmare din pag. I)

în principalele ramuri ale 
sporit astfel :

Energia electrică și termică
Combustibil
Metalurgia feroasă
Metalurgia neferoasă
Construcții de mașini și 
prelucrarea metalelor 
Chimia
Materiale de construcții
Exploatarea și prelucrarea lemnului 
Industria ușoară
Industria al: .rentară

O creștere mai mare a pro
ducției s-a înregistrat în ,sub- 
ramurile : metalurgia oțeluri
lor speciale, electrotehnica și 
electronica, mașini-unelte, 
mecanica fină și optica, con
strucții navale, fibre și fire 
chimice, materiale plastice și 
rășini sintetice.

în anul 1972 a continuat 
procesul de îmbunătățire a re
partiției pe teritoriu a Indus
triei sporind în ritm superior 
mediei pe economie, potenția
lul industrial în județele mal

Realizări

U. M. Realizări
1972

1972 în % 
față de :

Reali
zări 
1970

Reali
zări 
1971

Energie electrică mii. kWh 43 387 123,7 110,0
Cărbune extras mii tone 25 271 110,7 110,1
Țiței extras mii tone 14 128 105,6 102,4
Gaz metan extras mii. mc 22 287 111,6 104,3
Oțel-total mii tone 7 401 113,6 108,8

din care :
— oțel aliat mii tone 529 127,6 119,1

Aluminiu primar și 
aliaje de aluminiu mii tone 122 120,0 109,7
Produse ale industriei 
electrotehnice 
și electronice mii. led 16 722 136,9 118,7

din care :
— produse ale industriei 
electronice mii. lei 5105 143,4 119,4
Mașini-unelte pentru 
a.șchierea metalelor mii. lei 1 196 151,6 120,4
Tractoare buc. 34 883 119,1 114,7
Locomotive Diesel și 
electrice magistrale buc. 286 107,9 107,5
Autocamioane, autobascu
lante și autotractoare buc. 36 100 103,1 102.7
Autoturisme de oraș buc. 28 004 172,3 136,6
Construcții navale mii. lei 2 092 132,8 117,7
îngrășăminte chimice (100 %
substanță activă) mii tone 1200 134,0 110,9
Cauciuc sintetic mii tone 73 119,7 103,2
Materiale plastice și
rășini sintetice (100 %) mii tone 274 132,8 109.3
Fibre și fire chimice mii tone 100 130,1 104,5
Hîrtie și cartoane mii tone 548 106,8 103,1
Ciment mii tone 9 212 113,4 108,1
Plăci din particule aglo
merate și fibrolemnoase mii tone 585 136,7 115,8
Mobilă mii. lei 6 960 124,1 113,1
Țesături mii. mp. 733 120,6 110,0
Tricotaje mii. buc. 189 135,0 111,8
încălțăminte mii per. 78 934 120,0 110,5
Aparate de radio mii buc. 527 115,7 103,8
Televizoare mii buc. 324 115,8 108,0
Frigidere mii buc. 196 145,4 102,6
Carne mii tone 489 115,0 117,1
Preparate din carne mii tone 123 117,9 104,3
Unt mii tone 32 105,8 110,1
Brînzeturi mii tone 80 117,4 114,3
Ulei comestibil mii tone 315 114,9 102,4
Zahăr mii tone 520 138,1 107,4

în anul 1972 s-a intensificat 
procesul de promovare a pro
gresului tehnic, de moderni
zare și ridicare a calității 
producției în toate ramurile și 
subramurile industriei.

A fost asimilat un număr 
însemnat de noi tipuri de 
mașini, instalații și utilaje, 
materiale și bunuri de con
sum ; pe ansamblul industri
ei, comparativ cu anul 1970, 
ponderea produselor noi și re- 
proiectate a fost de 22,1%.

în industria metalurgică a 
sporit și s-a diversificat pro
ducția oțelurilor de calitate 
superioară. S-au produs lami
nate din noi mărci de oțeluri, 
noi sortimente de profile din 
oțel laminat la rece și noi a- 
liaje metalice.

în industria construcțiilor 
de mașini, în anul 1972, pon
derea produselor noi și re- 
proiectate a fost de 32,7% 
comparativ cu 1970. Au fost 
asimilate în fabricație auto
camionul de 8 tone cu motor 
Diesel, o nouă instalație auto- 
purtată pentru forat sonde de 
țiței și gaze, tractorul cu mo
tor Diesel de 55 CP, cargoul 
de 6 000—7 500 tdw, aparate 
electronice de măsură și con
trol, circuite integrate logice.

în celelalte ramuri ale in
dustriei au fost introduse în 
fabricație noi sortimente de : 
uleiuri, solvenți, lacuri, vop
sele și coloranți, anvelope, ci
menturi, prefabricate, placaje, 
plăci aglomerate și fibrolem- 
noase înnobilate, mobilă, țe
sături, încălțăminte, produse 

industriei, producția globală a

Nivelul anului 1972 în % 
față de :

1970 1971

124.2 110,7
107.3 103,5
122,0 113,4
110,0 103,5

134.3 116,1
129,1 112,1
121.4 109,6
109,7 104,7
129,0 113,5
117,6 107,9 

puțin dezvoltate din punct de 
vedere economic. Producția 
industrială realizată în 1972 
depășește nivelul celei din a- 
nul 1970 cu : 87 la sută în ju
dețul Mehedinți, 42 la sută în 
Sălaj, 41 la sută în Vîlcea, 40 
la sută în Olt, 39 la sută în 
Ialomița șl Buzău, 36 la sută 
în Harghita, 35 la sută în 
Vrancea și Covasna, 32 la su
tă în Dîmbovița.

La principalele produse In
dustriale creșterea producției 
se prezintă după cum urmea
ză : 

din sticlă, utilaje electrocasni- 
ce și produse alimentare.

în toate ramurile industri
ei s-a intensificat aplicarea 
unor tehnologii moderne de 
fabricație, a crescut gradul de 
mecanizare și automatizare a 
proceselor de producție.

Au fost aplicate procedee 
tehnologice noi în fabricarea 
aluminiului, uleiurilor mine
rale, geamurilor trase, firelor 
de bumbac și s-au extins pro
cedeele modeme în producția 
de fontă și oțel, piese turnate, 
în extracția țițeiului, în obți
nerea alcoolilor din hidrocar
buri, în fabricarea clincheru- 
lui, a plăcilor fibrolemnoase.

A crescut gradul de automa
tizare a producției de : fontă, 
amoniac, polietilenă, tuburi de 
azbociment, laminate finite, 
acid sulfuric, anvelope, gea
muri trase, celuloză, ulei rafi
nat și zahăr. Industria con
structoare de mașini a fost 
dotată cu un număr însemnat 
de mașini-unelte cu funcțio
nare automată și mașini cu 
comandă program.

în anul 1972 s-au obținut 
rezultate pozitive în creșterea 
eficienței economice a unități
lor industriale, s-a îmbunătă
țit rentabilitatea producției. 
Productivitatea muncii în in
dustria republicană a sporit 
cu 7,1%. Planul productivității 
muncii în industria republi
cană a fost realizat în propor
ție de 99,5 %. Nivelul chel
tuielilor de producție la 1 000 
lei producție marfă a scă
zut cu circa 15 lei față . de 
1971, obținîndu-se pe an
samblul industriei republi-. 

cane economii în valoare de 
aproximativ 4,4 miliarde lei. 
Față de anul precedent s-au 
realizat economii prin reduce
rea normelor de consum la : 
energie electrică, cocs meta
lurgic pentru furnale, metal, 
cherestea de rășinoase, lemn 
de mină.

II. AGRICULTURA 
Șl SILVICULTURA

în agricultură au fost înre
gistrate noi progrese în dez
voltarea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale, în per
fecționarea organizării pro
ducției și a muncii, în creș
terea cointeresării membrilor 
cooperatori, obținîndu-se pe 
această bază sporuri însem
nate de producție.

Eforturile de investiții au 
fost îndreptate spre o produc
ție intensivă prin extinderea 
mecanizării, chimizării, lucră
rilor de îmbunătățiri funcia
re și construcția de complexe 
și combinate agrozootehnice de 
tip industrial și sere legumico
le moderne.

La sfîrșitul anului 1972 a- 
gricultura dispunea de 115 mii 
tractoare fizice, aproape 97 
mii pluguri pentru tractor, 
peste 35 mii combine tractate 
pentru păioase, 4 800 combine 
tractate pentru porumb, 4 600 
autocombine și alte mașini și 
utilaje agricole.

Agricultura a primit în anul 
1972 o cantitate de 757 mii 
tone îngrășăminte chimice — 
substanță activă, cu 4,8% mai 
mult decît în 1971.

Au fost amenajate pentru 
irigat 190 mii hectare ; din 
acestea 164 mii hectare sînt

— mii tone —

Producția 
realizată 
în 1972

Diferențe (+) față de

Realizări
1971

Realizări 
medii anuale 

1966—1970

Cereale boabe 16 657 +2127 + 3 930
din care :
— grîu-secară 6 097 +436 + 1 348
— porumb 9 548 + 1 698 + 2 309

Floarea soarelui 848 . +57 + 121
Sfeclă de zahăr 5 309 + 1 334 + 1 796
Cartofi de toamnă 3136 —164 +641
Legume de cîmp 2 447 —35 +394
Fructe 1 286 + 291 —36
Struguri 1 053 —58 +57

Potrivit rezultatelor recen- nimale se prezintă după cum 
sămîntului animalelor din 3 urmează: 
ianuarie 1973 efectivele de a-

— mii capete —

Creșteri față de :

Efectivul 
existent la 
3. I. 1973

Bovine — total
din care :
— vaci, bivolițe și juninci 

Porcine — total
din care :
— scroafe de prăsilă

Ovine — total
din care :
— oi și mioare

Păsări — total

în anul 1972 s-au obținut 
producții superioare de car
ne, lapte, lînă și ouă față de 
realizările anului 1971 și față 
de media anuală din perioada 
1966—1970.

Creșterea producției agri
cole a asigurat intrarea în 
fondul de stat a unor canti
tăți sporite de produse vege
tale și animale, asigurîndu-se 
astfel resursele necesare pen
tru mai buna aprovizionare a 
populației cu produse alimen
tare și a industriei cu materii 
prime.

în silvicultură s-au execu
tat lucrări de împăduriri pe 
o suprafață de 72 mii hecta
re. iar în plantațiile tinere 
s-au executat lucrări de între
ținere pe o suprafață de 336 
mii hectare.

III. TRANSPORTURI 
Șl TELECOMUNICAȚII

în activitatea de transpor
turi au continuat extinderea și 
modernizarea mijloacelor și a 
căilor de transport, s-a îm
bunătățit procesul de exploa
tare, Volumul mărfurilor 
transportate a crescut cu 5,6°/o, 
iar numărul călătorilor trans
portați cu 10,7% față de 1971.

în transporturile Pe calea 
ferată s-a intensificat acțiu
nea de modernizare a mijloa
celor de transport ; calea fe
rată a fost dotată cu 182 lo
comotive electrice și Diesel de 
diferite tipuri, 10 500 vagoane 
de marfă (în echivalent 2 
osii), 336 vagoane pentru tre
nurile de călători. S-au efec
tuat noi lucrări de electrifi
cări și dublări de linii, de 
centralizări electrodinamice in 

în sisteme mari. Suprafața a- 
menajată pentru irigat a ajuns 
la sfîrșitul anului 1972 la 1144 
mii hectare. S-au pus în func
țiune noi sere legumicole cu 
o suprafață de 76 hectare ; la 
sfîrșitul anului suprafața ocu
pată cu sere a fost de 1 057 
hectare. S-aU plantat peste 
7 300 hectare cu viță de vie 
și 6 000 hectare cu pomi fruc
tiferi.

în întreprinderile agricole 
de stat au intrat în producție 
complexe de creștere și îngră- 
șare industrială a porcilor cu 
o capacitate anuală de 488 
mii capete, grajduri pentru 
vad de lapte și tineret taurin 
cu o capacitate de 51 mii 
locuri, 2 259 mii locuri în com
plexe avicole, noi fabrici de 
nutrețuri combinate cu o ca
pacitate de 554 mii tone/an și 
altele. Cooperativele agricole 
de producție și unitățile inter- 
cooperatiste au dat în folosin
ță din fondurile de investiții 
proprii și din credite acordate 
de stat un număr însemnat 
de construcții zootehnice.

Producția globală agricolă 
realizată în anul 1972 a fost 
de circa 89 miliarde lei, cu 
9% mai mare decît cea ob
ținută în 1971 și cu peste 25 % 
mai mare decît media anuală 
din perioada 1966—1970.

Producția de cereale obți
nută în anul trecut s-a ridioat 
la 16,7 milioane tone, recoltă 
care depășește de peste două 
ori producția celor mai buni 
ani antebelici, în condițiile 
extinderii suprafețelor desti
nate culturilor de plante teh
nice și furajere.

La principalele culturi, 
producția totală obținută se 
prezintă astfel : 

5 766 550 238

2 837 212 95
8 782 2 423 1 040

831 199 93
14 442 624 371

10 961 306 20
64 458 10 125 3 196

stații, de dezvoltare a triaje
lor. Din volumul total al 
transporturilor de mărfuri și 
călători 86,1% s-a efectuat cu 
tracțiune Diesel și electrică.

Transporturile auto de folo
sință generală au fost dotate 
cu 5 900 autovehicule de marfă 
și 1 400 autobuze ; s-au moder
nizat și reconstruit drumuri în 
lungime totală de 370 km și 
s-au aplicat îmbrăcăminți as- 
faltice ușoare pe 1 570 km.

în transporturile maritime 
a sporit capacitatea flotei cu
36,5 mii tdw ; au continuat 
lucrările pentru modernizarea 
și dezvoltarea portului Con
stanța ; s-a dezvoltat capaci
tatea flotei fluviale și a celei 
aeriene.

Poșta șl telecomunicațiile 
șl-au dezvoltat și perfecționat 
în continuare baza tehnico- 
materială. A fost extinsă te
lefonia automată urbană și 
interurbană ; au fost date în 
funcțiune 5 stații de radio
difuziune și o stație de tele
viziune.

IV. INVESTIȚII — 
CONSTRUCȚII

în anul 1972 a continuat în
făptuirea amplului program de 
investiții pentru dotarea eco
nomiei naționale cu noi capa
cități de producție, pentru ri
dicarea economică și social- 
culturală a județelor și loca
lităților țării. Volumul inves
tițiilor realizate în anul tre
cut din fondurile centralizate 
ale statului însumează 83,8 
miliarde lei, cu 8 miliarde lei 
mai mult decît în 1971, planul 
fiind îndeplinit în proporție 
de 96,1%.

Pe principalele ramuri ale investițiilor realizate se pre- 
economiei naționale, volumul zintă astfel:

Realizări 
1972 

— mld. lei —

Realizări 1972 
în % față de :

Realizări
1970

Realizări
1971 .

TOTAL 83,8 122,6 110,5
din care :

Industrie 48,2 129,3 115,1
Construcții 4,1 126,9 102,2
Agricultură 10,8 123,0 104,5
Transporturi șl telecomu-

nicații 9,3 111,9 106,7
Învățănjînt, știință, cui-
tură, ocrotirea sănătății 2,6 112,4 111,8
Construcții de locuințe 3.0 95,0 112,3
Gospodărie comunală 2,3 133,9 115,9

în anul 1972 au fost date 
în exploatare 336 noi capaci
tăți de producție industriale 
și agrozootehnice ; de aseme
nea, au început să producă cu 
o parte din capacitatea pre
văzută un număr de 80 obiec
tive. Printre cele mai impor
tante capacități industriale 
date în exploatare în cursul 
anului 1972, sînt:

— în industria energiei 
electrice și termice, primele 
două grupuri de cîte 200 MW 
la Centrala termoelectrică Ro- 
vinari, două grupuri de cîte 
200 MW la Centrala electrică 
de termoficare Brazi.

— în industria metalurgică, 
noi capacități la combinatele 
siderurgice Galați, Hunedoara 
și Reșița, la Uzina metalurgi
că Iași, la Uzina de aluminiu 
Slatina.

— în industria construcțiilor 
de mașini, Fabrica „Romlux“ 
și Uzina de strunguri din 
Tîrgoviște, Uzina de utilaj 
alimentar Slatina, Fabrica de 
cazane mici și arzătoare Cluj, 
Fabrica de aparate electrice 
de măsură și contoare electrice 
Timișoara și Fabrica de apa- 
rataj electric de instalații Titu. 
S-au dezvoltat capacitățile de 
producție la o serie de uzine 
constructoare de mașini.

— în industria chimică, in
stalația de anilină la Combi
natul chimic Făgăraș, instala
ția de acid sulfuric la Uzina 
chimică Valea Călugărească, 
instalația de anhidridă ftalică 
la Combinatul petrochimic 
Ploiești, noi capacități la com
binatele chimice Tîrnăveni și 
Victoria.

— în industria materialelor 
de construcții, Fabrica de 
produse din beton celular 
autodavizat Oradea, Combina
tul de materiale de construcții 
Cîmpulung Muscel, noi linii 
de producție de ciment, pro
duse ceramice și geamuri.

— în industria lemnului, 
fabricile de mobilă Beiuș, 
Gheorghieni, Mediaș și Nehoiu.

— în industria ușoară, Fa
brica de textile nețesute Bis
trița, filaturile de bumbac 
Baia Mare și Vaslui, noi ca
pacități la fabricile de trico
taje „1 Iunie“-Timișoara și 
„Tricoul Roșu“-Arad.

Au continuat lucrările de 
construcții pe șantierele unor 
mari obiective de investiții 
pentru industria energetică, 
metalurgică, chimică, pentru 
industrializarea lemnului și 
altele.

De asemenea, a început 
construcția unor importante 
obiective care creează fron
tul corespunzător de con
strucție pentru susținerea rit
murilor de creștere economi
că prevăzute de actualul plan 
cincinal.

V. CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ

în anul 1972, cercetarea ști
ințifică a avut o contribuție 
sporită în realizarea sarcini
lor dezvoltării economice și 
sociale a țării.

Au fost încheiate, cu rezul
tate bune, cercetările la o serie 
de teme din cadrul programe
lor prioritare și speciale și au 
fost aplicate far producție re
zultatele unor cercetări.

în Industria extractivă au 
fost descoperite noi zăcăminte 
de minereuri neferoase și au 
fost puse în valoare zăcămin
te noi de țiței și gaze; au fost 
elaborate noi metode de ex
ploatare a zăcămintelor și de 
preparare a minereurilor ne
feroase.

în domeniul oonstrucțillor 
de mașini s-au încheiat cerce
tări referitoare la noi tipuri 
de echipamente electrice pen
tru mijloace de transport, di
versificarea gamei de cazane 
energetice, turboagregate de 
150 MW, tractoare de 180 CP ; 
s-au produs noi tipuri de ma
șini-unelte cu comandă pro
gram numerică, noi aparate 
optico-mecanice, echipamen
te electrice în curent continuu 
cu tiristoare pentru instalații 
de foraj de mare adîncime, 
mașină electronică de calculat 
de birou cu imprimantă.

în metalurgie s-au încheiat 
cercetări privind utilizarea în 

proporții mărite a gazului me
tan la aglomerarea minereuri
lor de fier, obținerea unor noi 
tipuri de oțeluri pentru cons
trucții cu caracteristici supe
rioare.

în domeniul chimiei s-au 
realizat, prin concepție pro
prie, tehnologii de obținere a 
polieterilor și poliesterilor 
pentru poliuretani, elaborarea 
de rășini, lacuri și mase or
ganice pentru industria elec
trotehnică, tehnologii de obți
nere a hormonilor steroizi, 
noi tipuri de îngrășăminte 
complexe.

în domeniul construcțiilor 
și materialelor de construcții 
s-au terminat cercetările cu 
privire la extinderea maselor 
plastice în construcții, s-au 
elaborat tehnologiile de fa
bricație a unor cimenturi ru
tiere, materiale refractare, a 
fibrelor de sticlă pentru ar
marea maselor plastice.

în industria lemnului și ce
lulozei s-au aplicat cercetări 
pentru extinderea utilizării 
sortimentelor inferioare de 
masă lemnoasă și a deșeuri
lor, precum și folosirea unor 
noi specii lemnoase ca mate
rii prime pentru producția de 
celuloză.

în agricultură s-au obținut 
noi soiuri de grîu și cartofi, 
noi tipuri de hibrizi de po
rumb, floarea-soarelui și alte 
plante. Rezultate bune s-au 
obținut și în celelalte dome
nii ale științei.

VI. RELAȚII 
ECONOMICE 

EXTERNE
Ritmul susținut de dezvol

tare a economiei, lărgirea, di
versificarea și ridicarea nive
lului tehnic și al calității pro
duselor, au permis ca țara 
noastră să-și extindă relațiile 
economice externe și să ia 
parte activă la schimbul mon
dial de valori, la diviziunea 
internațională a muncii.

în anul 1972, volumul total 
al comerțului exterior a cres
cut cu 14,0% față de anul 
1971 și cu 25,8% față de anul
1970. Au fost promovate rela
ții largi cu țările socialiste 
membre ale C.A.E.R. în ca
drul Programului complex al 
adîncirii șl perfecționării în 
continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării econo
mice socialiste adoptat în anul
1971 ; s-au întărit și dezvol
tat legăturile economice și de 
cooperare tehnico-științifică 
cu toate țările socialiste, s-au 
lărgit relațiile economice cu 
celelalte state ale lumii, fără 
deosebire de orînduirea socia
lă, pe baza deplinei egalități 
în drepturi și avantajului re
ciproc.

Volumul exportului realizat 
în anul 1972 a fost de 14,3 mi
liarde lei valută, cu 13,7% 
mai mare decît în 1971 și cu 
29,1% mai mare decît în 1970. 
S-a îmbunătățit structura ex
portului, îndeosebi pe seama 
creșterii exportului de mașini 
și utilaje și alte produse in
dustrializate.

Pentru asigurarea nevoilor 
economiei naționale, în anul
1972 s-a realizat un volum 
sporit de importuri față de a- 
nul 1971 ; o pondere însemna
tă în cadrul importului o de
țin materiile prime și materi
alele pentru industria prelu
crătoare, precum și utilajele 
și instalațiile destinate reali
zării programului de investiții.

în. anul oare a trecut s-a 
lărgit activitatea de cooperare 
economică, tehnică și științifi
că prin încheierea de noi a- 
corduri de cooperare în dome
niul industriei energetice, în 
producția de nave, mașini- 
unelte, autoturisme, aeronau
tică, în industria chimică, mi
nieră și petrolieră, în execu
tarea unor sisteme de irigații, 
în efectuarea de cercetări 
geologice ; a continuat pro
cesul de constituire a societă
ților mixte de comercializare 
a produselor românești pe 
piețele externe. S-au încheiat 
aproape 50 acorduri, conven
ții și alte aranjamente privind 
schimburile comerciale și ac
țiuni de cooperare economică 

și tehnică cu diferite țări.
S-a dezvoltat turismul in

ternațional, numărul turiștilor 
străini care ne-au vizitat țara 
în anul 1972 a fost de aproape 
3 milioane, cu 7,1% mai mare 
decît în anul 1971.

VII. POPULAȚIA 
Șl NIVELUL DE TRAI

Dezvoltarea forțelor de pro
ducție, modernizarea structu
rilor economiei naționale și 
creșterea în ritm înalt a ve
nitului național au creat con
diții pentru ridicarea continuă 
a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Populația țării a fost la 1 
ianuarie 1973 de 20,8 milioane 
locuitori, în cursul anului 
1972 înregistrîndu-se un spor 
de circa 194 mii persoane.

Au continuat să se produ
că schimbări calitative în 
structura populației ocupate ; 
ponderea populației ocupate în 
ramurile neagricole a crescut 
de la 53,6% în 1971 la peste 
55% la sfîrșitul anului 1972 ; 
numărul mediu al salariaților 
în economia națională a depă
șit 5 600 mii persoane ; au fost 
create 250 mii noi locuri de 
muncă.

Veniturile bănești ale popu
lației obținute de la sectorul 
socialist au fost în anul 1972 
cu 7,5% mai mari față de anul 
precedent și cu 16,7% mai 
mari decît în anul 1970.

Veniturile din salarii au 
crescut față de anul 1971 cu 
6,4%.

Politica partidului și statu
lui nostru de îmbunătățire a 
raportului între salariile dife
ritelor categorii de salariați 
și-a găsit expresia în ridi
carea, începînd cu 1 septem
brie 1972, a salariului minim 
de la 800 lei la 1000 lei și 
corectarea salariilor de 1000— 
1180 lei. Prin aplicarea aces
tei hotărîri, salariații au be
neficiat, în perioada 1 septem
brie — 31 decembrie 1972, de 
venituri suplimentare de pes
te 1,1 miliarde lei. S-au reali
zat prevederile referitoare la 
creșterea salariului real ; in
dicele general al prețurilor și 
tarifelor s-a menținut practic 
la nivelul anului precedent.

S-au îmbunătățit în conti
nuare condițiile de viață ale 
țărănimii ; veniturile bănești 
ale familiilor de țărani, pro
venite din retribuirea muncii 
în unitățile agricole coopera
tiste și din vânzarea produse
lor agricole către unitățile so
cialiste, au fost în anul 1972 
cu 5,7% mai mari față de
1971. De la 1 august 1972 s-au 
luat măsuri de asigurare a u- 
nui venit minim lunar ga
rantat de 800 lei cooperatori
lor zootehniști. De la 1 ianua
rie 1972 membrii cooperative
lor agricole de producție be
neficiază de ajutoare pentru 
incapacitate temporară de 
muncă, precum și de ajutoare 
lunare pentru fiecare copil în 
virstă de pînă la 16 ani.

în anul 1972 fondurile a- 
cordate de la bugetul de stat 
pentru acțiuni social-culturale 
au însumat 40,1 miliarde led, 
cu 9,5% mai mult decît în 
1971.

în anul 1972 au fost majo
rate pensiile de asigurări so
ciale, pensiile IOVR, pensiile 
militare de stat și ajutoarele 
sociale.

A sporit sprijinul material 
pe care îl acordă statul fami
liilor cu copii și în mod deo
sebit celor cu mulți copii și 
cu venituri mai reduse, prin 
majorarea alocațiilor de stat 
pentru copii și acordarea de 
ajutoare bănești. A crescut 
cu 13 000 numărul locurilor în 
grădinițe cu cămin, creșe și 
case de copii.

Măsurile luate de partid șl 
de stat în scopul ridicării ni
velului de trai material și cul
tural sînt reflectate sintetic de 
creșterea în anul 1972 cu
6,5 % a veniturilor totale reale 
ale populației.

Volumul total a! mărfurilor 
desfăcute prin comerțul so
cialist a fost în anul 1972 de
112,4 miliarde lei; comparativ 
cu anul 1971, volumul desfa
cerilor a fost mai mare cu 8,3% 
pe total, cu 4,3% la mărfurile 
alimentare, cu 8,5% la alimen
tația publică și cu 7,2% la 
mărfurile nealimentare.

Desfacerile prin comerțul so
cialist la principalele mărfuri 
au crescut în anul 1972 față
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de 1971 cu : 6,7% la carne, 
37,3% la păsări vii, 5,7% la 
preparate din carne, 2,0% la 
ulei comestibil, 9,3% la unt, 
6,4% la lapte de consum, 13,8% 
la produse lactate proaspete, 
12,8% la brînzeturi, 4,3% la 
zahăr, 7,1% la țesături, 8,1% 
la confecții, 13,5% la tricotaje, 
7,7% la încălțăminte, 6,4% la 
frigidere și 6,7% la mobilă. 
Deși la majoritatea mărfurilor 
alimentare și nealimentare 
desfacerile au sporit, totuși, în 
unele perioade, cererea popu
lației nu a fost satisfăcută in
tegral la unele sortimente de 
came și produse lactate, unele 
sortimente de țesături de 
bumbac, confecții și încălță
minte, televizoare, unele ma
teriale de construcții.

Condițiile de locuit ale 
populației s-au îmbunătățit; 
au fftșt dats în folosință a- 
proape 135 mii locuințe. Din 
fondurile statului și ale orga
nizațiilor cooperatiste au fost 
construite 47 000 apartamen' 
iar din fondurile proprii giu 
populației cu sprijinul statu
lui 37 500 apartamente. Popu
lația a construit din fonduri 
proprii peste 50 000 locuințe. 
Au fost date în folosință noi 
cămine pentru nefamiliști cu 
22 400 locuri.

în anul 1972 a sporit dota
rea tehnico-edilitară a locali
tăților ; rețeaua de distribuție 
a apei s-a extins cu peste 440 
km, rețeaua de canalizare cu 
peste 240 km. rețeaua de dis
tribuire a gazelor cu peste 
200 km. Parcul de mij
loace de transport urban în 
comun de persoane a fost mă
rit cu încă 750 vehicule.

Baza materială a învățămîn- 
tului s-a dezvoltat prin darea 
în folosință a peste 3 200 săli 
de clasă, noi spații pentru la
boratoare și ateliere-școală,
43,5 mii mp spații pentru în- 
vățămîntul superior, peste 9 
mii locuri in internate școlare 
și cămine studențești.

în anul școlar 1972/1973 
frecventează învățământul o- 
bligatoriu de 10 ani peste
2 700 000 elevi, liceele de cul
tură generală și liceele de spe
cialitate aproape 500 000 elevi, 
învățămîntul profesional peste 
330 000 elevi, iar institutele de 
învățământ superior aproape 
144 000 studenți; numărul de 
elevi și studenți din instituți
ile de învățământ de toate 
gradele a ajuns la aproape
3 800 000.

în cursul anului 1972 au 
fost pregătiți în școli 104,7 mii 
muncitori calificați, iar un nu
măr de 213 mii s-au calificat 
ori și-au ridicat calificarea la 
locui de muncă.

în domeniul culturii și ariei 
au fost date în folosință tea
trele din Craiova, Tîrgu Mu
reș, noi case de cultură și 
cămine culturale la sate. Stu
diourile românești au produs 
în cursul anului 1972, 19 fil
me artistice de lung metraj, 
29 filme artistice de scurt me
traj și 239 filme documentare 
și jurnale cinematografice. Au 
fost editate aproape 4100 tit
luri de cărți și broșuri cu un 
tiraj de peste 72 milioane 
exemplare. Tirajul ziarelor a 
crescut cu 2,3% față de anul 
precedent.

S-au asigurat condiții tot 
mai bune pentru servirea 
medicală a populației prin în
zestrarea unităților sanitare 
cu aparatură modernă, prin 
darea în folosință a 7 noi spi
tale cu 4 600 locuri. Au fost 
date în folosință noi spații în 
sanatorii și complexe balne
are.

★

Succesele obținute în dezvol
tarea economico-socială a ță
rii în anul 1972 sînt rodul ac
tivității pline de devotament 
și spirit patriotic al clasei 
muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, al tuturor oame
nilor muncii care înfăptuiesc 
neabătut politica partidului de 
dezvoltare multilaterală a ță
rii, de înaintare hotărâtă a 
României pe drumul prosperi
tății șl civilizației. Realizările 
obținute confirmă realismul 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională a partidului și dau 
garanția îndeplinirii angaja
mentului clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii de 
a realiza cincinalul înainte de 
termen, de a înfăptui progra
mul de accelerare a dezvoltă
rii economice șl sociale, de e- 
dificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.
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A fost, intr-adevăr, o confe
rință de înaltă ținută, de un 
nivel politic care a demonstrat 
maturitatea de gindire șl de a- 
naliză a propriei activități, des
fășurată la punctul de întîlnire 
dintre pasiune și luciditate. A 
fost. în același timp, un adevă
rat forum de lucru, de dezbatere 
atentă șl minuțioasă a eforturi
lor din perspectiva firească de 
a imprima întregii activități a 
organizației municipale U.T.C. 
sensul ascendent al neîntrerup
tei perfecționări. Iar aceste tră
sături au ieșit în relief atît 
datorită materialelor prezentate, 
cit și profunzimii celor mai 
multe înscrieri la cuvînt, care, 
indiferent de domeniul abordat, 
s-au regăsit pe o platformă co
mună, prin caracterul lor con
cret, combativ și, în egală mă
sură, mobilizator.

Bineînțeles, punctul de ple
care și de întoarcere al discuții
lor l-a constituit hotărîrea una
nimă a uteciștilor Capitalei, a 
tuturor tinerilor săi, de a răs
punde prin faptele lor de mun
că chemărilor adresate de 
partid tinerei generații, angaja
mentului de a înfăptui actualul 
cincinal în patru ani sl Jumă
tate, angajament care de aici a 
pornit, din rîndul organizațiilor 
de partid ale Bucureștiulul,' 
pentru a cuprinde apoi întreaga 
tară. în acest context, după 
cum afirma sudorul Nlcolae 
Foia de la Uzina de utilaj chi
mic „Grlvița Roșie", „și-a gă
sit o materializare concretă și 
întrecerea lansată de Biroul 
C.C. al U.T.C. sub deviza : 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului Înainte 
de termen", acțiunile de dezba
tere și de cunoaștere a cadru- 
lui-program, urmărind să des
cifreze sensul politie major al 
acestei întreceri".

Și, pentru că obiectivele pro- 
nuse de întrecere fixează direc
ții concrete de acțiune, pentru 
că însuși obiectivul de ansam
blu al acestui cincinal stabilește 
un termen precis, angajamen
tele aduse la cunoștința confe
rinței răspund ne același ton : 
organizația U.T.C. de la montaj- 
vagoane „Grlvița roșie* s-a 
angajat să sudeze două cisterne 
pe lună cu material economi
sit ; cea de la S.R.M. să scurteze 
durata ciclului de reparații ai 
mașinilor ; Inițiativa ca fiecare 
tînăr inginer și tehnician să 
realizeze o inovație sau o rațio
nalizare echivalentă cu salariul 
său pe un an a pătruns de 
acum, după cum arăta primul 
secretar al sectorului 3, Stelian 
Anghel, în circuitul extinderii și 
generalizării ; iar Florica Cri- 
șan, secretara comitetului U.T.C. 
de la F.C.T.B., demonstra că 
angajamentul întreprinderii de 
a îndeplini cincinalul în numai 
patru ani a devenit însuși an
gajamentul organizație! U.T.C.
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aici. Lor li se pot adăuga și 
cele aduse în discuție de Co- 
riolan Răduică, primul secretar 
al sectorului I, care amintea 
că tinerii de la Electrouzin- 
proiect vor efectua peste 18 000 
de ore de proiectare în afara 
sarcinilor de plan și că, ținln- 
du-se seama de specificul sec
torului, „întreaga activitate e- 
ducativă a fost orientată spre a 
răspunde nevoilor reale de in
formare și documentare, de for
mare și dezvoltare a gîndirii 
economice, insiștîndu-se pe ro
lul pe care cercetarea și pro
iectarea îl au ca factori motori 
în dezvoltarea societății noas
tre“. Li se pot adăuga, desigur, 
și cuvintele elevului Adrian Se- 
verin de la Liceul „Mihai Vi
teazul", care spunea că, în urma 
măsurilor adoptate de conduce
rea partidului pentru a integra 
învățămîntul în cerințele ac
tuale ale producției, „astăzi, în 
vocabularul elevilor, alături de 
note și medii au apărut noțiuni 
noi : sarcinile de producție, be
neficiile. contractele cu între
prinderi* ; că „însăși noțiunea 
de „elev model" a suferit o mo
dificare substanțială, completînd 
criteriul rezultatelor la învăță
tură cu cel al tndemînărl! în 
munca practică*. Tot așa cum 
11 se poate adăuga șl ldeea lan
sată de organizația U.T.C. de la 
Uzina de mașini grele sub de
numirea „Atelierul nostru — 
familia noastră socialistă*, de
oarece, după cum pe bună drep
tate susținea secretarul comite
tului U.T.C., Ion Dima, „numai 
aici, la nivelul atelierului, al 
organizației U.T.C., se pot iniția 
activități și manifestări cu a- 
devărat concrete, atît pe linie 
profesională, cît și politico- 
educativă". Iată doar riteva noi 
argumente, care nici de dări 
aceasta nu epuizează exemplele 
dar conturează convingător te
renul concret, de efort practic, 
în care se tmpltntă și ;?i lăr
gește semnificațiile o atît de ge
neroasă chemare la întrecere.

Participantii la dezbateri au 
dovedit însă, în egală măsură, 
o lăudabilă atitudine critică, de 
neîmpăcare cu propriile lor mi
nusuri, iar în această trăsătură 
s-a vădit caracterul combativ al 
intervențiilor lor. Tdeea centrală 
care s-a desprins din acest 
punct al dezbaterilor a fost 
aceea că tot ceea ce s-a între
prins pînă în prezent pentru e- 
ducarea comunistă a tinerilor, 
pentru dezvoltarea unor convin
geri politice ferme, active, pen
tru așezarea întregului proces 
educativ pe principiile norme
lor muncii și vieții comuniști
lor, ale eticii și echității socia
liste, este fără îndoială un în
ceput bun dar care trebuie con
tinuat cu mai multă perseve
rență pentru a deveni o com
ponentă definitorie a atitudinii 
tînărului față de muncă, de via
ță, de societate. „O mare în
semnătate o are formarea unor 

atitudini comuniste muncito
rești, dezvoltarea răspunderii 
studenților față de muncă, a 
respectului față de cei ce mun
cesc, spunea de pildă Ion Sasu, 
președintele C.U.A.S. din Cen
trul universitar București. Și 
trebuie să recunoaștem aici că 
un neajuns al activității noastre 
politice se referă la eficiența ei, 
la faptul că aceasta nu se re
flectă, în suficientă măsură în 
comportarea studenților, în în
deplinirea îndatoririlor ce le re
vin“. Iar afirmațiile sale sînt 
pe deplin valabile și pentru 
alte categorii de tineri.

S-a subliniat, în acest sens, 
că mai există încă organizații 
în care nu se face simțită opi
nia de masă față de neajunsuri, 
atitudinea combativă, în spiritul 
normelor eticii și echității so
cialiste, față de abaterile de la 
disciplina de producție, față de 
însuși modul de a înțelege viața 
al unor tineri. „Este necesar, s-a 
subliniat în conferință, să a- 
cordăm o mai mare atenție dez
baterilor pe probleme ale poli
ticii partidului nostru, să lămu

Un obiectiv major, un angajament unanim:

CINCINALUL IN 
PATRU ANI Șl JUMĂTATE

rim poziția socialismului în pa
tria noastră și a patriei în 
lume, In așa fel îneît să con
solidăm convingeri trainice, un 
sistem de gindire propriu, ca
pabil nu numai de a-și însuși 
cunoștințe, ci șl de a le trans
forma în principii active, mili
tante". Un adevăr care a fost 
în permanență reluat, adincit, 
Îmbogățit, prin raportare la 
toate domeniile d: activitate, la 
tot ceea ce compune viața de zi 
cu zi a organizației U.T.C. Stu
denta Corina Băjescu de Ia In
stitutul politehnic semnala, în 
cuvîntul său, insuficiențele unei 
activități de cercetare științifică 
ce nu abordează întotdeauna 
teme nemijlocit legate de nece
sitățile producției, ca și impe
rativul unei mai strînse legături 
între studenți și tinerii munci
tori. „Aceasta ne-ar permite, 
accentua ea, să cunoaștem mai 
bine problemele concrete ale 
producției, cu care noi venim 
în contact doar în mică măsură, 
cu prilejul efectuării practicii". 
Eugenia Basarab, secretara co
mitetului U.T.C. de la Intre- 

prinderea textilă „Dacia“, pre
ciza că, dacă la nivelul între
prinderii problema reprezentă
rii organizației U.T.C. în orga
nul de conducere este rezolvată, 
nu același lucru se petrece și 
la nivelul secțiilor, unde secre
tarii U.T.C. nu cunosc hotărî- 
rile luate, pentru a-i putea in
forma pe tineri și a-i antrena 
în cunoștință de cauză la reali
zarea sarcinilor de plan. Iar 
mai mulți vorbitori s-au refe
rit pe larg la stilul și metodele 
de muncă ale biroului comite
tului municipal, la necesitatea 
unei mai bune munci de îndru
mare, desfășurată mai cu sea
mă la nivelul organizațiilor 
U..T.C.

Combativitatea dezbaterilor 
nu s-a oprit însă nici ea la ati
tudinea constatativă, la simpla 
enunțare a unor lipsuri. Nemul
țumirea a avut un caracter 
creator, a făcut loc căutării 
unor soluții și unor căi de în
lăturare neîntîrziată a neajun
surilor. în felul acesta înscrie
rile la cuvînt au însemnat tot 
atîtea angajamente proprii, 

dezvăluindu-și caracterul mobi
lizator. Expresia cea mai eloc
ventă a acestei situații o con
stituie numeroasele propuneri 
formulate în conferință și care 
vor întregi firesc și necesar 
programul de activități adoptat 
Idei prețioase, cum ar fi aceea 
a constituirii unor colective de 
proiectant! care să meargă pe 
șantiere, a unor schimburi for
mate din studenți care să lu
creze efectiv în întreprinderi 
sau crearea unor posibilități de 
valorificare a obiectelor lucrate 
de elevi au izvorît dintr-o do
rință expresă de. ridicare la noi 
cote valorice a activității, dove
dind că imperativul perfecțio
nării este impus de realitatea 
însăși, de evoluția procesului 
educativ desfășurat de organi
zațiile U.T.C. Chemările la în
trecere lansate pe parcursul lu
crărilor, una din ele adresîn- 
du-se tuturor institutelor de 
cercetare șl proiectare din Ca
pitală, se recomandă ca o altă 
componentă a aceleiași hotărîri 
mobilizatoare de angajare ple
nară. pătrunsă de responsabili

tate, în efortul creator al tutu
ror oamenilor muncii. Și poate 
că momentul cel mal emoțio
nant în tot acest dialog al res
ponsabilității a fost acela în 
care delegații au hotărît să nu 
precupețească nici un efort pen
tru ca, în strădaniile depuse de 
întregul popor pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen, în cadrul marii între
ceri inițiate de Biroul C.C. al 
U.T.C., organizația U.T.C. a Ca
pitalei să ocupe un loc de frun
te. A fost o. chemare patetică 
și, in același timp, un angaja
ment față de sine Însuși, cea 
mai înaltă expresie a hotărîrii 
tineretului bucureștean de a în
făptui neabătut, cu competență 
și entuziasm, politica partidului 
nostru.

Adresînd participanților la 
conferință salutul comuniștilor 
bucureșteni, tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al comitetului munici
pal de partid, primarul general 
al Capitalei, a exprimat tot
odată o caldă apreciere asupra 

activltățli comitetului municipal 
U.T.C., a muncii tineretului din 
Capitală.

Prezentînd apoi sintetic mari
le sarcini spre care trebuie să-și 
concentreze eforturile toți oa
menii muncii din Capitală, sar
cini analizate și dezbătute de 
conferința organizației munici
pale, în prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. primul 
secretar al comitetului munici
pal de partid a stăruit asupra 
principalelor direcții în care ti
neretul poate și trebuie să-și a- 
ducă o contribuție și mai mare.

De asemenea, o dată cu inten
sificarea preocupărilor pentru 
mobilizarea tineretului la reali
zarea sarcinilor de producție, 
trebuie îmbunătățită și munca 
politico-educativă în rîndul ute
ciștilor. In strădaniile tutu
ror organelor UT.C. o pre
ocupare majoră va trebui să o 
ocupe educația patriotică a tine
retului, dezvoltarea conștiinței 
sale politice. în acest fel, în con
știința tineretului se va sădi și 
mai puternic respectul față de 
hotărîrile partidului, față de le
gile țării. Preocupîndu-se cu 
mai multă răspundere pentru 

educarea și formarea tinerilor In 
spiritul normelor comuniste de 
muncă șl de viață, organizațiile 
U.T.C. vor reuși să călăuzească 
întregul comportament al aces
tora pentru ca, alături de cei
lalți oameni ai muncii, genera
ția tînără a Capitalei să își a- 
ducă o contribuție și mai mare 
la realizarea cincinalului în pa
tru ani și jumătate.

Luînd cuvîntul. în încheierea 
dezbaterilor conferinței tovară
șul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, a apreciat că în ulti
mul timp, ca urmare a eforturi
lor de traducere în viață a in
dicațiilor tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU se resimte o 
înviorare a activității organiza
ției municipale U.T.C., în con
textul general al sporirii con
tribuției tineretului la realizarea 
marilor obiective economice și 
sociale ale actualului cincinal, 
ale planului de stat pe 1973.

Materializată în răspunsul la 
întrecerea lansată de Biroul 
C.C. al U.T.C. sub deviza „Ti

neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte da 
termen", contribuția tinerilor 
bucureșteni dovedește, în bună 
măsură, depășirea simplului 
spirit de competiție în favoarea 
înțelegerii necesității de canali
zare a activității fiecărei orga
nizații spre obiective concrete, 
strîns legate de sarcinile speci
fice care stau în fața oamenilor 
muncii. Un obiectiv de primă 
importanță este educarea tine
retului în spirit muncitoresc, 
formarea sa în spiritul trăsătu
rilor moral-politice proprii cla
sei noastre muncitoare, cultiva
rea înaltei răspunderi față de 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice.

Cerinței sporite de cadre, ca
lificării și pregătirii acestora pe 
măsura necesităților sporite ale 
Capitalei trebuind să i se răs
pundă șl de către organizațiile 
U.T.C. cu o preocupare cores
punzătoare, primul secretar al 
C.C. al U.T.C. a recomandat o 
serie de mijloace de acțiune 
specifice organizației revoluțio
nare de tineret. Pe lîngă mobi
lizarea tinerilor la formele or
ganizate (cursuri de calificare, 

de ridicare a calificării, de 
ucenicie la locul de muncă etc.) 
organizațiile U.T.C., trebuie să 
apeleze la antrenarea tinerilor 
maiștri șl tehnicieni, în calitatea 
lor de uteciști, pentru pregăti
rea profesională a ucenicilor; 
să extindă Inițiativele valoroase, 
să înconjoare cu mai multă 
atenție și să sprijine direct re
zolvarea problemelor de muncă 
și viață ale tinerilor nou anga
jați.

în continuare vorbitorul a 
spus ! „Dezvoltarea sentimente
lor de patriotism, a răspunderii 
sociale a tinerilor muncitori, a 
conștiinței lor socialiste își 
găseste principala formă de ma
terializare în munca fără preget 
pentru realizarea marilor noas
tre obiective economice și so
ciale. Iată de ce organizațiilor 
U.T.C. le revin sarcini deosebite 
în activitatea economică din 
fiecare unitate, ele constituin- 
du-se ca răspunzătoare față de 
bunul mers al producției, de 
comportarea și atitudinea tine
rilor, de rolul lor efectiv în 
muncă și în viața socială".

Pe linia mobilizării elevilor și 
studenților la un studiu temei
nic. în prezent se acționează cu 
mai multă perseverență. O con
lucrare mai strînsă a organiza
țiilor de tineret eu conducerile 
școlilor și facultăților va dez
volta șl mai mult respectul 
pentru disciplina școlară șl uni
versitară, va instaura un climat 
șl mai exigent, mat combativ, 
iar extinderea legăturilor orga
nizațiilor din școli și facultăți 
eu organizațiile din producție 
va conduce la o pregătire prac
tică mai temeinică, la formarea 
elevilor și studenților în spiri
tul dragostei și respectului față 
de muncă.

Un loa deosebit l-a ocupat tn 
cuvîntarea primului secretar el 
C.C. al U.T.C., activitatea poli- 
tlco-ideologică a organizațiilor 
U.T.C. După ce a arătat că șl 
în această direcție acțiunile or
ganizațiilor U.T.C. ale Capitalei 
au avut o înrîurire pozitivă 
asupra conștiinței și compor
tării tinerilor, vorbitorul s-a 
referit la necesitatea perfecțio
nării continue a conținutului și 
formelor de pregătire politico- 
ideologică, la necesitatea cu
noașterii de către fiecare ute- 
cist șl tînăr a programului ela
borat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională a parti
dului. Recomandînd diversifica
rea formelor de pregătire poli- 
tico-ideologică, participarea ne
mijlocită, activă a tinerilor 
conform condițiilor specifice alo 
fiecărei organizații, criteriilor 
de vîrstă și pregătire ale mem
brilor, adecvarea și utilizarea 
în munca de propagandă a unui 

limbaj simplu, direct, vorbito
rul a acordat o deosebită aten
ție cunoașterii problemelor 
actuale, a documentelor de par
tid care se referă la sarcinile sl 
direcțiile dezvoltării țării, 
în scopul înarmării tinere
tului cu politica partidului, edu
cării lui în spiritul filozofiei 
marxist-leniniste, al concepției 
științifice despre lume și viață, 
al proiectului de norme ale 
muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste.

Pentru atingerea acestor o- 
biective, de mare importanță, a 
spus vorbitorul, este adoptarea 
și formarea unul stil de muncă 
in consens cu exigențele pe care 
conducerea partidului le promo
vează în toate domeniile vieții 
sociale. Organizația municipiului 
București- este o organizație 
bună, un puternic detașament al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Mai sînt însă unele organizații 
care lucrează „la general", fără 
obiective precise, cu eficiență 
scăzută, în care nu se manifestă 
o poziție intransigentă față de 
neajunsuri. De aceea, alături de 
atributul muncii concrete este 
necesar să se adauge cel al fi
nalității, să nu se întreprindă 
nimic fără un scop bine precizat, 
urmărit în realizarea lui pînă la 
capăt. Numai așa activitatea or
ganizațiilor noastre se va apro
pia de nevoile și preocupările ti
nerilor, de viața lor personală.

In încheiere, tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, a ex
primat convingerea Biroului 
C.C. al U.T.C., că organizația 
municipală București a U.T.C 
va răspunde, sub conducerea 
comitetului muncHpal de partid, 
noilor șl marilor exigențe 
puse de conducerea partidului, 
personal de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în fața organi
zației revoluționare de tine
ret și va acționa consecvent 
ca un colectiv puternic, de ti
neri comuniști, care luptă cu 
toate forțele pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea și de Conferința 
Națională ale partidului.

Acestor înalte comandamente 
de perspectivă ale activității e- 
ducative s-a angajat să le răs
pundă plenar, dăruindu-și în
treaga putere de muncă șl ener
gia tinerească, noul comitet mu
nicipal U.T.C. Tovarășul George 
Ghenoiu, ales în funcția de prim 
secretar, a asigurat conferința că 
proiectele, observațiile critice și 
propunerile făcute de reprezen
tanții uteciștilor din‘Capitală se 
vor regăsi în acțiuni eficient 
concepute, realizate sub semnul 
unei profunde maturități și înal
te responsabilități comuniste.

D. MATALA
N. COȘOVEANU

A
ria tematică a 
dezbaterilor din 
conferința organi
zației județene Cluj 
a U.T.C. a fost 
axată pe probleme

le muncii, ale prezenței tineri
lor în uzine șl fabrici, în școli 
și pe ogoare, în amfiteatrele 
instituțiilor de învățămînt su
perior. Obiectivele anului 1973 
— an hotărîtor pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen — au fost analizate cu 
responsabilitate do către partf- 
cipanțl în vederea explorării a- 
celor posibilități ce pot fi mal 
bine fructificate în întrecerea 
dedicată accelerării ritmului de 
dezvoltare a țării noastre. în 
salutul adresat în numele comi
tetului Județean de partid, to
varășul prim-secretar Ștefan 
Mocuța, menționînd contribuția 
tinerilor români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități la 
realizările obținute pînă acum, 
sublinia necesitatea sporirii pre
ocupărilor organizației U.T.C. 
față de pregătirea forței de 
muncă, ridicarea continuă a 
calificării profesionale, orien
tarea tinerilor spre sectoarele 
productive, creșterea răspunde
rii fiecărui tînăr față de cerin
țele procesului da producție șl 
obligațiile sociale, pentru elimi
narea acelor atitudini ce nu 
sînt în concordanță cu trăsătu
rile ce definesc, in general, pro
filul tinerel generații a societă
ții noastre.

Spiritul critic și autocritic al 
participanților la dezbateri a 
conferit discuțiilor un pronun
țat caracter de lucru din care 
n-au lipsit elementele unul 
bilanț pozitiv, dar și căile mul
tiple de perfecționare a activi
tății în toate domeniile. A fost 
remarcat faptul că majoritatea 
organizațiilor U.T.C. vor parti
cipa la întrecerea „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen", 
contribuind prin angajamente 
proprii la realizarea obiective
lor producției, prin inițiative 
specifice, diferențiate după pro
filul locului de muncă. Astfel, 
la „Industria sîrmei" Cîmpia 
Turzil, arăta Traian Cișmaș. 
eficiența întrecerii s-a manifes
tat în faptul că mulți tineri, 
altă dată indiselplinați, au de
venit acum fruntași cu o deo
sebită contribuție în sporirea 
indicilor de utilizare a cuptoa
relor și reducerea absențelor, 
în transformarea brigăzilor de 
muncă șl educație comunistă 
într-o autentică școală a patrio
tismului. La rîndul lor, Gheor
ghe Rusu, de la U.M.M.R., Mi
hai Șerban. de la „Electrocera- 
mica“-Turda, și Ștefan Gai
ța, de la Grupul 5—construcții- 
Cluj, au menționat capacitatea 
organizațiilor respective de a-și 
spori contribuțiile la efectuarea 
unor producții suplimentare, la 
prelungirea duratei de între
buințare a unor utilaje și ma
șini, la reducerea consumurilor 

specifice șl economisirea mate
rialelor, la integrarea absol
venților la locul de muncă, la 
reducerea substanțială a rebu
turilor, la facilitarea unei prac
tici exemplare în producție pen
tru elevi. Plin de elocvență in 
acest sens a fost angajamentul 
matur, responsabil al tinerilor 
de la U.M.M.R. de a contribui 
la îndeplinirea integrală a tu-

CEA MÂI
FAPTELE DE MUNCA Șl DE VIAȚA — 
INALTĂ DOVADA DE PATRIOTISM

turor sarcinilor planului cinci
nal în patru ani.

Angajamentele concrete pen
tru continua perfecționare pro
fesională, integrarea rapidă în 
producție îmbunătățirea muncii 
politlco-ideologice și traducerea 
în viață a normelor eticii și 
echității comuniste, pentru o 
participare concretă, activă și 
consecventă la problemele pro
ducției au fost exprimate și de 
reprezentanții tineretului stu
dios — Maria Kolozsvări, Li
ceul „Andrei Mureșianu“-Dej, 

și Dumitru Ciupercescu, pre
ședintele C.U.A.S. pe centrul 
universitar. înarmarea uteciști
lor cu concepții înaintate des
pre viață și societate, cu cele 
mai noi cuceriri ale științei, 
netezirea drumului student-ab- 
solvent-specialist, accentuarea 
integrării muncii științifice 
studențești în necesitățile pro
ducției, în viața spirituală a ju- 

dețulul, au exemplificat cîteva 
dintre cele mal importante 
obiective ce stau în activitatea 
de viitor a elevilor și studenți
lor.

Referindu-se la un alt dome
niu de importanță majoră pen
tru economia țării — agricultu
ra, Agneta Feher, de la C.A.P. 
Plăești, Iosif Ursuț, de la 
S.M.A.—Bonțida, și Ionel Titu 
Bara, de la Sîncrai, au subliniat 
datoria organizațiilor U.T.C. de 
a se mobiliza mai mult atît 
pentru obținerea unor recolte 

sporite prin forme noi de per
fecționare profesională, cît șl 
pentru creșterea responsabilită
ții în muncă a fiecărui tînăr. 
Susținerea intensă a inițiativei 
uteciștilor pentru dinamizarea 
constructivă a vieții de organi
zație este o necesitate legată 
strîns de rolul ce trebuie să-l 
joace tineretul în efortul între
gului popor. Organizarea cercu

rilor de pregătire a mecaniza
torilor, a cercurilor pentru ca
lificare în meseriile de elec
trician, mecanic de întreținere, 
tinichigiu, îmbunătățirea for
melor de agitație vizuală, con
fecționarea truselor necesare 
dotării atelierelor-școală, spo
rirea indicelui de utilizare al 
mașinilor agricole sînt cîteva 
din obiectivele ce au fost pro
puse în conferință de organiza
țiile U.T.C. de la sate.

Elena Rusu, secretara comi
tetului U.T.C.—Tricotaje, „So

meșul“-Cluj, menționa datoria 
creșterii puterii de acțiune a 
fiecărui utecist la locul său de 
muncă, a răspunderii patriotice 
față de îndeplinirea planului.

Rapida integrare a tinerilor 
angajați, precum și ridicarea 
calificării lor reprezintă concre
tizarea mobilizării tuturor ute
ciștilor în obținerea unei pro
ducții de calitate.

La rîndul său, Ștefan Rotaru, 
de la „Clujana“, a menționat 
hotărîrea uteciștilor din între
prindere care, angajați în în
trecerea inițiată de Biroul C.C. 
al U.T.C., „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen“, vor eco
nomisi, numai în acest an, 3,15 
milioane -lei prin reducerea 
consumului de materiale și ma
terii prime, prin muncă patrio
tică. Aplicarea inovațiilor, a 
raționalizărilor, ridicarea cali
ficării noilor angajați sînt 

obiective ale tinerilor, mobili
zați de pe acum, activ, la 
realizarea unei contribuții efi
ciente la îndeplinirea -indi
catorilor economici ai ju
dețului, ce prevăd numai pen
tru acest an creșterea produc
ției industriale cu 14 la sută, a 
productivității muncii cu 12 la 
sută, sporirea livrărilor la ex
port cu 40 la sută.

Luînd cuvîntul la lucrările 
conferinței, tovarășul Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., a subliniat cerința de 
îmbunătățire a formelor de ac- 
tivltate, a modalităților practi
ce de realizare 
care conducerea 
pune în fața 
UT.C., privind 

a sarcinilor pe 
partidului le 
organizațiilor 
îmbunătățirea

stilului lor de muncă, preocupa-
rea pentru problemele de viață 
ale tinerilor. In același timp re
prezentanții elevilor și studenți
lor în consiliile profesorale și 
în senate trebuie să-și mani
feste activ prezența la solu
ționarea unor probleme speci- 
ficie, ■ militînd în rîndul tu
turor colegilor pentru o pregă
tire profesională desăvîrșită — 
expresie și formă a responsabi
lității sociale. De asemenea, se 
impune o dezbatere mai com

plexă cu masa de tineri a pro
blemelor actuale ale făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In prima sa plenară, comitetul 
județean al U.T.C. a ales ca 
prim-secretar pe tovarășul loan 
Noja.

In încheierea lucrărilor, în
tr-o atmosferă entuziastă, măr
turie a elanului tineresc cu care 
își vor onora uteciștii angaja
mentele, delegații la conferință 
au adoptat o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se menționează, printre 
altele i „Organizația noastră 
județeană s-a angajat să desfă
șoare ample acțiuni în cadrul 
întrecerii „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen", să or
ganizeze brigăzi de muncă și 
educație comunistă a tineretu
lui, schimburi de onoare, să 
desfășoare largi acțiuni pentru 
economisirea de scule, materii 
prime și materiale, iar prin 
prelungirea duratei de funcțio
nare a tractoarelor și mașinilor 
agricole să obțină economii în 
valoare de peste 14,5 milioane 
lei".

CALIN STANCULESCU

C
eea ce »-a des
prins cu pregnan
ță din lucrările 
conferinței organi
zației județene Ti
miș a U.T.C. a 

fost strădania tuturor delega- 
ților de a fixa întreaga activi
tate a organizațiilor U.T.C. în 
limitele deplinei responsabili
tăți ce revine tinerilor pentru 
realizarea actualului cincinal 
înainte de termen. Ilustrative 
pentru această Idee ni s-au pă
rut cuvintele inginerului Viorel 
Puț de la Uzina „Electromotor* 
din Timișoara, locțiitorul se
cretarului U.T.C. i „Ca să pu
tem realiza numai în 1973 o pro
ducție suplimentară de 1 mi
liard de lei, cît și-au înscris în 
angajamentul lor oamenii mun
cii din județul nostru, trebuie 
să înțelegem Interdependența 
organică existentă între an
samblul acțiunilor pe care or
ganizația U.T.C. are datoria să 
le întreprindă și eforturile de
puse de întregul popor. La 
urma urmelor, ne măsurăm pu
terea prin ceea ce dăm țării, 
prin calitatea produselor noa
stre, în care se înglobează deo
potrivă priceperea profesională, 
pasiunea și mîndria de a-ți pune 
semnătura, alături de întregul 
colectiv, pe un produs destinat 
să cutreiere meridianele lumii".

Pe parcursul întregii lor des
fășurări, lucrările conferinței 
au devenit o veritabilă tribună 
a confruntărilor mature, a 

Ideilor îndrăznețe, animata 
fiind de Imperativul neîntrerup
tei perfecționări. Crlticînd ne
ajunsurile care încă mai per
sistă in munca unor organiza
ții U.T.C, vorbitorii au fost 
unanim de acord că educația 
tinerilor, pentru a deveni real
mente un factor activ în reali
zarea cincinalului înainte de 
termen, nu poate fi făcută ală
turi de procesul muncii, ci ne
mijlocit în interiorul acestui 
proces, știut fiind pă el este 
cel care înglobează atributele 
continuei perfecționări. „Păre
rea noastră, a celor care lu
crăm în cea mai mare uzină 
din județ, Uzina mecanică, este 
că pentru a avea eficiență, în
totdeauna trebuie să pornim de 
la fapte. Există rebuturi, în
seamnă că trebuie să acordăm 
calificării mai multă atenție ; 
există absențe nemotivate, tre
buie să intensificăm munca po
litică și de educație, dar nu 
numai prin prelegeri și ședin
țe, ci în forme dintre cele mai 
concrete. Vizita pe care tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
ne-a făcut-o cu o zi înaintea a- 
cestel conferințe, prin prețioa
sele sale sugestii și îndrumări, 
ne-a confirmat încă o dată că 
acțiunile noastre în sprijinul 
producției pot fi mult mai uti
le dacă devin activități cu ca
racter permanent“ (Ion Lațcu, 
secretarul comitetului U.T.C.).

Integrate acelorași Idei au 
fost și opiniile secretarului co

mitetului U.T.C. de la Trustul 
de construcții pentru îmbună
tățiri funciare, Zoltan Lengyel, 
în mod deosebit subliniindu-se 
necesitatea unor acțiuni comu
ne, de mare amploare i „La 
cele 63 mii hectare teren scos 
pînă în prezent de sub influen
ța excesului de umiditate ur
mează să adăugăm și altele, ast
fel îneît pînă la sfîrșltul ac-
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tualulul cincinal să încheiem a- 
ceastă acțiune pe întregul ju
deț. Dacă la eforturile noastre 
fiecare tînăr din județ va a- 
dăuga cîte 2 mc de pămînt 
dislocat în cadrul acțiunilor de 
muncă patriotică, vom obține 
în final o economie de 2 mi
lioane lei. Găsesc că, în acest 
sens, pe agenda de lucru a co
mitetului județean U.T.C. tre
buie să figureze o acțiune po
litică capabilă să genereze o 
amplă întrecere între organi
zațiile U.T.C din întregul ju

deț". O întrecere care, așa cum 
s-a subliniat, să se înscrie cu 
rezultate de prestigiu în circui
tul marii competiții Inițiate de 
Biroul C.C. al U.T.C. sub devi
za „Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înain
te de termen".

Dar despre calificare, despre 
integrarea organică a activită
ților organizației U.T.C. în pro

bleme concrete ale producției 
și ale muncii, au vorbit și tine
rii din agricultura județului, 
elevi ai liceelor teoretice și de 
specialitate, din școlile genera
le, din școlile profesionale. „In 
condițiile în care agricultura 
noastră cunoaște tot mai mult 
un proces de industrializare, 
problema calificării tinerilor, a 
participării lor active mai ales 
în sectoarele zootehnice și le
gumicole, care la noi reprezin
tă laolaltă aproape 60 la sută 
din volumul producției, nu 

poate fi omisă din centrul pre
ocupărilor noastre. Din păcate, 
ele continuă să rămînă simple 
deziderate". (Traian Pîrva, coo
perator, Iecea Mare). „Noi, ele
vii, sîntem cadrele de mîine ale 
societății, a spus Aida Voștina- 
ru, de la Liceul nr. 1 din Timi
șoara. De aceea dorim ca în zi
lele de practică pe care le fa
cem în microîntreprlnderea 

noastră să ne deprindem nu 
numai cu mînjjirea mașinilor 
sau a sculelor, ci și cu noțiuni 
ca disciplină muncitorească, 
spirit muncitoresc. Va trebui ca 
din această perspectivă să ne 
orientăm o bună parte a acti
vității noastre".

Exprimînd aprecierea pe care 
Comitetul județean Timiș al 
P.C.R. o dă activității organi
zației județene U.T.C. subli
niind contribuția pe care ți
nerii de pe meleagurile timl- 
șene au avut-o și o au în con

tinuare la realizarea planului 
cincinal în patru ani și jumă
tate, tovarășul Ion Iliescu, se
cretar el Comitetului județean 
Timiș al P.C.R.. a prezentat 
sarcinile și responsabilitățile 
organizației județene U.T.C., 
ale tinerei generații în eta
pa actuală a construcției so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, din perspectiva Con

ferinței Naționale a partidului și 
a plenarei din noiembrie anul 
trecut. „Problema fundamentală 
care stă în fața noastră, a tu
turor, — a spus vorbitorul — 
este cea a accelerării dezvoltă
rii economice, cu elementul ei 
fundamental — creșterea efici
enței economice. Pentru a 
ajunge să ne comparăm cu ță
rile puternic industrializate este 
necesar să ne însușim conți
nutul profund al Ideilor noas
tre politice, care își au iz
vorul în năzuințele întregului 

popor de a fi liber și stăpîn pa 
destinele sale. A fi patriot în
seamnă a cultiva demnitatea 
apartenenței la aceste idei. în
treaga activitate a organizați
ilor U.T.C. trebuie să fie sub
ordonată acestor obiective. Ele 
reprezintă un cîmp de acțiune 
capabil să absoarbă în întregime 
toate potentele creatoare ale 
tinerilor și să elimine manifes
tările de formalism și tendințe 
birocratice. Pentru aceasta este 
nevoie de îmbunătățirea stilu
lui și metodelor de muncă, de 
promovarea cu consecvență a 
principiului muncii colective".

In încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvîntul tovară
șul Aurel Stoica, secretar al 
CC. al U.T.C. Exprimîndu-și 
satisfacția pentru răspunderea 
cu care delegații la conferință 
si-au analizat propria lor mun
că, vorbitorul a spus între al
tele i „începutul bun din acti
vitatea organizațiilor U.T.C., 
expresie a cerințelor formu
late de secretarul general al 
partidului nostru, trebuie con
solidat în perioada imediat ur
mătoare. Integrarea acțiunilor 
întreprinse în problemele ne
mijlocit legate de producție, 
prin rezultatele înregistrate pînă 
în prezent, evidențiază că nu
mai în acest mod tineretul nos
tru poate deveni un factor ac
tiv în realizarea planului cinci
nal înainte de termen. Pentru 
aceasta este nevoie ca, alături 
de acțiunile menite să sporeas
că intensitatea participării în 

procesul muncii, să întărim ac
tivitatea pentru educarea tine
retului în spiritul valorilor 
pe care le promovează partidul 
nostru. Ceea ce s-a făcut pînă 
acum în acest sens demonstrea
ză existența unor viitoare cer
titudini".

In funcția de prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al 
U.T.C. a fost ales tovarășul 
Corneliu Nuțu.

Dînd expresie dorinței unani
me a tinerilor care trăiesc 
și muncesc în județul Ti
miș, delegații la conferin
ță au trimis o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU perso
nal. în care se spune i „Ne 
angajăm solemn în fața parti
dului că vom face totul pentru 
a îndeplini exemplar mărețele 
obiective stabilite de Con
ferința Națională a partidu
lui, desfășurînd o susținută ac
tivitate politică și educativă. 
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe NICOLAE CEAUȘESCU, 
că uteciștii, ceilalți tineri mun
citori, țărani cooperatori, inte
lectuali și studenți de pe cu
prinsul județului — români, 
maghiari, germani, sîrbi și de 
alte naționalități — își vor 
dărui capacitatea și entuziasmul 
tineresc înfăptuirii politicii 
clarvăzătoare, profund științifi
ce a partidului, spre binele si 
prosperitatea patriei dragi, Re
publica Socialistă România".

ION DANCEA
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat ai Republicii Socialiste România, a trimis următoarea te
legramă Arhiepiscopului MAKAK1OS, președintele Republicii 
Cipru :

Cu ocazia reînnoirii mandatului dumneavoastră de președin
te al Republicii Cipru, am deosebita plăcere să vă adresez, în 
numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și al meu personal, cordiale felicitări și 
calde urări de succes în înalta dumneavoastră misiune, pentru 
prosperitatea poporului cipriot prieten, pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor între țările noastre.

I

Tovarășul LUIS CARLOS PRESTES a trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu
nist Român, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă mulțumesc în mod deosebit dumneavoastră, precum și 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pentru me
sajul frățesc pe care mi l-ați trimis cu prilejul celei de-a 75-a 
aniversări a zilei mele de naștere.

In numele Comitetului Central, al tuturor membrilor parti- 
reînnoiesc 
și a senti- 
legăturllor 
factor im- 

...___continuă a
coeziunii și unității mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale și a tuturor forțelor antiimperialiste, avînd în frunte 
glorioasa Uniune Sovietică.

In lupta grea pe care o ducem pentru completa independen
ță națională și pentru progresul Braziliei, împotriva agresiunii 
imperialiste și împotriva dictaturii teroriste, partidul și poporul 
nostru se bizuie pe solidaritate și ajutorul combativului popor 
român, al partidului său comunist și pe clarvăzătoarea dum
neavoastră conducere.

Cu salutările noastre comuniste.

dului nostru, ca și al meu personal, doresc să vă 
eu acest prilej asigurarea prieteniei noastre frățești 
mentelor de satisfacție cu care privim strîngerea 
de solidaritate stabilite între partidele noastre — 
portant în cadrul efortului comun pentru întărirea

pentru eliberarea
Marți după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei, condusă de Agostinho 
Neto, președintele M.P.L.A., care 
va face o vizită în țara noastră 
la invitația C.C. al P.C.R. Din 
delegație fac parte tovarășii : 
Lucio Lara, Filipe Floribert, 
Pascal Luvualu, membri ai Co
mitetului Director al M.P.L.A., 
Ruth Neto, Antonia Silva, acti
vate ale organizației de femei 
din Angola, și Manuel Suarez 
da Silva, reprezentantul M.P.L.A. 
la Alger.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, delegația 
M.P.L.A. a fost salutată de to
varășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei și Ion 
Dincă, secretari ai C.C.,al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Constantin Matei, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
Silvia Ilie, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști de partid.

Comisia guvernamentală in
stituită în scopul determinării 
cauzelor care au generat acci
dentul colectiv de muncă ce a 
avut loc la exploatarea minie
ră Uricani la data de 2 noiem
brie 1972, analizînd cu sprijinul 
unor specialiști, din producție, 
din cercetarea științifică și în- 
vățămîntul superior minier — 
toți factorii care au concurat la 
producerea acestuia a stabilit 
că accidentul a avut loc dato
rită unor grave încălcări ale 
prevederilor normelor de tehni
ca securității muncii în subte
ran.

Astfel, datorită efectuării — 
împotriva celor mai elementare 
reguli — a unei intervenții la 
un aparataj electric aflat sub 
tensiune s-a produs o seînteie 
electrică ce -a aprins gazul me
tan acumulat în abatajul res
pectiv, declanșînd patru explo
zii succesive în alte abataje. 
Acumularea de gaze a fost po
sibilă datorită faptului că ope
rațiunea de înlocuire a tuburi
lor de aeraj s-a efectuat în con
dițiile opririi instalației de 
ventilație, lucru interzis prin 
normele tehnice în vigoare.

Analiza a evidențiat că cei 
însărcinați să efectueze contro
lul prezenței metanului la locu
rile de muncă și al respectării 
regulilor de protecția muncii, 
nu și-au făcut datoria, ceea ce 
a favorizat producerea acciden
tului.

Comisia 
gram de 
nizatorice 
lucrului
în zona avariată. De asemenea, 
au fost adoptate măsuri pri
vind punerea în funcțiune a 
unei noi stații principale de 
aeraj pentru deservirea întregii 
mine, încadrarea cu personal 
de spebialitate pentru verifica
rea instalațiilor electro-mecani- 
ce, realizarea unei instalații

pentru dubla alimentare 
energie electrică etc. 
dintre aceste măsuri au 
executate, iar altele sînt în 
de realizare.

Constatările, concluziile 
măsurile tehnice, organizatori
ce și de întărirea disciplinei 
stabilite de Comisia guverna
mentală au fost dezbătute cu 
cadrele de conducere de la 
toate unitățile miniere din Va
lea Jiului în vederea prevenirii 
unor accidente similare.

Avînd în vedere răspunderea 
pentru încălcarea gravă a dis
pozițiilor legale privind secu
ritatea muncii, unele cadre de 
conducere și control ale minei 
Uricani, inclusiv ing. 
rici, fost director al exploată
rii, au fost deferiți organelor 
de urmărire penală și de justi
ție. Pentru abateri de la disci
plina muncii și neîndeplinirea 
unor atribuții de serviciu ce le 
reveneau în domeniul protec
ției muncii, mai mulți salariați 
ai minei Uricani, Centralei 
Cărbunelui Petroșani și ai mi
nisterului de resort au fost a- 
mendați contravențional 
sancționați disciplinar.

Pentru îndeplinirea

cu 
O parte 

fost 
curs

?1

N. Nico-

Și
neco

respunzătoare a sarcinilor pri
vind urmărirea și controlul a- 
........................... ‘ ■" în 

de
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Ați recunoscut-o, poate, pe tinăra interpretă de 
muzică populară, Ionela Prodan, componentă a 
ansamblului „Rapsodia română“. Am remarcat, 
în ultima vreme apariția sa, ca solistă, intr-o 
serie de spectacole T.V., în cadrul cărora a pre
zentat cîteva melodii de succes • „In pădure la 
Zăvoi", „Murgul apă n-a băut“, „La Hi, neicuță, 
la Hi". „In aurind — ne-a mărturisit Ionela Pro
dan — îmi va apare la „Electrecord" cel de al 
treilea disc, de data aceasta de format mare. 
Sper din toată inima că se va bucura de o bună 
apreciere. Proiecte de viitor ? Noi turnee, apa
riții la radio, televiziune, inregistări și, mai pre
sus de toate, o permanentă muncă de îmbună
tățire a pregătirii profesionale, pentru a mă situa 
cit mai aproape de nivelul exigențelor, deosebit 
de ridicate, ale ansamblului „Rapsodia română“, 
din oare sînt mîndră că fac parte".

I

A CUM,

(Urmare din pag. I) 
spunea : „La noi preocuparea 
da a prelungi viața mașinilor 
agricole se află de mai multi 
ani. Fiecare mecanizator fie el

a elaborat un pro- 
măsuri tehnlco-orga- 

tn vederea reluării 
în deplină securitate

plicării măsurilor stabilite 
vederea creșterii gradului 
securitate a activității în subte
ran. Comisia guvernamentală a 
recomandat eliberarea ingine
rului Ion Lăzărescu din funcția 
de adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului șl geologiei și 
trimiterea lui în producție. Tot
odată, Comisia a recomandat 
să se dezbată în Colegiul Mi
nisterului Minelor Petrolului și 
Geologiei și la toate unitățile 
miniere, cauzele care au gene
rat accidentul colectiv de mun
că de la mina Uricani, precum 
și măsurile ce au fost stabilite 
pentru prevenirea unor acci
dente asemănătoare.

• Aeroportul constănțean 
„Mihail Kogălniceanu“ se pre
gătește să întîmpine noul se
zon estival. Pista de aterizare 
și decolare a fost 
creîndu-se astfel

prelungită 
posibilitatea

primirii avioanelor de mare ca
pacitate. Urmează să se realize
ze, de asemenea, noi platforme 
pentru avioane grele, căi ru
tiere de acces etc.

• în Țara Crișurilor, pe va
lea Barcăului, a fost descoperi
tă o nouă specie de păstrăvi — 
posedînd ca element absolut 1- 
ziedit i un colorit cu pete negre

— ignorată pînă în prezent de 
cataloagele faunistlce. Pentru 
ocrotirea sa s-au și luat pri
mele măsuri.

• Cîțlva specialiști de la In
stitutul de cercetări tehnologice 
pentru construcții de mașini din 
Capitală au realizat o originală 
tehnologie pentru construirea 
sitelor, utilizate în marile com
binate siderurgice din țară

procesul de aglomerare a mi
nereurilor. Pe baza noii , tehno
logii a și fost realizat un utilaj 
corespunzător, care a fost bre
vetat ca inovație.

• Recent a fost inaugurat la 
Sighetul Mărmației'un nbu com
plex turistic, realizat într-un 
autentic stil maramureșean, ha
nul „Zimbru“. De remarcat fap
tul că lucrările de decorație, 
realizate în lemn, au ca autor 
un cunoscut meșter popular 
al locurilor, Gheorghe Borodi.

o Cercetătorii din cadrul ca
tedrei de sericicultură de la 
Institutul agronarnic din Cluj 
au făcut o interesantă descope
rire arătînd că creșterea viermi
lor de mătase este posibilă și 
iarna. Refrigerarea frunzelor de 
dud la minus 35 de grade, per
mite păstrarea acestora vreme 
îndelungată, iar viermii de mă
tase se adaptează ușor la aceas
tă nouă formă de furajare.

o Centrala industrială a con
fecțiilor din Sibiu a livrat de 
curînd la export o marc canti
tate de piese de îmbrăcăminte 
pentru bărbați, femei și copii. 
Destinatar : firmele tunisiene 
„Gillani" și „Tushani", benefi
ciare de mai mulți ani ale pro
duselor sibiene.

• Azi, 14 februarie, (ora 18), 
în cadrul manifestărilor prile
juite de săptăraina cărții pentru 
iineret, la Librăria Mihail Sa- 
doveanu din Capitală are loc 
întîlnirea scriitorului Ion Ara
mă cu cititorii săi, manifestare 
prilejuită de apariția — la E- 
ditura militară — a romanului 
„Furtuna albă“.

în

Mașinile agricole propuse
pentru casare vor lucra
cel

C/
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Din partea 

mecanizatorilor 
bìuzoieni;

puțin încă doi ani

REPARA ȚII,
/;i TENTIA

tînăr sau vlrstnic îsi îngrijește 
în așa fel mașina cu care lu 
crează Incit reușește să o țină 
în brazdă cel puțin un an peste 
durata normală de funcționaro. 
După cîte vedeți avem 24

Un apel către

ministerul
de resort
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O NOUĂ COMPETIȚIE DE MASĂ
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Festivalul ansamblurilor școlare

Sala sindicatelor din Lupeni a 
găzduit întîlnirea dintre șetit 
de brigadă din minele Lupeni, 
în cadrul tradiționalei zile a 
brigadierului. în cuvîntul lor, 
brigadierii s-au angajat să re
cupereze rămînerea în urmă de 
anul trecut, să asigure țării can
tități sporite de cărbune cocsi- 
ficabil, adueîndu-și astfel con
tribuția la efortul întregului po
por pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen, 
da lui Constantin Dobre 
Uzat planul în proporție 
la sută, a lui Titl Pîrvu
la sută șl cea condusă de 
Mîndrescu cu 115,8 la sută. E- 
roul Muncii Socialiste, Petre 
Constantin, a arătat că, deși bri
gada pe care o conduce a tre
cut prin mari greutăți, a reușit 
să realizeze planul pe luna ia
nuarie șl să dea în plus o can
titate de 800 tone de cărbune.

Briga- 
a rea- 
de 118 
cu 129

Ionde gimnastică modernă
O ÎNTRECERE DEDICATA 

FETELOR
Pentru prima dată secția de 

specialitate a C.C. al U.T.C., 
în colaborare cu ceilalți fac
tori — Ministerul Educației 
și Invățămîntului, ministerele 
și organele centrale care au 
școli în subordine și cu spriji
nul C.N.E.F.S. — inițiază și 
organizează o competiție de 
masă rezervată exclusiv fete
lor. Este vorba de FESTIVA
LUL ANSAMBLURILOR 
ȘCOLARE DE GIMNASTI
CĂ MODERNĂ. Acest con
curs întregește peisajul celor
lalte competiții de masă orga
nizate de U.T.C. pentru di
feritele categorii de tineri.

Organizarea Festivalului sti
mulează constituirea elevelor 
în ansambluri de gimnastică 
modernă al căror program 
poate fi prezentat în cadrul 
unor serbări școlare sau de
monstrații sportive de masă. 
După cum, nu mai puțin im
portant este faptul că prin 
organizarea Festivalului de 
gimnastică modernă se lărgeș
te, considerabil, aria de se
lecție a elementelor de talent, 
de perspectivă, dotate pentru 
sportul de performanță.

Festivalul se desfășoară 
sub formă de întreceri cu e- 
tape pe școală, localitate, ju-

deț și finala pe țară (care va 
avea loc pe litoralul Mării 
Negre în sezonul estival) și 
este deschis elevelor școlilor 
generale, clasele VIII — X, 
elevelor liceelor și școlilor 
profesionale.

Etapa întîi — care la a- 
ceastă oră este în plină des
fășurare în întreaga țară — 
se organizează sub formă de 
concurs individual, fiecare 
concurentă executînd o com
binație de mișcări lucrate cu 
sau fără obiecte specifice 
gimnasticii moderne, incluse 
în programa școlară. Începînd 
cu etapa a doua, concursul se 
desfășoară pe echipe repre
zentative de școli, constituite 
în ansambluri formate din 
cîte 8 concurente. Acestea 
vor prezenta un exercițiu de 
ansamblu cu obiect portativ 
la alegere, obiectele folosite 
fiind cele clasice: cerc, pan
glică, minge, coardă, eșarfă, 
măciucă, steag sau 
stilizate: umbreluțe, ghirlan
de de flori, coșulețe, eșarfe 
cu bastonaș, flori cu tijă etc. 
In alcătuirea programului 
pentru a asigura criterii de 
selecție, de apreciere și un 
grad mai mare de spectacu
lozitate întrecerilor, sînt pre
văzute 7 elemente impuse. 
Desfășurarea exercițiilor se

face cu acompaniament mu
zical, admițîndu-se piese ori
ginale sau prelucrate, inter
pretate la pian sau orchestre, 
imprimate pe discuri sau 
benzi de magnetofon.

Iată datele etapelor: etapa 
I: pînă la 11. II; etapa 
a 11-a : (pe localitate) : 12. II. 
—4 III; etapa a IlI-a (pe 
județ): 7—8. IV ; etapa fi
nală (Constanța): 13—15. IV, 
care ua reuni circa 500 de 
fete ți care se va desfășura în 
vacanta de primăvară.

(VASILE MOROȘAN)
In județul Buzău, 

reparațiilor este 
strangulat de lipsa pieselor 
de schimb. Angajați în acțiu
nea de revizuire și reparare 
a tractoarelor și mașinilor a- 
gricole, peste o mie de tineri 
mecanizatori, toți tractoriștii, 
acționează în sensul reduce
rii cheltuielilor de reparații 
prin refolosirea a o bună parte 
din piesele uzate, prin recon- 
diționări, prin confecționarea 
altora din deșeurile metalice 
recuperate de la uzinele și 
fabricile apropiate. Totuși, 
lipsa frecventă, în ultimii doi 
ani. a unor piese strict nece
sare, ce nu pot fi recondițio
nate și nici produse pe plan 
local, face imposibilă punerea 
în stare de funcționare a 50 
de tractoare. Intre altele sînt 
absolut necesare : articulațiile 
la direcție, pinionul conic de 
atac, axul comandă servodi- 
recție, rulmenții de la sub- 
ansamblul „direcție“, axul de 
ambreiaj. Sesizăm acest nea
juns pentru că neintervenția 
operativă a direcției de resort 
din cadrul Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimenta
re și Apelor, îngreunează 
traducerea în fapte a angaja
mentului tinerilor care prevede 
prelungirea vieții productive 
— prin reparații de bună ca
litate — a peste cinci sute de 
tractoare și mașini agricole 
inițial prinse în planul de ca
sare ; ocupă irațional timpul 
de lucru a zeci de specialiști 
care în loc să supravegheze 
modul cum se realizează re
parațiile aleargă de colo
colo, solicitînd piesele prevă
zute în plan, în contractele 
încheiate.

ritmul 
puternic

PATRIE
2
1933" - în-

obiecte

Rubrică realizată de 
ANDREI BÂRSAN

revista

Lauda excepției
(Urmare din pag. I)

A apărut 
PENTRU

Nr.
Din cuprins : 
„Acel neuitat 

semnări de Ion Bănuță ;
„Printre incoruptibili" - pro
fil contemporan de Eugen 
Teodoru ; „Operațiunea văz
duh“ — de Gabriel Călin ; 
„Intr-o noapte cu furtună" - 
povestire de Petru Vîrlan ; 
„Mihnirile maiorului" - po
vestire de Ion Ochinciuc ; 
„Păhărel — infracțiune" - 
anchetă socială de Dan Ca- 
ragheorghe ; „Un tatuaj și 
tristețea unei amintiri" - re
portaj de Gheorghe Preda.

mecanici inimoși, prlcepuți. în 
tre ei: Iile Damian, Dumitru 
Plan, Iile Hușac care se ocuoâ 
de recondiționarea pieselor de 
schimb. Tînărul mecanic Dumi
tru Uremia, care este și secreta
rul comitetului U.T.C. din sta
țiune, ne spunea că un ax pla
netar nou costă 640 lei, Iar unul 
recondiționat costă doar 80 lei. 
Apoi noi mal facem recondițio
năm la unele pinioane, corma
ne de pluguri, furtune pentru 
ridicător hidraulic, anvelope și 
altele care în final ne aduc e- 
conomii do zeci de mii de lei“.

Pe tinerii mecanizatori Petre 
Danache și Virgil Bobuțan i-am 
întîlnit în curtea stațiunii în- 
cereînd două tractoare U-27 re
parate. Ei ne încredințează că 
începînd cu campania din primă
vară. cu aceste tractoare vor e- 
xecuta tot felul de lucrări agri
cole, bineînțeles pînă la panta 
admisă. Apoi aflăm că din cele 
17 tractoare propuse pentru ca
sare zece sînt pregătit« pentru 
apropiata campanie de primă
vară, iar pînă la data de 20 fe
bruarie a.c. cele șapte tractoare 
rămase în atelier vor avea în
scrise pe capotă „bun pentru 
lucru".

/Asemenea acțiuni ale tinere
tului sînt întîlnite și la S.M.A. 
Săveni, Albești, Coțușca, Dără- 
bani, Rîpiceni șl altele care 
și-au propus ca la 1 martie re
pararea tractoarelor șl a mași
nilor agricole să fie încheiată-

PRILEJUL campionate- 
natație ale Australiei, 
desfășoară la Adelaida,

6—3, 
redutabilul cuplu aus- 
Rod Laver — Roy E-

VOM ACȚIONA

SPORTURILOR 
FLOREASCA din Capitală găz
duiește astă-seară, cu începere 
de la ora 20,00, meciul retur din 
cadrul grupei B a sferturilor de 
finală ale „Cupei Cupelor“ la 
baschet masculin intre echipe
le Steaua București și Juven- 
tud Badalona (Spania).

• AU LUAT SFIRȘIT între
cerile turneului internațional 
de tenis de la Philadelphia. La 
capătul unei partide echilibrate, 
care a durat aproape trei ore. 
Stan Smith a terminat învingă
tor în cinci seturi cu 7—6, 7—6, 
4—6, 1—6, 6 4, în fața lui Bob 
Lutz.

Proba de dublu s-a încheiat 
cu victoria surprinzătoare a pe
rechii americane Brian Gott- 
fried — Diclt Stockton, care a 
dispus în finală cu 4—6, 
6—4 de ..............
tralian 
merson.

• CU 
lor de 
care se 
campioana Shane Gould a sta
bilit un nou record mondial în 
proba „maraton“ de 1500 m li
ber cu timpul de 16’56’’9/10, fi
ind prima femeie din lume ca
re parcurge această distantă 

granița celor 17 minute.
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Ne-am angajat să prelungim viața productivă Ia foarte 
multe mașini agricole. Preluînd inițiativa tinerilor mecani
zatori din județul Olt. angajamentul formulat de către mem
brii organizațiilor U.T.C. din stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Mehedinți prevede punerea la punct 
a 494 tractoare, 12 combine și alte peste 200 de mașini agri
cole inițial prinse în pianul de casare. S-au constituit echipe 
de mecanici și mecanizatori care execută recondiționarea 
pieselor uzate și confecționează altele noi printr-o rațională 
debitare a profilelor de metal procurate. La S.M.A. Obirșia 
de Cimp, Vînju Mare, Gogoșu, Șimian și Oprișoru repara
țiile, practic au fost încheiate. Prin cooperare cu unitățile 
industriale din municipiul Drobeta Turnu-Severin și din ora
șele județului, o bună parte din piesele de schimb necesare 
sînt confecționate pe plan local. Acest lucru a permis ca, 
la zi, cea mai 
șinile agricole 
recepționate.

Participarea 
reparațiilor la

mare parte — circa 80 la sută — dintre ma- 
cuprinse în planul de reparații să fie deja

tinerilor la rezolvarea complexă a problemei 
tractoare și mașini agricole a făcut posibilă 

reducerea considerabilă — cu circa o jumătate de milion Iei
— a cheltuielilor prevăzute. Totodată, calitatea lucrărilor de 
reparații executate s-a concretizat în recepționarea numai 
cu calificativul foarte bine a tuturor tractoarelor și mașini
lor agricole ce au ieșit pină acum din ateliere. Este o primă 
garanție că angajamentul formulat în întrecerea „Tineretul
— factor activ în îndeplinirea înainte de termen a prevede
rilor cincinalului“ : de a realiza beneficii de cel puțin 45 000 
de lei cu tractoarele a căror viață productivă a fost prelun
gită, va fi îndeplinit. In acest scop toți cei aproape 800 de 
tineri mecanizatori, ca unul, vor acționa zi de zi.

GII. ȚIGANELE, 
președintele Consiliului tineret 
sătesc din cadrul Comitetului 

județean Mehedinți al U.T.C.

ru-

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

MAR1A STUART : rulează la 
Melodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Modern (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ANUL CARBONARILOR t
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,30), Tomls (o- 
rele 9: 11,30; 15,30; 13; 20,30).

TRILOGIE : rulează la Capitol 
(orele 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17;
19.15: 21.30).

ZESTREA : rulează ia Central 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20,30).

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

EXPLOZIA : rulează la Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16,15; 13,30; 
20,45), Munca (orele 15,30; 18; 
20.15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Sala Palatului (orele 17; 20,15), 
Scala (orele 9; 11,45; 14,30;
17,30; 20.30), București (orele 8,39; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favorit 
(orele 10: 12.30: 15.30; 18; 20,30).

ARENA AERIANA 1 rulează Ia 
Doina (orele 11,15; 13,45; 15.45; 
17.45; 19,45). La ora 9.30 program 
de desene animate pentru copii.

POLIȚIA MULȚUMEȘTE I rulea
ză Ia Feroviar 
13,45; 16; 18,15 
rele 9; 11,15; 13,30; 
Flamura (orele 9;
18.15 : 20.30).

RĂZBOIUL LUI 
lează la Excelsior 
13,30 
9; 11,45;

(orele 9,15; 11,30;
20,30), Gloria (o- 
‘ 10: 18,15; 20,30),

11,15; 13,30; 16ț
MURPHY : ru- 

_ ________ (orele 8,30; 11; 
16; 18,30: 21). Miorița (orele 
- 15; 17,45; 20,30).

NUNTA DE PIATRĂ : 
la Buzeșfl (orele 15,30;

QUEIMADA : rulează 
ța (orele 9; 11,15; 13,30; 
20,30), Arta (orele 15,30;

CAPCANA PENTRU 
RAL 1 
15,30;

MAREA EVADARE; 
înfrățirea (orele 15,30;

SILVIA C rulează la 
rele 15,30; 18; 20,30).

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

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

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

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

FEMEIA DIN ARIZONA 5 rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
19).

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

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

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

LUPUL MĂRILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Popular (0- 
rele 15,30; 19).

TORA | TORA ! TORA ! I 
ză la Ferentari (orele 15,30;

ULTIMUL TREN DIN 
HILL : rulează la Crîngași 
15,30; 18: 20,30).

MAREA HOINĂREALĂ : 
ză la Viitorul 
20,15).

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

CĂLĂREȚII : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20.15).

AM ÎNTtLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI : (orele 10; 12; 14), TĂCEREA

rulează 
18; 20,15). 
la Grivl- 
15,45; 18; 
18; 20,30). 

GENE- 
rulează la Ciulești (orele 

18; 20,15).

E DE AUR (ora 16,30), A FOST 
PRIETENUL MEU (ora 18,45), 
ȘTIRI FALSE (ora 20,45), rulează 
la Cinemateca „Unlon".

rulează 
19). 
Bucegl (o-

rulea-
19).
GÜN 
(orele
tulea-

(orele 15.30; 18;

la

PROGRAMUL II
20,00 O viață pentru o Idee: 

Ing. Ion lonescu. 20,30 Program de 
circ. 20,40 Agenda. 20,50 Portativ 
’73 — Revista muzicii ușoare. 21,30 
Bucureștlul necunoscut. Orașul — 
un caleidoscop (I). 21,50 Cîntece 
de dragoste. 22,10 Roman foileton 
„Destăinuire", ultimul episod. 
„Urmărirea".

MIERCURI, 14 FEBRUARIE 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 40-a. 9,30 De la Alfa la Ome
ga — enciclopedie pentru elevi. 
10,00 Telex. 10,05 Publicitate. 10,10 
Moment folcloric cp Angela Mol- 
dovan, Marla Păunescu, Ion Milu 
(taragot) șl Toni Iordache (țam
bal). 10,20 La ordinea zilei. Azi, în 
județul Galați. 10,35 Revista lite
rară TV. 11,35 Film serial „Pe 
urmele lui Capija“ (III). 12,35 Mo
ment coregrafic cu Rodica Simlon 
și Ion Tugearu. 12,45 Telex telini- 
co-științific. 13,05 Telejurnal. 17.30 
Curs de limbă germană. Lecția a 
40-a. 18,00 Telex. 18,05
gerea Pronoexpres. 18,15 
trebări și răspunsuri. 18,40 Ti
neri interpreți de muzică popu
lară. 19,00 Timp șl anotimp în a- 
griculturâ. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,00 Cîntecul săptămînii : 
„Frumuseții tale“ de George Gri- 
goriu. 20,05 Avanpremieră. 20,10 
Teleobiectiv. 20,Teleclnemateea : 
Ciclul Jean Gabin „Vîrsta ingra
tă“. 22,00 „24 de ore". România in 
lume. 22,40 Luminile rampei. Mu
zica șl scena. Muzica la piesele lui 
Shakespeare. 23,00 Baschet mascu
lin : Steaua — Juventus Badalona 
în sferturile de finală ale „Cupei 
Cupelor".

Tra- 
In-

Opera Română : BOEMA — ora 
19; Teatrul de Operetă : CONTE
LE DE LUXEMBURG — ora 19,20; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale*' 
(Sala Studio) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — ora 20; 
Teatrul .Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Sala Schitu Măgureanu) : D-ALE 
CARNAVALULUI — ora 20; (Sala 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19.30: (Sala
Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 20; Teatrul Mic : 
VICLENIILE LUI SCAPIN — ora 
19,30: Teatrul Giulești : CASA 
CARE A FUGIT PE UȘA — ora 
.19,30: Teatrul „Ton Vasilescu“ : 
CRIZANTEME MUZICALE — ora 
19,30: Teatrul „C. Tănase“ (Sala 

- ora 19,30: 
14 : CELE 12

— ora 16: 
(Sala Vic- 

ALBASTRU

Teatrul „C. Tânase' 
Victoria) : GROAPA 
Teatrul 
LUNI 
Teatrul 
toria) :
— ora 17: (___ ________, . ___
ȘI NĂTĂRĂI — ora 15; Ansamblul 
„Rapsodia Română“ : GHIOCEI... 
MĂRGĂRITARE — ora 19,30: Cir
cul GlobUS : APRINDEȚI STELE
LE — ora 19,30.

„Ion Creangă" 
ALE ANULUI

„Țăndărică"
ARICIUL

(Sala Academia) : RĂI
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Timpurile moderne au consacrat biruința excepțiilor și a 
ginalității. Primele fenomene de civilizație au însemnat 
cercarea plină de riscuri de a regîndi lumea și s-au 
minat prost, cu arderea pe rug a unor îndrăzneți. Motivele nu 
au fost însă totdeauna ideologice, fiindcă de multe ori cu
rajul celor vinovați avea forme mai puțin spectaculoase. A 
inventa un război de țesut pe alte baze decît acelea cunos
cute și a înlocui munca brută cu cea mecanică însemna cu 
siguranță o colaborare cu diavolul. In țările cele mai evo
luate ale acelor timpuri sînt numeroase cazurile de „erezii“ 
constatate pe baza unor simple „inovații”, le-am _spune noi 
astăzi. Mai tîrziu ele au constituit proba meritului și au fost 
motorul care a dus la performanțele tehnice și la dinamismul 
economic. Putem astfel binecuvînta excepțiile, fără ele am fi 
fost încă în tenebre. A devenit acum aproape obișnuit să 
avem de-a face cu podoaba unei minți rebele față de înțe
lesul comun al lucrurilor. Așa numiți! „băieți de treabă" nu 
duc înainte decît greutatea propriei lor mediocrități, iar dacă 
am acceptat în cele din urmă dreptul marilor oameni din 
trecut de a nu fi intrat în șirul nevrednic al adevărului ajuns 
neadevărat, nu vedem cu ochi buni tentativa unui coleg din 
apropierea noastră de a face altceva decît noi. Am citit în 
ziare în ultima vreme despre invenții valoroase care zac ne
folosite. Un caz sau altul se poate desigur rezolva și ne dă 
satisfacția că am încercat o soluție, dar mai Important este 
principiul atitudinii negative, resortul neacceptării noului.

Totul începe de la conservatorismul funciar al omului care 
se nevrozează la orice deplasare de linii. Cu atît mai mult, 
situația avantajoasă în ierarhia administrativă favorizează 
dorința secretă de a înțepeni lucrurile pentru totdeauna. Ori
ce schimbare amenință poziția privilegiată. Ne aflăm într-o 
societate a meritului, în care cel bun trece în față, de aceea 
bietul om, ajuns la o lefușoară de director, in lipsa oricărui 
document care să certifice legitimismul funcției sale, luptă 
pe toate căile să rămînă singurul merituos din colectivitate. 
Mi-a povestit odată cineva cum nu a izbutit să obțină de 
ia conducătorul unei școli nici un alt nume decît al său. 
„Cine este cel mai bun profesor ?", a întrebat la început. 
„Eu", a venit automat răspunsul. „Bine, bine, știu, dar unul 
care este mai apropiat de elevi și are o răbdare neobiș
nuită în probleme de educație Din nou : „Eu I" Omul meu 
și-a pierdut răbdarea : „înțeleg, dumneavoastră sînteți cel 
mai bun profesor de română. Dar cine este cei mai faimos 
la matematică Atunci s-a petrecut ceva ce numai în conu 
lancu poate să încapă : „Eu“, a răspuns imperturbabil, purtat 
de elanul lui sublim, un fel de Pristanda actual.

Sigur că, din fericire, asemenea cazuri sînt de zile mari și 
că principiul lumii actuale este unui care ne separă de vre- 
mile evocate la începutul discuției noastre. Persistența unui 
singur caz este însă de natură să ne pună pe ginduri, dîn- 
du-ne prilejul de a cerceta cauzele spiritului retrograd. Să nu 
uităm că excepțiile pozitive întăresc unitatea grupului social, 
tot așa cum abaterile fac mai valabilă regula și-i dau carac
terul spectaculos.
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de peste hotare
Consens in convorbirile

fife la Vientiane
REALIZAREA UNUI ACORD POATE DEVENI 
ÎNTR-UN VIITOR FOARTE APROPIAT O REA
LITATE — A DECLARAT REPREZENTANTUL 

FRONTULUI PATRIOTIC LAOȚIAN
Marți a avut loc cea de-a 

18-a ședință a convorbirilor 
dintre delegațiile forțelor pa
triotice lăoțiene șl părții de la 
Vientiane, consacrate regle
mentării pașnice a problemei 
lăoțiene.

Luînd cuvîntul în fața zia
riștilor la încheierea ședinței, 
reprezentantul Frontului Pa
triotic Laoțian a relevat 
părțile au ajuns la un
sens într-o serie de probleme 
legate de încetarea focului și

ci
con-

ade reglementarea politică 
situației din țară. El a decla
rat că realizarea* unui acord 
între cele două părți lăoțiene 
poate deveni într-un viitor 
foarte apropiat o realitate.

Pe de altă parte, se anunță 
că premierul Suvanna Fuma 
a avut, în aceeași zi, o întîl- 
nire cu Fumi Vongvicit, se
cretar general al C.C. al Fron
tului Patriotic Laoțian, în 
cursul căreia au fost abordate 
aspecte privind reglementa
rea problemei lăoțiene.

Demonstrație 
studențească 

la Madrid
Mai multe sute de studenți 

au participat, la 12 februa
rie, la o demonstrație de pro
test față de arestarea a. 18 
colegi acuzați că 
parte Ia un miting 
rat ilegal. Poliția a 
nit, operind arestări, 
denți au fost răniți,

au luat 
conside- 
interve- 

Trei stu- 
demons- 

tranții fiind brutalizați de că
tre forțele de ordine.

O Grupul parlamentar al Par
tidului Socialist Italian, în 
frunte cu secretarul general al 
P.S.I., Francesco de Martino, a 
prezentat luni Camerei Depu- 
taților o moțiune prin care cere 
guvernului italian să recunoas
că Republica Democrată Viet
nam și să stabilească relații 
diplomatice cu această țară.

H. Kissinger a părăsit Hanoiul
Henry Kissinger, consilierul 

special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale, a părăsit Hanoiul, 
informează agenția V.N.A.

La plecare, Kissinger a fost 
salutat de consilierul special 
Le Duc Tho și Nguyen Co 
Thach, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.D. Viet
nam.

Violări ale acordului
privind Vietnamul

Purtătorul de cuvînt al dele
gației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud la Conferința 
de la Paris privind Vietnamul, 
Ly Van Sau, s-a referit, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
la atacurile lansate de forțele 
saigoneze împotriva 
sud-vietnameze aflate 
trolul G.R.P. Aceste «»vuir, 
precum și încercările adminis
trației de la Saigon de a para- 

.liza activitatea Comisiei mixte 
militare cvadripartite, consti-

zonelor 
sub con- 

atacuri,

tuie o încălcare serioasă a Acor
dului privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Viet
nam, a arătat Ly Van Sau.

Purtătorul de cuvînt a men
ționat apoi refuzul S.U.A. de a 
demonta bazele lor militare din 
Vietnamul de sud simultan cu 
retragerea personalului militar 
american, adăugind că aceasta 
demonstrează intenția Statelor 
Unite de a spori potențialul 
militar al Administrației saigo- 
neze.
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LA CONAKRY
Guineea va deține 49 la sutà din capitalul

societății pentru exploatarea bauxitei

Președintele Guineei, Seku 
Ture, a anunțat, într-un dis
curs rostit la deschiderea con
ferinței economice naționale, 
la care participă reprezentanți 
a 77 de întreprinderi comerciale 
și industriale, că Societatea in
ternațională pentru exploatarea 
bauxitei (F.R.I.A.) va fi de 
acum înainte o societate eco
nomică mixtă, In care Guineea 
va deține 49 la sută din capi
tal, iar ceilalți acționari restul

de 51 la sută — anunță postul 
de radio Conakry, reluat de 
agenția France Presse. Șeful 
statului a menționat, de ase
menea, că 65 la sută din bene
ficiile realizate de F.R.I.A. de 
pe urma exploatării bauxitei 
guineeze vor reveni țării sale, 
iar 35 la sută celorlalți parteneri. 
Uzina patronată de această so
cietate ar urma să producă 
700 000 de tone de aluminiu pe

Acord 
total“ la 

Montevideo
Opțiuni semnificative 

ale liderilor militari 
uruguayeni

se petrece In țară. Desigur, fe
nomenul a suscitat interpretări 
diverse. Un confrate parizian ex
prima părerea că militarii uru
guayeni, chemați să combată 
guerila urbană, pe faimoșii „Tu- 
pamaros", au luat cunoștință de 
„adevăratele cauze ale crizei so
ciale“. Ipoteza rămîne a fi con
firmată de desfășurarea eveni
mentelor. Oricum, chiar în sinul 
armatei se conturează mai mul
te tendințe : de la „durii“ de 
dreapta pînă Ia cei dornici să 
promoveze o politică economică 
și socială pe baze noi (și pe 
care agențiile străine îi denu
mesc „tendința peruviană“ — 
deoarece ar fi fost inspirați de 
modul în care armata peruviană 
a acționat). Este greu de eva
luat raportul dintre diferite cu
rente din armată, însă judecind 
după programul avansat s-ar 
părea că „durii" — care domi
nau — ar fi pierdut teren. Ob
servatorii citați de FRANCE 
PRESSE pun această schimbare 
pe seama atitudinii unor ofi
țeri cu grade inferioare prove
nit: din păturile mijlocii.

Militarii — se afirmă Ia Mon
tevideo — nu au intenția de a 
guverna. Doar ministrul de in
terne și cel al apărării vor fi 
militari. Ceilalți membri ai e- 
chipei ministeriale vor trebui să 
impărtășească ideile programu
lui armatei. Un „consiliu de 
securitate" va veghea la apli
carea obiectivelor enunțate de 
comandanții armatei.

La Montevideo calmul revine 
treptat pe străzi. Baricadele au 
dispărut ca și titlurile alarmiste 
din gazete. Acum este momen
tul calculelor, al ipotezelor ce 
așteaptă verificări. Consecințele 
înfruntării din ultima săptămină 
vor putea fi apreciate abia mai 
tîrziu...

în ceasul al 12-lea s-a evitat 
o ruptură ireparabilă.

Filmul evenimentelor este cu
noscut. Finalul lor interesează ! 
militarii au izbutit să-și 
acceptat un program care 
bordează probleme privind 
toarele esențiale ale vieții 
blice. Conținutul acestui 
gram relevă opțiuni 
nificative. LE FIGARO obser
va existența unor puncte în 
care militarii se îndepărtează 
de orientarea „tradițională“. 
Ziarul parizian amintea de re- 
ferma agrară, participarea mun
citorilor la gestiunea întreprin
derilor, lupta contra monopolu
rilor etc. FRANCE PRESSE 
semnala că liderii armatei s-au 
pronunțat pentru libertatea de
plină a Uruguayului de a de
cide atit în politica internă, cit 
și în cea externă, ca și pentru 
schimbarea structurilor econo
mice. Dar comentatorii nu trec 
cu vederea că același document 
plătește un anumit tribut an
ticomunismului.

Programul și intențiile autori
lor lui urmează a fi confrunta
te cu realitatea. Ziarul comu
nist uruguayan EL POPULAR 
apreciază programul ca „un 
document, în ansamblu, pozitiv" 
— comuniștii fiind de acord cu 
măsurile prezentate de forțele 
armate în vederea soluționării 
problemelor urgente ale țării — 
adăugind " 
„o serie 
tante".

Armata 
tradiție pucistă. Loviturile 
stat, frecvente 
n-au fost o obișnuință la Monte
video. Militarii din această țară 
întinsă s-au preocupat doar 
problemele cazărmilor. Dar 
anii din urmă, ei au dovedit 
interes crescînd față de ceea

facă 
a- 

sec- 
pu- 

pro- 
sem-

După o oră și zece minute 
de discuție (ultima dintr-o se
rie de întrevederi dramatice) 
președintele Uruguayului, Bor- 
daberry, a ajuns la „un acord 
total“ cu exponenții forțelor 
armate. S-ar părea că, astfel, 
după cinci zile criza politică a 
luat sfîrșit. Este dificil să se a- 
firme că acest „acord total" va 
readuce un calm desăvîrșit la 
Montevideo. Dar momentele ex
plozive au putut fi depășite : 
focul s-a îndepărtat de butoiul 
cu pulbere. în înfruntarea de
clanșată de mai multă vreme 
între echipa guvernamentală și 
armată, militarii au avut cîștig 
de cauză. Condițiile lor au fost 
acceptate după ceasurile în care 
umbra războiului civil a planat 
peste Uruguay. Baricadele ridi
cate la Montevideo, soldați! in- 
trați în studiourile de radio, 
străzile barate și comunicatele 
publicate în termeni drastici au 
făcut ca țara pe care reporterii 
o denumesc -„Elveția Americii 
Latine", să trăiască în pragul 
unei ciocniri violente. Totuși, EUGENIU OBREA

HHE

uruguayană n-are o 
de 

pe continent,

că programul are și 
de deficiențe impor-

■‘I
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In centrul Belfastului. Strada s-a golit deoarece in cisterna par
cată in fața unei clădiri se bănuiește că ar fi fost pusă o bombă—

„Biografia“ dolarului

200 000 de locuitori ai Ciprului II ovaționează pe arhiepiscopul Makarios, al cârul mandat pre 
zidențial a fost prelungit

Regele dolar“
din nou detronat

• Devalorizarea dolarului cu 10 la sută © Reacția partenerilor
occidentali ® Incertitudinile persistă

,zRegele dolar" a fost detronat pentru a do
ua oară. Urmarea ultimei furtuni monetare oc
cidentale : devalorizarea cu 10 la suta a mo
nedei americane. Va aduce noua paritate do- 
lar-aur relaxare pe piețele de schimb capita
liste ?

sută s-a 
federale

Situația din Irlanda 
de nord se menține sub 
semnul tensiunii.

• 2 aprilie 1792. Congresul S.U.A. fixează 
valoarea dolarului (cuvînt provenit de la ger
manul „thaler“ și numind în vechile colonii 
britanice din America o monedă spaniolă de 
1 peso) la 24,75 granule Troy aur (veche uni
tate de măsură engleză, o uncie este egală 
cu 480 granule Troy).

9 1837. Valoarea dolarului se schimbă în 
25,8 granule Troy aur, echivalînd la 20,66 
dolari uncia, valoare care se va păstra aproa-

urtuna monetară 
care cuprinsese 
principalele piețe 
valutare occiden
tale depășise sta
diul prin care so

luțiile parțiale mai puteau rea
duce calmul anterior. Bursele, 
aceste baromètre ale vieții eco
nomice, iși închideau pe rînd 
porțile. Accentuarea presiuni
lor speculative a forțat adopta
rea unor măsuri forte. In pre
alabil, principalul susținător al 
dolarului —■ Bundesbank (Banca 
Federală din R.F. a Germaniei) 
achiziționase în seifurile sale 
peste 6,5 miliarde de dolari, 
într-o încercare, aproape dis
perată. de a menține moneda 
americană în limita plafon a 
parității sale. Tentativa vest- 
germană, în ciuda măsurilor a- 
doptate, avea să eșueze. Solu
țiile se căutau cu înfrigurare 
in cadrul unor reuniuni ținute 
în cel mai mare secret. Paul 
Volcker, subsecretar de stat, 
trimisul special al președintelui 
Nixon, și-a început un turneu 
fulger la Tokio, Bonn, Londra, 
Roma și Paris. Acest emisar 
— un gen de Henri Kissinger 
al politicii financiare externe 
americane — a discutat cu re
prezentanții vest-europeni și 
japonezi, asupra unui pachet 
de hotărîri care, după opinia 
unor specialiști, vor avea largi 
implicații.

Lovitura s-a produs ieri noap
tea, cînd Statele Unite au a- 
nunțat devalorizarea dolarului, 
cea de doua în 14 luni. De
cizia, dorită de mai mult timp 
de cercurile financiare ameri
cane, iși avea originea în defi
citul important al balanței co
merciale (circa 6,5 miliarde de 
dolari în 1972). Odată cu de-

ti
de 
ce

valorizarea de 10 ia 
anunțat că rezervele 
americane nu vor mai interveni 
pe piața de schimb, ceea ce 
înseamnă că dolarul va putea 
flota sub și deasupra limitelor 
actuale și va continua să se 
deprecieze in raport cu alte 
devize. La Bonn s-a comunicat 
că marca nu va fi reevaluată, 
în ciuda depozitării în seifuri
le băncilor vest-germane a 
nui volum de 6,5 miliarde 
„dolari-bolnavi“, în timp
yenul, miercuri la deschiderea 
burselor, va avea un curs flo
tant, urmînd ca după echilibra
rea cererii și ofertei să fie re
evaluat. Măsurile anunțate 
după noua devalorizare a dola
rului reflectă hotărîrea Sta
telor Unite de a-și reduce 
prețurile la exporturi, operație 
ce și-a propus echilibrarea ba
lanței comerciale. Se avansează, 
de asemenea, ideea unui proiect 
de legislație comercială care ar 
trebui adoptat în viitorul a- 
propiat de Congresul S.U.A., 
proiect ce ar autoriza o serie 
de concesii tarifare dar și ne
tarifare în paralel cu posibili
tatea introducerii unor f 
suplimentare partenerilor 
beneficiază de surplusuri 
merciale excesive de pe 
schimburilor economice cu 
tele Unite. Potrivit agenției 
FRANCE PRESSE proiectul 
respectiv ar include și alte ca
pitole printre care : impunerea 
contingentării sau suprataxelor 
la produsele străine care ame
nință un sector al industriei a- 
mericane, ridicarea restricțiilor 
privind exporturile de capital 
american.

Un fapt nu a scăpat observa
torilor : secretarul american al 
finanțelor, G. Shultz, făcînd pu-

blice măsurile adoptate, declara 
că chiar dacă acestea sînt sau 
nu rezultatul unui acord cu 
partenerii europeni și japonezi, 
Statele Unite încep să 
tezele proprii privind 
melc 
După 
rului 
se in 
tatea 
unei formule menite a pune ca
păt tot mai deselor zguduiri ale 
edificiului monetar occidental 
a făcut obiectul a numeroase 
reuniuni. Dar, de fiecare dată, 
principalii parteneri occidentali 
— S.U.A., țările Pieței comu
ne și Japonia — s-au aflat în 
opoziție. Să însemne actul de 
la 12 februarie o punere în 
gardă a celorlalți parteneri din 
partea S.U.A.? 
ipoteză nu 
exclusă cu 
chiar dacă 
valorizările 
hington în
„S.U.A. și-au rezervat posibili
tatea de a face presiuni asupra 
altor țări, în cursul viitoarelor 
luni, pentru a provoca noi con-

aplice 
proble- 

monetare și comerciale, 
cum se știe, criza dola- 

a provocat vii controver- 
ceea ce privește modali- 
de soluționare. Găsirea

Ó asemenea 
poate fi întrutotul 

atît mai mult cu cît 
nu s-au obținut re- 
scontate la Was- 

urma ultimei crîze,

tarife 
care 
co- 

urma 
I Sta

pe un secol.
• 31 ianuarie 1934. Dolarul este devalorizat și prețul 

aurului se schimbă de la 20,66 la 35 dolari uncia.
• 15 august 1971. Convertibilitatea dolarului în aur sau 

în alte devize este suspendată.
® 18 decembrie 1971. Dolarul este devalorizat cu 8,57 

la sută în raport cu aurul în cadrul unei „realinieri mo
netare generale“ și valoarea oficială a aurului urcă la 38 
dolari uncia.

• 8 mai 1972. Aprobată de către Congresul S.U.A. de
valorizarea dolarului devine oficială.

9 12 februarie 1973. Dolarul este din nou devalorizat 
și prețul oficial al aurului urcă la 42,33 dolari uncia.

cesii monetare și, evident, con
cesii comerciale" (A.F.P.)

începînd de marți bursele în
chise de cîteva zile iși vor re
deschide porțile. Calmul, mult 
așteptat, se va reinstaura pro
babil. Dar pentru cit timp ? în 
decembrie 1971 cînd s-a devalo
rizat dolarul cu 8,57 la sută, și 
cînd celelalte monede occiden
tale au fost realiniate, princi
palii susținători exprimau în
crederea într-o stabilitate de 
lungă durată. Acordul încheiat 
atunci era calificat la Washing
ton drept „istoric". La mai pu
țin de 14 luni, acordul acesta 
este doar o amintire, o hirtie 
fără valoare. Neîncrederea

„Piața închisă iși anunța clienții luni la Tokio
bănci. Turiștii, abia sosiți, privesc cu ingrijorare limitarea schim

bului valutar...

utilizată pare 
incertă în privin- 

rezultatelor ei ca și cea

Referindu-se, în cadrul 
unei conferințe de presă, 
la recenta măsură adoptată 
de autoritățile americane 
cu privire ia devalorizarea 
dolarului, ministrul de f’- 
națe francez Valery Giscard 
d’Estaing, a declarat că a- 
ceastă acțiune a fost între
prinsă întrucît s-a dovedit că 
este dificil să fie instituit un 
curs fluctuant pentru nouă 
monede vest-europene în 
raport cu dolarul devalori
zat de facto. Pe de altă 
parte, ministrul francez a 
precizat că s-a alăturat, in 
principiu, 
germane, 
băncile 
nouă 
C.C.E.
sprijinirea dolarului pe pie- 

occidentale de devize.

propunerii vest- 
potrivit căreia 

centrale ale celor 
state membre ale 

trebuie să înceteze

dolar, mai presantă parcă ca 
niciodată, situația balanței co
merciale a Statelor Unite, au 
dus la o nouă răbufnire a cri
zei și Ia deznodămintul pe care 
îl cunoaștem.

Noua soluție 
la fel de 
ța 
de la finele anului 1971. Căci, 
la fel ca și aceea, se întemeia
ză pe aceleași principii, are a- 
celeași origini : lipsa unui sis
tem monetar 'echitabil care să 
facă față noilor cerințe impuse 
de dezvoltarea continuă a 
merțului 
realități 
rană.

co- 
internațional, de noile 
din lumea contempo-
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Sesiunea economică 
sovieto—vest-germană
La Moscova s-au'deschis lu

crările celei de-a-doua sesiuni a 
Comisiei mixte sovieto—vest- 
germane de colaborare econo
mică și tehnico-științifică. rela
tează agenția TASS. Șefii dele
gațiilor celor două țări au sub
liniat, în alocuțiunile rostite la 
deschiderea lucrărilor, evoluția 
favorabilă a comerțului bilateral 
și faptul că, în anul 1972, el a 
crescut de aproape 1,5 ori față 
de anul 1971.

Pe agenda de lucru a comisiei 
figurează discutarea unor pro
bleme legate de colaborarea din
tre cele două țări în domeniile 
economiei, științei și tehnicii.

• La Phenian s-au desfășu
rat lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comitetului consulta
tiv interguvernamental pentru 
promovarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice din
tre R.P.D. Coreeană și Cuba. 
La încheierea sesiunii, părțile 
au semnat un protocol, 
prevede dezvoltarea colaborării 
economice, științifice și tehnice 
dintre cele două țări.

Cuba.

care

Măsuri în Guatemala
• Guvernul guatemalez a pro

cedat la 
prețurilor la principalele pro
duse de primă 
anunțat ministrul 
Carlos Molina Mencos. Această 
măsură, a spus el, „este o con
secință a secetei din cursul anu
lui trecut“. Majorarea cu 45 la 
sută a prețurilor afectează, în 
special, bugetele unor largi pă
turi ale societății guatemaleze 
„și așa destul de mici", după 
cum remarcă „Diario El Gra- 
fico“ din Ciudad de Guatemala.

o nouă majorare a

necesitate, a 
economiei,

• După ce a stat timp de 
20 de minute sub apa înghe
țată a unei piscine, un tînăr 
spaniol de 18 ani a putut fi 
salvat in mod miraculos prin 
șocuri electrocardiace și 
masaje. Acest miracol a fost 
posibil deoarece in momen
tul intrării în apă i s-au blo
cat automat — din cauza 
frigului — căile respiratorii. 
De asemenea, temperatura 
scăzută a apei l-a menținut 
într-o stare de funcționare 
redusă a organismului, fiind, 
totodată, eliminată posibili
tatea unei asfixieri.

O cuvîntare 
a președintelui Allende
• Cu prilejul împlinirii, în 

aceste zile, a 20 de ani de la 
crearea Centralei Unice a Oa
menilor muncii din Chile 
(C.U.T.), în capitala chiliana a 
avut Ioc o adunare festivă, la 
care a luat cuvintul președinte
le Salvador Allende.

„Centrala oamenilor muncii și 
guvernul, a spus președintele, 
știu că numai în condițiile unei 
unități trainice a tuturor forțe
lor democratice putem să obți
nem independența economică

Un tînăr de 18 ani l-a servit 
pe niște oameni înarmați la o 
benzinărie și apoi a fost îm
pușcat mortal. Marna sa, o 
nord-irlandeză catolică, plîngînd 
soarta fiului ei, cerea mai
multă omenie : ca această
crimă, ca și altele, să nu mai 
fie răzbunată. Ea dădea glas 
stării sufletești a marii majori
tăți din ambele comunități, ca
tolică și protestantă, sătulă de 
atitea incidente și atentate, 
dornică de a se pune capăt vio
lenței. Gravitatea situației din 
Ulster impune liderilor politici 
să depună eforturi pentru îm
bunătățirea climatului nord-ir- 
landez. Contrar așteptărilor, e- 
lemcntele de tensiune se adună 
in continuare. Cu cîteva zile 
înainte de referendum, William 
Craig, lider al mișcării extre
miste protestante „Vanguard“ 
și purtătorul de cuvînt al „Con
siliului loiaiist unificat“ (care 
regrupează toate organizațiile 
de acest gen din Irlanda de 
nord) propunea la un miting 
secesiunea Ulsterului și trans
formarea lui intr-un dominion 
independent care să păstreze 
„relații speciale“ cu Marea Bri- 
tanie (mai ales în domeniul 
părării și politicii externe) și 
dezvolte „relații speciale“ 
Republica Irlanda.

„Formula Craig“ a avut 
fectul unei bombe explozive. 
Lipsită de orice temei sau pers
pective practice „formula“ cre
ează și mai multă confuzie po
litică. Ignorînd sursa primară a 
tulburărilor permanente din 
provincie (necesitatea acordă
rii de drepturi politice și eco
nomice minorității catolice) ex
tremiștii protestanți doresc, 
s-ar părea, transformarea pro
vinciei într-un dominion, în 
speranța că acesta va fi lăsat 
în mîinile lor. Ultima de
monstrație de forță și intimi
dare a mișcării paramilitare

a-
să
cu

e-

U.D.A. în orașele Irlandei de 
nord este suficient de elocven
tă pentru intențiile extremiști
lor protestanți. în scopul de
terminării autorităților britani
ce să elibereze doi membri 
U.D.A., arestați în conformi
tate cu ordinul pentru întemni
țarea teroriștilor emis în no
iembrie 1972, U.D.A. a înscenat 
o grevă de amploare interzi- 
cind prin forța armelor mun
citorilor să înceapă lucrul și 
copiilor să meargă Ia școală. 
Și aceasta într-un peisaj dra
matic : străzile sînt baricadate, 
patrulele se află pretutindeni, 
folosirea mașinilor este inter
zisă, cu excepția celor pentru 
alimentație publică, toate ma
gazinele, băncile și instituțiile 
sînt păzite de gărzi puterni
ce, 38 000 de bărbați, femei și 
tineri n-au de lucru (7,5 Ia sută 
din populația activă) etc. „Cei 
12 morți de săptămina trecută 
reprezintă un trist bilanț caro 
vorbește de la sine despre ine
ficacitatea măsurilor 
p -• pînă acum.
aiS»a,'.‘ britanică privind 
provinciei, care trebuie
pară In martie, nu stirnește nici

între- 
„ Cartea 
viitorul 
să a-

• întreprinderea româneas
că de comerț exterior „Au
totractor" și întreprinderea 
similară cehoslovacă „Mo- 
tokov" au organizat, marți 
la Praga, o Intilnire cu re
prezentanții întreprinderi
lor care se ocupă cu vinde
rea tractoarelor românești 
în Cehoslovacia.

Partenerii cehoslovaci, ca
re au luat cuvîntul la întîl- 
nire, au scos în evidență ca
litățile de fabricație și com
portarea în exploatare a ce
lor peste 6 600 de tractoare 
românești, relevînd că ele se 
situează la nivelul celor mai 
bune tractoare ce se folo
sesc acum in Cehoslovacia.

deplină și să începem construi
rea noii societăți“.

• Hafez Ismail, consilierul 
președintelui Republicii Arabe 
Egipt pentru problemele secu
rității naționale, va face, în 
cursul săptămînii viitoare, o 
vizită la Londra, la invitația 
guvernului britanic — anunță 
agenția M.E.N. Potrivit sursei 
menționate, călătoria lui Hafez 
Ismail Ia Londra se înscrie în 
cadrul contactelor stabilite 
guvernul egiptean cu 
capitale, în vederea 
poziției sale față de 
Orientul Apropiat.

de 
o serie de 
expunerii 
criza din
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cel mai mic interes pentru 
nord-irlandezii copleșiți de pro
blemele nesoluționate ale pre
zentului. Proiectata întrevedere 
între Edward Heath și Jack 
Lynch nu va mai avea Ioc în
trucît oficialitățile britanice nu 
vor să lase impresia că ar pu
tea influența în vreun fel scru
tinul anticipat irlandez. Fără 
participarea tuturor părților in
teresate din zonă, găsirea unui 
antidot Ia violența din Ulster 
va fi aminată sine die. A- 
restarea la Dublin, în virtutea 
legii „anti-I.R.A. din 13 de
cembrie 1972, a organizatorului 
finanțelor „I.R.A. provizorii“, 
John Kelly, fost președinte al 
Comitetului de apărare a cetă
țenilor din Belfast, vădește co
operarea între autoritățile bri
tanice și cele din Republica 
Irlanda.

In condițiile in care acționea
ză atîiea grupări paramilitare 
nord-irlandeze și cînd dom
nește incertitudinea, propuneri 
gen „formula Craig", nu pot 
decit să alimenteze confuzia și 
tensiunea.

DOINA TOPOR

„LUN0H0D-2“ IȘI CONTINUĂ

INVESTIGAȚIILE...

© Cercetări în zona de tranzit dintre regiu 
nile maritimă și continentală • Rolul „ra 

dio-punții cosmice**

In ziua de 13 februarie, automatul autopropulsat sovietic 
„Lunohod-2“ a continuat să se îndepărteze de locul aseleniză
rii sale din Marea Seninătății, apropiindu-se tot mai mult de 
masivul montan continental Taurus.

Principala sarcină a aparatului este efectuarea unor cercetări 
concludente tn zona de tranzit dintre regiunile maritimă și 
continentală. Pînă acum, specialiștii sovietici au acumulat su
ficiente informații privind zonele maritime, particularitățile lor 
morfologice și compoziția chimică a rocilor din respectivele 
regiuni datorită, în special, cercetărilor efectuate de automatul 
„Lunohod-1“ și de stația „Luna-16“.

„Armamentul științific“ al automatului asigură studiul amă
nunțit și multilateral al suprafeței lunare, aparatura respectivă 
putînd cerceta compoziția chimică a solului și caracteristicile 
sale fizico-mecanice. Confruntarea unor asemenea date cu re
zultatele observațiilor vizuale realizate prin sistemele de tele
viziune de la bord lărgește considerabil posibilitățile de cunoaș
tere ale specialiștilor.

Rezultatele măsurătorilor efectuate de aparate sînt transfor
mate în semnale, care parvin pe Pămînt prin intermediul „Ra- 
dio-punții cosmice“. Aici, la centrul sovietic de legături cos
mice la mare distanță, semnalele sînt prelucrate în aparatura de 
recepție și, după transformarea lor în simboluri cifrice, ajung 
la specialiști.
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