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SOLEMNITATEA Semnarea Comunicatului Comun
DECERNĂRII UNOR

ÎNALTE distincții

LA CONSILIUL DE STAT
cadrul unei solemnități 

care a avut loc vineri la amia
ză, la Palatul Consiliului
de Stat, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a înmînat Ordinul Muncii cla
sa I acordat Uzinei 
de material rulant 
rie“ din Cluj, titlul < 
Muncii Socialiste“ 
de aur „Secera 
unor muncitori 
precum și alte inalte distincții 
ale Republicii Socialiste Româ-

mecanice 
„16 februa- 
de „Erou al 

și medalia 
și Ciocanul“ 

ceferiști,

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Doresc, în primul rînd, ca, 

în numele conducerii de par
tid și de stat, să adresez feli
citări Uzinelor „16 Februarie" 
din Cluj cu prilejul acordării 
acestei înalte distincții, cit și 
pentru activitatea îndelungată 
a acestor uzine, pentru partici
parea lor la luptele revoluționa
re de acum 40 de ani și pentru 
contribuția pe care întregul co
lectiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni o aduce la realizarea 
programului de dezvoltare a 
patriei noastre.

Adresez, de asemenea, cele 
mai calde felicitări noilor Eroi 
ai Muncii Socialiste, tovarășilor 
care au fost distinși astăzi cu 
ordine ale Republicii Socialis
te România, tuturor celor caie 
vor primi ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

De asemenea, ținînd seama 
de faptul că astăzi sărbătorim 
împlinirea a 40 de ani de la 
eroicele lupte din 1933, precum 
și „Ziua ceferiștilor“, doresc să 
adresez felicitări tuturor lucră
torilor de la Căile Ferate Ro
mâne.

Desigur, acordarea acestor 
distincții constituie o prețuire

— colectivă și personală — a 
acelora care iși aduc astăzi con
tribuția la realizarea sarcinilor 
puse de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională ale 
partidului. Ani reținut cu multă 
bucurie angajamentul luat de 
oamenii muncii de la Uzinele 
„16 Februarie“ Cluj de a reali
za sarcinile cincinalului în nu
mai 4 ani. Desigur, este un an
gajament de onoare. îndeplini
rea lui cerc eforturi serioase, 
o bună organizare a întregii ac
tivități. Eu sînt convins că mun
citorii, inginerii, tehnicienii, 
conducerea uzinelor, organiza
ția de partid, sindicală și de 
tineret, au judecat bine lucru
rile și vor face totul ca acest 
angajament să fie îndeplinit. 
Le adresez felicitări și urarea 
de a realiza cu bune rezultate 
angajamentele pe care și le-au 
luat.

Știu că toate colectivele 
oameni ai muncii și-au 
angajamentul de a realiza 
nul cincinal în mai puțin
cinci ani. că unitățile Căilor Fe
rate Române, din toate sectoa
rele. au obținut deja rezultate 
bune in primii doi ani, că se 
străduiesc să îndeplinească in

bune condiții sarcinile pe anuj 
1973. Desigur, rezultatele de pînă 
acum sînt apreciate ca bune. 
Dar și în sectorul C.F.R. — 
așa cum de altfel si in alte sec
toare — mai avem însă multe 
rezerve, putem obține o folosire 
mai eficientă a mijloacelor de 
care dispunem, a parcului de 
vagoane și locomotive, a mij
loacelor de transport, în gene
ral. De exemplu, o creștere cu 
numai 10 km a vitezei comer
ciale ar da posibilitatea unei 
reduceri înseninate a necesa
rului de investiții pentru dota
rea cu vagoane și locomotive, 
și aceasta, este clar, s-ar răs- 
frînge favorabil asupra întregii 
economii. Iau numai acest 
pect pentru că, probabil, 
și altele pe care trebuie să 
țelegem să le analizăm
îndeaproape spre a găsi soluții 
pentru a folosi cu rezultate mai 
bune mijloacele pe care statul 
le pune la dispoziția diferitelor 
colective — mijloace care sînt 
ale întregului nostru popor — 
pentru a face să crească avuția 
națională și venitul național, 
sursa unică de asigurare a 
bunăstării și fericirii întregu
lui popor. Iată de ce angaja-

as- 
sint 
în- 

măi

de 
luat 
pia

de

mentele luate de colectivul de 
la Uzinele „16 Februarie“ m-au 
făcut să mă refer la necesitatea 
de a continua să studiem posi
bilitățile foacte mari pe care le • 
avem în domeniul transporturi
lor pentru folosirea mai efici
entă, mai economică a mijloa
celor de care dispunem. In a- 
cest sector de activitate avem 
colective bune, cadre bune de 
muncitori, ingineri si tehnicieni, 
buni conducători, organizații de 
partid bune. Sint convins că se 
vor găsi soluții, că muncitorii de 
la căile ferate vor continua, ca 
și pînă acum, să constituie un 
detașament de frunte în înfăp
tuirea programului elaborat de 
Congresul al X-Iea și de Confe
rința Națională aie partidului 
nostru. (Aplauze puternice). In 
felul acesta veți aduce o contri
buție tot mai însemnată ia în
făptuirea programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de creștere a bună
stării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor.

Aș dori să folosesc acest pri
lej pentru a reaminti, numai în

nia, conferite cu prilejul ani
versării a 40 de ani de la lup
tele eroice ale muncitorilor ce
feriști și petroliști din ianuarie- 
februarie 1933.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Rădules- 
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Emil Drăgănescu, Gheorghe 
Stoica, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat.

Erau prezenți tovarășii Chivu 
Stoica, Constantin Pirvulescu, 
Gheorghe Vasilichi, Constantin 
Doncea, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara 
noastră, precum și reprezen
tanți ai conducerii Ministerului 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor.

Adresîndu-se conducătorului 
partidului și statului nostru, di
rectorul ‘ ' ................ *
bruarie" 
tescu, a

Uzina 
eveniment 
excepțională, 
secol de existență, 
aniversăm cu legitimă mîndrie 
40 de ani de la epopeia din 
ianuarie-februarie 1933. pe care 
au scris-o atît de strălucit îna
intașii noștri, 
Grivița. Cluj,

.. pe.tșa'Li:;
Atribv'

întreprinderii „16 Fe- 
din Cluj, Virgil Fo- 

spus :
noastră trăiește azi un 

de o însemnătate 
Am împlinit un 

iar astăzi

ceferiștii de la 
_.........  ,, Pașcani, Iași și

liști.i ,dii. Vc.lea. Prahovei. 
.....juirea numelui de „16 Fe
bruarie“ uzinei noastre, vine să 
confirme contribuția adusă de 
muncitorii atelierelor C.F.R. din 
Cluj in acel neuitat an 1933.

La 40 de ani de la momentul 
de istorie 1933, colectivul uzinei 
noastre a hotărît să dea un 
plus de conținut și de străluci
re angajamentelor ce și le-a 
luat în fața conducerii de par
tid și de stat, angaiîndu-ne să 
realizăm cincinalul în patru ani. 
Pentru aceasta ne vom mobiliza 
toate energiile și toată capaci
tatea noastră pentru a realiza 
angajamentul ce ni-1 luăm și 
vom cinsti astfel în mod deo
sebit această a 40-a aniversare, 
prin care ceferiștii au scris una 
din cele mai frumoase 
ale vieții lor.

Angajamentul de a 
cincinalul în patru ani, 
adeziunea totală a colectivului 
nostru față de partid și de con
ducerea sa, hotărirea nestră-

(Continuare în pag. a Ill-a)

cu privire la vizita în Republica
Socialistă România a delegației

Mișcării Populare pentru
Eliberarea Angolei

Vineri dimineața la sediul 
C.C. al P.C.R., a avut loc sem
narea Comunicatului Comun cu 
privire la vizita în Republica 
Socialistă România a delegației 
Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei.

Comunicatul a fost semnat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ah Partidului 
Comunist Român, și de dr. A- 
gosfinho Neto, președintele Miș
cării Populare pentru Elibera
rea Angolei.

La solemnitatea semnării au 
fost de față tovarășii Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Iosif 
Banc, Cornel Burtică, Aurel 
Duca, Ștefan Andrei, Ion Dincă, 
membri ai C.C. al P.C.R., șefi 
de secție și adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., secre
tari ai C.C. al U.T.C., activiști 
de partid.

Au participat, de asemenea, 
membrii delegației Mișcării 
Populare pentru Eliberarea 
golei — Lucio Lara, Filipe

An-
Flo-

ribert, Pascal Luvualu, membri 
ai Comitetului Director al 
M.P.L.A., Ruth Neto, Antonia 
Silva, activiste ale organizației 
de femei din Angola, și Manuel 
Suarez da Silva, reprezentantul 
M.P.L.A. la Alger.

După semnarea Comunicatu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și dr. Agostinho Neto și-au 
strîns cu căldură miinile. s-au 
îmbrățișat prietenește.

(Continuare în pag. a ll-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația Confederației Generale

In prezenta tovarășului
NICOLAE' CEAUSESCU

5

a avut loc adunarea comemorativa 
prilejuită de aniversarea luptelor

a Industriei
In pagina g -3-g

Decretele privind conferirea

unor înalte distincții Uzinei

mecanice de material rulant

„16 Februarie“ Cluj și unor

Italiene (Confindustria)
Consiliului de

Socialiste 
Nicolae 

cu tova- 
Maurer,

revoluționare ale ceferiștilor 
si
9

petroliștilor
muncitori feroviari fruntași

Președintele 
Stat al Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu, împreună 
rășul Ion Gheorghe 
președintele Consiliului de Mi
niștri, a primit, la 16 februarie, 
pe membrii delegației Confede
rației Generale a Industriei Ita
liene (Confindustria), condusă 
de dr. Renato Lombardi, preșe
dintele confederației, care fac 
o vizită in țara noastră.

La primire au participat Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Ioan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, Gheorghe Bol- 
dur, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii, Ion Crăciun, mi-

nistrul industriei ușoare, 
lae M. Nicolae, ministru 
tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior, Gheorghe Oprea 
și Vasile Pungan, consilieri ai 
președintelui Consiliului de 
Stat, Roman Moldovan, preșe
dintele Camerei de Comerț, Va
sile Belisna, adjunct al minis
trului industriei chimice și 
Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

A luat parte Antonino Resti- 
vo, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Nico- 
secre-

In cadrul convorbirii s-a sub
liniat importanța deosebită a 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Italia, care va a- 
vea loc peste citeva luni, pentru 
promovarea în continuare a tra
diționalelor relații prietenești 
dintre țările și popoarele noas
tre pentru dezvoltarea raportu
rilor româno-italiene pe multiple 
planuri. Conducătorul delegației 
italiene a subliniat că vizită 
șefului statului român în țara

De patru decenii, eroicele 
lupte muncitorești din iarna anu
lui 1933 stau înscrise în istoria 
patriei noastre ca un eveniment 
pe care-l cinstește întregul po
por. Au fost ani de jertfă, ani de 
luptă, ani de sacrificiu. Sînt, azi, 
ani de amintire. Momente 
memorative, 
rezonanță.

cînd a-i 
’33

co- 
întinsă 

momen- 
erori 

_ __ veni 
a-i apăra de fu- 

înfrun-

de largă, 
Au fost 

cinsti pe 
însemna a le

te 
din 
în ajutor, 
ria organelor represive, 
tind represiunea. Și nu sînt pu
ține documentele vremii care 
relevă solidaritatea muncitoreas
că, sprijinul efectiv acordat cefe
riștilor și petroliștilor de către 
muncitorimea din toate celelalte 
ramuri. „De două zile în șir — 
consemna ziarul „Dimineața“ în 
zilele procesului de la Craiova 
— în fața _ 
defilează 
martorilor.
brică, cu 
haine mototolite și uzate. Și-au 
părăsit munca și, cu hrana pe o 
zi la subsoară, au venit în aceas
tă Craiovu a Banilor, unde se 
judecă de stăpîni conducătorii

Consiliului de Război 
convoiul nesfîrșit al 

Sînt muncitori de fa- 
obraji de pămînt, în

lor de luptă. Toți au frunțile sus. 
Sînt demni, și depozițiile lor 
alături de cruce sînt pagini de 
cea mai largă umanitate“.

De ziua lor, 
lor, prețuirea ce 
întreaga națiune 
me 
care 
dimineață, coloane de pionieri 
organizate într-un marș al cra
vatelor purpurii, îndreptindu-se, 
din toate colțurile Capitalei, spre 
Grivița. Cu aceleași sentimente 
au venit la Grivița — să-i 
cinstească pe eroii săi — munci
tori, ostași, elevi și studenți, in
telectuali, activiști de partid și 
de stat. In curtea care în urmă 
cu 40 de ani era un adevărat 
vulcan de revoltă muncitorească, 
tinerii 
prezența tovarășilor lui 
Roaită 
drie

a ceferiști- 
le-o arată 

îmbracă for- 
specifice vremurilor pe 

le trăim. Am văzut, ieri

de astăzi ai uzinei — în 
Vasile 

— au raportat cu min
ed ziua sărbătorească o

Reportaj de
ADRIAN VASILESCÜ
GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)
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Remember
de ACULIN CAZACU

„Scînteia" ilegală din februarie 1933 scria : „Sirena ate
lierelor începu să sune. Vibrațiile glasului său de metal ovin- 
tate deasupra capetelor impresurătorilor năvăliră în cartierul 
Grant, în fabricile din acest cartier, în locuințele muncito
rilor, răscoliră toată populația muncitorească dimprejurul a- 
telierelor. Muncitorii înțeleseră semnalul de alarmă, înțele
seră chemarea la luptă a ceferiștilor...“ Și, în alt loc ; „Mun
citorii de la C.F.R. - cetățuia cea mai înaintată a proleta
riatului din România — au dat istoriei de clasă din această 
țară zile de un neasemuit eroism revoluționar“. Tribuna parti
dului consemna pentru posteritate actele supreme ale soli
darității de clasă și eroismului mișcării. Culminația jertfei de 
sînge se consuma acum 40 de ani acolo, în cartierul în care 
am copilărit, lăsînd urmele adinei ale forței armelor des
cărcate peste tot. [mi amintesc că grilajul gardului metalic 
al „Griviței Roșii" a păstrat încă mult timp, și după '44, 
însemnele gloanțelor împrăștiate spre piepturi. Erau goluri 
hidoase, care aveau in dezordinea lor caracterele unui monu
ment al acuzării. Treceam zilnic, cîrduri de copii, prin fața 
atelierelor, spre școală, și știam că urmele acelea erau ale 
sacrificiului, că dincolo de grilaj, în bătaia focului, se afla
seră și părinți de-ai noștri și oamenii aceia minunați, din 
cartierul „Steaua" sau din Giulești sau din Bucureștii Noi. 
încercam, la școală, la „Aurel Vlaicu", în fața cunoscutului 
tablou ol lui Miklossy să deslușim chipuri cunoscute, să re
cunoaștem pe cineva apropiat, să împărțim o clipă, între noi, 
suferința și hotărirea instalate deopotrivă pe figurile acelea 
încordate, tăiate in linii dure, verticale, cu o pensulă care a 
vrut să exprime eroicul. Umbra neputinței pe care stăpînirea 
și-o exprimase in ’33 prin brutalitate și represiune plana incă,

(Continuare în pag. a V-a)
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Semnarea Comunicatului Comun 
cu privire la vizita în Republica 
Socialistă România a delegației

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația Confederației Generale 
a Industriei Italiene (Confindustria)

Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei

(Urmare din pag. I)
Luînd cuvintul, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCUa spus : 
Doresc să exprim satisfacția 

conducerii noastre de partid 
pentru vizita pe care delegația 
Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei a făcut-o in 
România, pentru semnarea a- 
cestui comunicat. Văd In aceas
ta un omagiu adus bunelor 
noastre relații de colaborare, o 
dovadă a hotărlrii organizații
lor noastre de a colabora activ 
și in viitor.

COMUNICAT COMUN
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, o delegație a Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An
golei, condusă de dr. Agostinho 
Neto, președintele Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An 
golei, a efectuat, între 13—16 
februarie 1973, o vizită de prie
tenii în Republica Socialistă 
România.

La încheierea vizitei, delega
ția Mișcării Populare pentru E- 
liberarea Angolei a fost 
primită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

în timpul șederii in Republi
ca Socialistă România, delega
ția Mișcării Populare pentru E- 
lib-rarea Angolei a avut con
vorbiri cu o delegație a Parti
dului Comunist Român formată 
din tovarășii : Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Ștefan Andrei și Ion Dincă, se
cretari ai Comitetului Central 
ăl Partidului Comunist Român, 
Ghizela Vass, șef de secție la 
Comitetul Central ăl Partidului 
Comunist Român.

în cursul convorbirii, s-a pro
cedat la un schimb de vederi 
în legătură cu dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de co
laborare și solidaritate dintre 
Pattidul Comunist Român și 
Mișcarea Populară pentru Eli
berarea Angolei, precum și a* 
supta unor probleme ale situa-; 
țiej internaționale și ale lUptet 
forțelor antiimperialiste de pre
tutindeni.

Pr. Agostinho Neto a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde felicitări pentru impor
tantele realizări obținute de 
Partidul Comunist Român, de 
poporul român în dezvoltarea 
economică și socială a Republi
cii Socialiste România și a ex
primat urări de noi succese în 
îndeplinirea programului de în
florire multilaterală a țârii, de 
ridicare neîntreruptă a nivelului 
de viață al celor ce muncesc.

Cu acest prilej, s-a subliniat 
afirmarea tot mai puternică în 
lume a forțelor care luptă pen
tru pace, libertate, independen
ță națională, democrație și pro
gres social, evidențiindu-se suc
cesele obținute de popoare m 
lupta împotriva colonialismului, 
nedcolonialismului și imperia
lismului. în acest cadru, au fost 
relevate victoriile importante 
obținute de popoarele din An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde îm
potriva colonialismului portu
ghez, pe calea dobîndirii liber
tății si independenței naționale, 
în cursul convorbirilor s-a re
liefat faptul că ultima perioadă 
marchează o creștere a solidari- 
tății și sprijinului acordat de 
popoarele africane, -de popoare
le din Europa, de celelalte po
poare ale lumii luptei popoare
lor aflate sub Jugul colonialis
mului portughez, pentru eman
cipare națională și socială-

în cadrul convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărirea Partidului 
Comunist Român, a întregului 
popor român de a acorda și în 
viitor întregul sprijin luptei jus
te a popoarelor din colonii si a 
subliniat și cu acest prilej 
dreptul lor imprescriptibil de a 
se ridica la luptă prin toate 
mijloacele — inclusiv cu arma 
în tnină — pentru înlăturarea 
colonialismului, pentru liber
tate.

Constatîndu-se CU satisfacție 
intensificarea sprijinului acor
dat de forțele progresiste, de
mocratice, iubitoare de pace, 
inclusiv de cercuri guverna
mentale, de toate forțele antiim
perialiste cauzei juste a po
poarelor aflate încă sub do
minația anacronicului jug co
lonial portughez, e-a apre
ciat ca deosebit de poziti
vă recunoașterea de către 
Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite a faptului 
că mișcările de eliberare din 
teritoriile sub dominație por
tugheză sint singurii reprezen
tanți legitimi ai popoarelor res
pective, ceea ce și-a găsit re
flectarea în acordarea acesto-

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al 

Partidului Comunist Român

DR. AGOSTINHO NETO 
președintele Mișcării Populare 

pentru Eliberarea Angolei

Îmi exprim convingerea că 
Mișcarea Populară pentru Eli
berarea Angolei va obține noi 
succese în lupta de eliberare 
națională și că, intr-un timp nu 
prea îndepărtat, Angola va fi 
liberă și independentă.

Doresc să vă urez succes de
plin în lupta pentru unitatea 
tuturor forțelor naționale, pen
tru independența și suveranita
tea patriei dumneavoastră.

Răspunzînd, dr. AGOSTINHO 
NETO a spus : Aș dori să vă 
adresez clteva cuvinte de mul

ra a statutului de observatori 
la O.N.U.

Ambele părți au sublimat ne
cesitatea intensificării și extin
derii relațiilor de solidaritate, 
precum și a multiplicării ajuto
rului acordat popoarelor ce se 
mai află incă sub robia colo
nială, mișcărilor de eliberare 
națională, pentru ca aceste po
poare să se poată bucura de 
dreptul lor inalienabil se a-și 
hotărî ele însele destinele. în 
acest cadru, au fost condamnate 
cu fermitate politica de discri
minare rasială și apartheid du
să de regimurile rasiste din A* 
frica de Sud și Rhodesia, spri
jinul material, politic și militar 
pe care acestea îl acordă colo
nialiștilor portughezi In scopul 
oprimării popoarelor din An
gola și Mozambic.

în cursul convorbirilor, s-a 
subliniat însemnătatea luptei 
popoarelor din țările africane 
care au pășit pe calea dezvoltă
rii independente pentru înlătu
rarea definitivă a rămășițelor 
dominației coloniale, pentru 
consolidarea independenței e- 
conomice și politice, pentru 
propășirea lor economică și so
cială in deplină independență.

Ambele părți au apreciat rea
lizările obținute de țările afri
cane pe calea afirmării econo
mice și sociale de sine stătă
toare, apărării și consolidării 
independenței lor naționale ; ele 
au reînnoit simpatia și sprijinul 
față de năzuințele îndreptățite 
ale popoarelor respective de 
a-și apăra cuceririle democra
tice, de a valorifica suveran în 
interesul propriu resursele u- 
mane și materiale naționale.

Totodată, secretarul general 
al Partidului Comunist Român 
a subliniat că, în spiritul de
clarațiilor comune adoptate In 
cursul vizitei efectuate în anul 
1.972 în opt țări din Africa, pre
cum și cu alte prilejuri, Repu
blica Socialistă România va ac
ționa neabătut pentru dezvolta
rea în continuare a legăturilor 
în domeniul politic, economic, 
al invățămîntului și culturii, 
precum și în alte domenii cu 
țările care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, în in
teresul întăririi colaborării și 
prieteniei dintre poporul ro
mân și popoarele acestor sta
te, al luptei comune Împotriva 
imperialismului, pentru pace și 
colaborare internațională.

Dr. Agostinho Neto a relatat 
despre situația actuală a luptei 
împotriva colonialismului por
tughez. pentru eliberarea popo
rului angolez. El a demascat 
manevrele demagogice ale 
cercurilor conducătoare portu
gheze, care încearcă să-și mas
cheze politica colonialistă anun- 
țînd pretinse reforme care se 
traduc în crearea de instituții 
și firme înșelătoare, cum sînt 
așa-zisele „Adunări Legislati
ve“ și intitularea „onorifică“ ca 
state a Angolei și Mozambicu- 
lui. în această luptă indîrjltă, 
care se desfășoară de 12 ani, 
patrioțiî Angolei au obținut 
succese importante, eliberînd 
peste o treime din teritoriul ță
rii. Forțele Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei iși 
intensifică lupta împotriva co
lonialismului portughez, în sco
pul obținerii victoriei hotărî- 
toare. în această privință, pașii 
făcuți spre o unitate deplină a 
combatanților angolezi consti
tuie un element hotărîtor.

Exprimînd sentimentele de 
solidaritate ale comuniștilor ro
mâni, ale întregului popor rO- 
mân cu aspirațiile legitime ale 
poporului angolez, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a asigurat 
conducerea Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei că 
Partidul Comunist Român și 
poporul român vor sprijini ac
tiv, în continuare, pe multiple 
planuri, cauza dreaptă a po
porului Angolei, lupta sa pentru 
lichidarea asupririi coloniale, 
pentru o dezvoltare, de sine 
stătătoare, pe drumul progresu
lui economic și social.

Dr. Agostinho Neto o adresat 
conducerii Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal mulțumirile 
călduroase ale conducerii Miș
cării Populare pentru Elibera
rea Angolei și ale poporului an
golez pentru solidaritatea fră
țească a Partidului Comunist 
Român, a poporului român cu 

țumire, domnule președinte. A- 
cest document, care s-a încheiat 
după hotărîrile adoptate de că
tre Națiunile Unite, reprezintă 
pentru poporul nostru și pentru 
mișcarea noastră nu numai o 
asigurare pentru viitor, ci și o 
foarte mare încurajare în lupta 
pe care o ducem pentru elibe
rarea națională. Delegația noas
tră este foarte bucuroasă de a- 
ceastă declarație, care fără în
doială, va avea repercusiuni 
asupra luptei pe care o ducem. 
Vă mulțumesc !

lupta dusă de patrioțiî angolezi 
împotriva colonialiștilor por
tughezi.

Cele două părți au condam
nat cu fermitate asasinarea li
derului poporului din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de, secretar general al PAIGC, 
Amilcar Cabrai.

Reafirmîndu-și sentimentele 
de prietenie frățească față de 
eroicul popor vietnamez, Par
tidul Comunist Român și Miș
carea Populară pentru Elibera
rea Angolei și-au exprimat pro
funda lor satisfacție pentru în
cetarea războiului în Vietnam, 
împreună cu speranța că aceas
ta va crea condițiile ca poporul 
vietnamez, popoarele din Indo
china să-și poată consacra for
țele dezvoltării lor economice 
și sociale, să-și poată soluționa 
problemele corespunzător vo
inței lor, fără nici o ingerință 
externă. în ce privește Orien
tul Apropiat, ambele părți s-au 
pronunțat pentru rezolvarea 
conflictului din regiune pe baza 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967 și fi
nind seamă de interesele legi
time ale populației palestiniene.

Salutind pașii realizați în di
recția destinderii și securității 
în EUropa — a căror expresie 
o constituie și începerea con
vorbirilor privind pregătirea 
Conferinței europene pentru 
securitate și cooperare —, păr
țile au relevat importanța în
făptuirii unui regim de destin 
dere, pace și cooperare care ss 
ducă la așezarea pe baze noi 
a relațiilor dintre toate țările 
continentului, să deschidă calea 
unei colaborări fructuoase în
tre acestea, în interesul popoa
relor europene și al păcii ge
nerale.

în cursul întilnirii, s-a subli
niat că o cerință esențială pen
tru asigurarea păcii, colaborării 
și înțelegerii între popoare o 
constituie respectarea în mod 
consecvent în relațiile dintre 
toate țările a principiilor inde
pendentei, suveranității națio
nale, deplinei egalități in drep
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța în raporturile 
interstatale, rezolvarea proble
melor litigioase pe calea trata
tivelor.

în cadrul convorbirilor, s-a 
scos în evidență faptul că des
fășurarea evenimentelor confir
mă pe deplin că politica impe
rialistă de forță, dictat și in
gerințe în treburile altor state 
este respinsă cu hotărîre de po
poarele dornice să trăiască li
bere, să decidă singure asupra 
prezentului și viitorului lor. 
Totodată, s-a evidențiat că a- 
ceastâ evoluție pozitivă, nu nu
mai că nu trebuie să slăbească 
vigilența popoarelor, dar nece
sită unirea, în continuare, a e- 
forturilor maselor largi, a tu
turor forțelor politice și socia
le, democratice, progresiste, an
tiimperialiste pentru a face să 
avanseze politica de pace, des
tindere și înțelegere între po
poare, pentru zădărnicirea ori
căror acțiuni agresive ale cercu
rilor imperialiste, colonialiste, 
reacționare.

Partidul Comunist Român și 
Mișcarea Populară pentru Eli
berarea Angolei și-au reafir
mat hotărirea de a-și aduce și 
în viitor contribuția la unirea 
eforturilor tuturor țărilor so
cialiste, a tuturor partidelor co
muniste și muncitorești, ale 
mișcărilor de eliberare națio
nală, ale întregului front anti- 
imperialist în lupta pentru li
chidarea oricăror forme de do
minație colonialistă și neocolo- 
nialistă, pentru apărarea drep
tului fiecărui popor la o viață 
liberă și independentă, la pro
gres economic și social, pentru 
pace, înțelegere și colaborare 
internațională.

Ambele părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile de cola
borare și de solidaritate inter- 
naționalistă dintre Partidul Co
munist Român și Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea An
golei cunosc o evoluție ascen
dentă și și-au exprimat deopo
trivă dorința de a le dezvolta 
și diversifica, în interesul am
belor popoare, al unității între
gului front antiimperialist, al 
triumfului cauzei păcii, liber
tății, independenței naționale 
și progresului în întreaga lume.

(Urmare din pag. î)

sa este așteptată cu mult inte
res, exprimlndu-și convingerea 
că va constitui un succes și pen
tru colaborarea economică. La 
rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat dorin
ța ca pînă la realizarea vizitei 
colaborarea între țările noastre 
să cunoască o dezvoltare și mai 
largă, legăturile economice să 
înregistreze noi succese, să se 
intensifice conlucrarea cu Con
findustria și în general coope
rarea dintre industriile română 
și italiană.

„încheiem vizita în România 
Cu convingerea că am făcut un 
lucru bun. că am identificat noi 
căi și posibilități de colaborare 
și de creștere a schimburilor 
româno-italiene, în mod destul 
de concret și promițător“ — a 
subliniat dr. Renato Lombardi, 
președintele Confederației Ge
nerale a Industriei Italiene, in 
declarația sa acordată presei 
române.

în cadrul întîlnirilor cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
cu conducerea unor departa
mente — a relevat dr. Renato 
Lombardi — am putut constata 
voința reciprocă ca, în urma 
vizitei delegației noastre, să se 
înceapă o perioadă de colabora
re mai intensă între România 
și Italia în domeniile comercial, 
economic, tehnologic. Liniile de 
acțiune pe care le-am luat în 
discuție sînt, în esență, trei : O 
dezvoltare a comerțului între 
cele două țări; colaborarea teh
nologică manifestată prin asis

Descifrînd „secretele" șublerului

Manifestări consacrate zilei de 16 Februarie
Depunerea unor

în semn de omagiu adus e- 
roilor ceferiști căzuți în marile 
bătălii de clasă ale proletaria
tului român de acum patru de
cenii. în Capitală au avut loc, 
vineri, solemnități în cadrul 
cărora au fost depuse coroane 
de flori la plăcile comemorative 
de la Uzinele „Grivița Roșie“ 
și Palatul Ministerului Tran
sporturilor și Telecomunicații
lor.

în acordurile Imnului eroilor, 
au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri. Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. Co
mitetului municipal București 
al P.C.R.. Comitetului Central 
al U.T.C.. Comitetului munici
pal București al U.T.C., Uniu
nii Sindicatelor de ramură și 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, Uzinelor 
mecanice de material rulant — 
„Grivița Roșie“. Uzinelor de 
utilaj Chimic — „Grivița Ro
șie“, Regionalei C.F.R. Bucu
rești, Complexului căilor ferate 
București-Triaj, Centralei in
dustriale de utilaj chimic și ra
finării. Trustului construcțiilor 
de căi ferate, uteciștîlor Regio
nalei C.F.R. Iași.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Virgil Trofin, Gheor
ghe Cioară, Emil Drăgănescu, 
Cornel Burtică. Constantin Stă- 
tescu, secretar al Consiliului de

Vineri, a avut loc vernisajul 
expoziției omagiale „40 de ani 
de la luptele muncitorilor ce
feriști și petroliști din februa
rie 1933“, organizată, la Sala 
Dales din Capitală, de Consi
liul Culturii și Educației So
cialiste, Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România, U- 
niunea Tineretului Comunist 
și Uniunea Artiștilor Plastici.

în numeroase centre din ța
ră, la 16 februarie au avut loc 
manifestări consacrate Împli
nirii a patru decenii de la e- 
roicele lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din ianuarie-fe
bruarie 1933.

La Iași, Craiova, Satu Mare, 
Pitești, Drobeta-Turnu Seve- 

în timpul întrevederii a avut 
loc un amplu schimb de opinii 
asupra modalităților concrete de 
lărgire și intensificare a rela
țiilor comerciale și de coopera
re industrială și tehnică, care 
a evidențiat posibilitățile mul
tiple existente în această pri
vință. S-au relevat astfel rezul
tatele înregistrate pînă acum In 
cooperarea româno-italiană în 
domeniile construcției de ma
șini, industriei de mașini-unel- 
te, chimiei — unde s-a creat o 
societate mixtă. S-a subliniat, 
de asemenea, atenția manifes-

Declarația președintelui Confindustriei

referitoare la vizita in România
tență tehnică, proiectarea cons
truirea și darea în funcțiune 
de complexe industriale în 
România c.a și constituirea de 
societăți mixte cu capital ro
mân și italian ; posibilitatea de 
colaborare româno-italiană pe 
terțe piețe, mai ales în ceea ce 
privește programele și proiec
tele mari, fie industriale, fie de 
alt gen. în această a treia direc
ție, a fost interesant pentru noi 
să aflăm că in România există 
un organism important care se 
ocupă tocmai de astfel de pro
iecte.

în ceea ce privește cele trei 
direcții enumerate, președintele 
Confindustria a spus : înțele
gem să luăm în considerare po
sibilitățile care ne-au fost ofe
rite și să dezvoltăm o colabora
re facilitată de un spirit de 
cordialitate reciprocă și de do
rință ambelor părți de a dez
volta relații economice, tehnice 
și financiare.

coroane de flori
Stat, Nicolae Guină, președin
tele Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști. activiști de 
partid și de stat, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, re
prezentanți ai organizațiilor de 
masă si obștești, lucrători frun
tași din unitățile căilor ferate, 
și din alte întreprinderi și in
stituții bucureștene, elevi și 
pionieri.

în timpul ceremoniilor, com
panii militare au prezentat o- 
norul.

După depunerea coroanelor, 
participanții au păstrat un mo
ment de reculegere.

în jurul plăcilor se aflau gărzi 
formate din vechi muncitori ce
feriști, tineri și tinere din De
tașamentele de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
pionieri.

în încheierea solemnităților, 
s-a intonat „Internaționala“.

în aceeași zi, au fost depuse 
coroane și jerbe de flori la plă
cile comemorative de la foste
le ateliere C.F.R. din Iași și 
Pașcani, din piața „16 Februa
rie“ din Ploiești și de la rafi
năriile Ploiești și Teleajen.

La solemnități au luat parte 
conducători ai organelor locale 
de partid și de stat, vechi mili
tanți ai mișcării muncitorești, 
participanți la luptele ceferiști
lor și petroliștilor din ianuarie- 
februarie 1933, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești, nume
roși oameni ai muncii, pionieri.

* *

rin, Baia Mare și în alte loca
lități din țară au avut loc a- 
dunări comemorative.

La cluburi și case de cultu
ră ale sindicatelor din institu
țiile și întreprinderile căilor 
ferate și industriei petroliere 
au fost organizate întilniri cu 
participanți la marile bătălii 
de clasă din 1933, precum și 
manifestări culturâl-artistice o- 
magiale.

De asemenea, numeroși oa
meni ai muncii, tineri, pionieri 
au vizitat expozițiile de docu
mente, fotografii, extrase din 
presa vremii, deschise ca acest 
prilej. 

tată pentru programele prevă
zute în industria electrotehnică 
și in metalurgie, interesul pen
tru conlucrarea pe terțe piețe, 
precum și pentru noi forme de 
colaborare în domeniul relații
lor financiare. In aceeași ordi
ne de idei s-a evidențiat faptul 
că vizita delegației italiene, tra
tativele purtate la București 
au pus bazele unor noi acorduri 
între cele două părți și înțele
geri reciproc avantajoase.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

în încheierea declarației sa
le, dr. Renato Lombardi a de
clarat : Am găsit pretutindeni 
un spirit extrem de concret și 
practic, o cunoaștere temeinică 
a problemelor de care ne-am o- 
cupat. Aceasta a imprimat în
trevederilor și lucrărilor un 
conținut foarte precis, pe plan 
economic și industrial. în con
tactele pe care le-am avut cu 
oamenii politici am intilnit un 
asemenea grad de pregătire șl 
de spirit realist in abordarea 
problemelor, cu care, îndeob
ște, nu sintem obișnuiți. A- 
ceasta ne-a impresionat, ne-a 
făcut să ne simțim mai utili și 
să avem convingerea că vizita 
noastră este eficace. Deosebirea 
dintre sistemele noastre politi
ce nu a împiedicat ca înțele
gerea reciprocă să fie foarte 
limpede și cordială ; toate con
vorbirile și discuțiile au fost 
foarte sincere.

(Urmare din pag. I) 

cinstesc prin îndeplinirea sarci
nilor de plan ce le reveneau 
pentru întreaga săptămână — 
dovadă elocventă a hotărîrii lor 
de a-și aduce partea lor de con
tribuție la îndeplinirea angaja
mentului formulat de muncitori
mea Capitalei, de a îndeplini 
cincinalul în patru ani și jumă
tate.

Am fost, apoi, martori la o 
impresionantă manifestare în 
incinta Palatului C.F.R. Secreta
rul general al partidului, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
au participat la adunarea come
morativă — un deosebit omagiu 
adus celor care au ridicat stea
gul marilor bătălii de clasă din 
ianuarie—februarie 1933. Pre
zența secretarului general al 
partidului la această festivitate, 
dragostea cu care l-au înconju
rat veteranii ceferiști, duce cu 
gîndul la un moment de acum 
patru decenii, cînd, la Craiova, 
tânărul utecist Nicolae Ceaușescu, 
aflat la primii săi pași în miș
carea revoluționară, a fost arestat 
pentru că, împreună cu alți 
tineri „voiau să se introducă în 
sala de ședințe, unde se judeca 
procesul ceferiștilor implicați în 
rebeliunea de la atelierele C.F.R. 
„Grivița“, pentru a depune ca 
informatori în favoarea acuzați
lor și a citi adeziunile muncito
rilor pentru stingerea procesului 
și eliberarea deținuților...“. 
Acum, strângerile de mîini, flo
rile oferite simbolizau recunoș
tința pentru acel gest plin de 
curai, dar, mai cu seamă, pre
țuirea pentru activitatea neobo
sită desfășurată astăzi în fruntea 
partidului și statului. Era, a- 
ceastă prețuire, sentimentul cu 
care l-au întâmpinat pe iubitul 
conducător toți participanții la 
această solemnitate : mfi de mun
citori feroviari, ucenici din șco
lile profesionale, pionieri, tineri 
în uniforme de brigadieri ale 
detașamentelor de pregătire pen
tru apărarea patriei, numeroși 
cetățeni ai Capitalei.

In piața Palatului C.F.R. au

ACCENTE

LA CIFRE
S-a câștigat 

in reflexe de mun
că și gîndire, tot
odată, s-a câștigat 
in materie de efi
ciență 
propice 
rii ți

cunoștință 
comunicatul 

acum cîteva

nu este, 
numai un 

indice de

Mă uit la cifre ți, | rapid, 
pe cit înțeleg eu, 
ele exprimă ți o re
lație cu noi înșine, 
cu vîrsta Ji preocu
pările noastre. In 
limbajul lor, al ci
frelor cu care am 
făcut 
prin 
dat 
zile publicității, stă, 
mă gîndeam, o 
deschidere de unghi 
economică și, deci, 
în esență, politică. 
E și economie și 
istorie acolo. Sintem 
noi, adică, în bilan
țul și deschiderea 
de unghi a propriu
lui nostru efort. E 
consemnat în cifre 
tot ceea ce am fă- 
sut. Gospodărește, 
cu migală, cu tru
dă. Și vedem, ceea 
ce și știm, că nu e 
un lucru mărunt, 
oarecare, acesta și 
că nu e și nu a 
fost ușor. Am ajuns, 
de ani și ani, să ne 
consolidăm într-un 
ritm care, prin na
tura sa, ne plasează, 
la capitolul creșteri, 
printre orizonturi
le cele mai active 
ale acestui timp și 
aceasta, 
iarăși, 
simplu 
ordin social-econo- 
mic, o simplă 
constatare sau o 
subliniere în con
text a realității a- 
supra căreia acțio
năm ci un întreg 
mod al nostru de 
a fi, o dovadă mai 
presus de toate, că 
vitalele noastre re
surse sînt pe deplin 
și temeinic angajate 
azi în scopuri de 
progres și civilizație.

Simboluri mate
matice, cifrele 
sparg statisticile și 
se înscriu într-un 
perimetru uman. 
Devin instrument și 
reper. Diferențiem 
și decupăm cu ele 
etape de timp prac
tic, social. Compa
răm, adunăm și 
scădem. Scădem a- 
nul 1972 din șirul 
ultimilor ani și, 
comparativ, după 
rezultatele obținu
te, vedem că el se 
întinde dincolo de 
limita a douăspre
zece luni. Am reali
zat mai mult, adică, 
ne-am integrat 
nui circuit al pro
ducției mult

și climat 
organiză- 

conducerii 
proceselor economi
ce. Sînt consemna
te, în comunicatul 
respectiv, domenii 
și depășiri în care 
timpul fizic consu
mat, încorporat 
muncii și creației, 
cunoaște cum spu
neam noi corecții 
și dimensiuni. Con
centrarea eforturilor 
a țintit, neîndoiel
nic, aceasta, dar 
explicația stă și în 
faptul că am atins 
un mai mare grad 
de tehnicitate, un 
indice calitativ nou 
care se exprimă prin 
însăși semnificația 
sa, voința de auto- 
depășire și perfec
ționare. E un cu
rent de masă, cred, 
care străbate spați
ile noastre econo
mice și le animă : 
dorim mai mult 
pentru că putem 
mai mult. Am asis
tat astfel ca nicio
dată, parcă, la o 
adevărată expan
siune a spiritului 
inventiv, organiza
toric, la o adevăra
tă întrecere în a 
găsi soluțiile cele 
mai bune și mai 
puțin costisitoare, 
într-o febrilă și va
riată gamă de pre
ocupări.

In plan indivi
dual, inițiativele au 
o valoare a lor 
excepție dar, 
plan economic, 
cial, ele sînt de fapt 
adevărata măsură a 
unui consens poli
tic. Și nu putem 
spune că, în anul 
care a trecut, ini
țiativele științei, de 
pildă, nu au fost 
evident mai prezen
te în sprijinul pro
ducției, al muncii, 
că chiar învățămîn- 
tul și chiar științele 
sociale, ca să nu
mim un alt exem
plu, nu și-au core
lat mai mult preo
cupările cu cele ale 
vieții, ale procese
lor economice. E 
fapt subliniat dese
ori acesta și real. 
Și, în bună măsură, 
eficient. Așa că, în 
spatele acelor cifre 
ce ni se comunică

u~

mai

răsunat puternic cuvintele deve
nite simbol: „Ceaușescu și po
porul", „Ceaușescu—P.C.R.". De 
la intrarea în marele edificiu și 
pînă la tribună, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat au străbătut 

■un adevărat culuoar viu al en
tuziasmului și bucuriei. Răsună 
solemn acordurile marșului „Eroii 
de la Grivița“.

In această atmosferă de pu
ternic entuziasm, în prezidiu 
iau loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț Gheorghe Cioară, Emil Dră
gănescu, Gheorghe Stoica, 
Gheorghe Petrescu, vicepreședin-

Adunarea 
comemorativă

te al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Chivu Stoica, Constantin Pîrvu- 
lescu, Constantin Doncea, Gheor
ghe Vasilichi, Vasile Bîgu, Tro
ian Hulubescu, Ion Turcu, Ion 
Ionescu, Florea Naum, Bartha 
Jeno, militanți din ilegalitate ai 
partidului și ai mișcării munci
torești, participanți la luptele ce
feriștilor din 1933, Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.Ț.C., ministru pentru proble
mele tineretului, Alexandru 
Gîndiceanu mecanic de loco
motivă la depoul C.F.R., 
Marin Iancu. secretarul Co
mitetului de partid la 
U .M.M.R.-Grivița Roșie, Nicolae 
Foia, secretarul Comitetului 
U.T.C. de la Uzinele de utilaj 
chimic-Grivița Roșie, Vasile Niță, 
muncitor la U.M.M.R., Marin Bă- 
nilă, muncitor la revizia de va
goane București-Grivița.

In sală se află membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv ăl C.C. al P.C.R., secre-

de 
în 

so-

I putem vedea uzine 
și fabrici, platforme 
industriale și câm
puri, orașe și sate 
tensionate de di
namica creșterilor 
și acumulărilor eco
nomice, dar putem 
vedea și un întreg 
sistem de relații și 
norme, imaginea, 
proprie dacă vreți, 
democrației muncii. 

Se va crea, în 
decursul acestui 
cincinal, peste un 
milion de noi locuri 
de activitate. Deci 
peste un milion de 
oameni, cu precăde
re tineri, vor îm
brățișa profesiile 
muncii socialiste, la 
orașe și sate. Iată 
o cifră în Semnifi
cația căreia intră în 
primul rând socia
lul. Și iată alta, de 
dată recentă, alinia
tă rezultatelor de 
fond ale anului tre
cut : mai bine de 
două sute cincizeci 
de mii de tineri au 
și intrat deja în 
sfera producției ma
teriale. Emană și 
de la vîrsta lor pro
misiunea unui apro
piat viilor. Lucru 
cert, ei sînt prima 
promoție a acestui 
nou cincinal. Prima 
promoție morală, 
am putea zice, pro
moția în cursul ca
lificării căreia, mun
ca a deținut un 
profund accent mo
ral.

Mă uit de aceea 
la cifre și, pe cit 
înțeleg eu, dincolo 
de încărcătura lor 
economică, ele ex
primă și o relație cu 
noi înșine și ne ui
tăm atunci la noi, 
nu ca la niște cifre, 
desigur, dar, ori
cum, tot ca la ceva 
asemănător lor, în
tr-o secretă și arcu
ită mișcare mate
matică a mâinii și 
tîmplelor. In parte, 
fiecare ține în ființa 
sa de o cifră și a- 
nul care a trecut 
vedem că cifrele au 
crescut. Și simțim 
cu întreaga noastră 
ființă aceasta, ne 
observăm pe noi 
înșine într-o crește
re dinlăuntru.
A. I. ZĂINESCU

tari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, militanți 
din ilegalitate ai partidului și ai 
mișcării muncitorești, muncitori 
feroviari și din alte mari între
prinderi bucureștene

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului Municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general 
al Capitalei, care a spus :

In acest cadru solemn, adu
cem alături de întregul nostru 
popor, un înalt omagiu eroicilor 
luptători din ianuarie-februarie 
1933, tuturor revoluționarilor care 
au contribuit prin jertfa lor Ia 
făurirea României socialiste.

Prezența la această adunare a 
conducerii partidului și statului, 
în frunte cu secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este încă o expresie 
a prețuirii deosebite pe care 
poporul nostru o acordă momen
telor de seamă din istoria lua
telor revoluționare pentru elibe
rare socială și națională, tuturor 
celor care au militat și s-au 
jertfit pentru cauza masela- 
muncitoare, a socialismului și 
comunismului.

Despre semnificația eveni
mentelor din ianuarie-februarie 
1933 a vorbit tovarășul Chivu 
Stoica.

Evocarea eroicelor lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor de 
acum patru decenii invită la re
memorări. Auzim, parcă, țipătul 
sirenei trasă de utecistul Vasile 
Roaită, care răscolise întreaga 
populație muncitorească a Bucu- 
reștiului. Și auzim glasul „acuza
ților“ din procesele ceferiștilor 
și petroliștilor, prin care a răsu
nat glasul partidului comunist. 
Și auzim, de asemenea, ritmul 
muncii constructive de astăzi. 
Pentru că la „Grivița roșie" — 
ca în toată țara — visul de acum 
40 de ani a devenit realitate : 
muncitorii, stăpâni pe destinele 
lor, sint adevărații stăpîni ai 
uzinei.
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Adunarea

(Urmare din pag. I)

citeva cuvinte, eroismul munci
torilor ceferiști de acum 40 de 
ani, importanța pe care au a- 
vut-o luptele din 1933 ale ce
feriștilor și petroliștilor. Ele au 
marcat un moment important în 
dezvoltarea mișcării revoluțio
nare din România, în creșterea 
rolului partidului comunist în 
\iața țării, au deschis drumul 
spre întărirea legăturilor parti
dului cu masele largi muncito
rești, au creat condițiile pentru 
maturizarea politică și ideologi
că a partidului nostru.

Sărbătorind astăzi luptele re
voluționare ale ceferiștilor și 
petroliștilor, partidul nostru dă 
o înaltă prețuire tuturor acelora 
care le-au organizat și condus.

DECRET
Pentru contribuția adusă la dezvoltarea căilor ferate ro

mâne și participarea activă a colectivului Uzinei mecanica 
de material rulant „16 Februarie“ Cluj la opera de construi
re a socialismului în patria noastră,

Cu prilejul aniversării a 40 de ani de la eroicele lupte 
ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 
1933,

Consiliul de Stat al Republicii Socialista România decre
tează i

Articol unic. — Se conferă „Ordinul Muncii“ clasa I Uzi
nei mecanice de material rulant „16 Februarie“ Cluj.

președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET
Privind conferirea titlului de 
„Erou al Muncii Socialiste“

Pentru merite deosebite în opera de construire a socialis
mului, cu prilejul aniversării a 40 de ani de la eroicele 
lupte ale muncitorilor ceferiști șl petroliști din ianuarie- 
februarie 1933,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decre
tează :

Articol unic. — Se conferă titlul de Erou al Muncii Socia
liste și medalia de aur Secera șl Ciocanul tovarășilor :

Ion Almășan — cazangiu la Uzina mecanică de'material 
rulant „16 Februarie“ Cluj.

Marin Bănilă — strungar la Uzina mecanică de material 
rulant „Grivița Roșie“, București

Remus Balomirean — mecanic de locomotivă la Depoul 
C.F.R. Simeria, județul Hunedoara.

Gheorghe Lepșea — mecanic de locomotivă la Depoul 
C.F.R. Brașov.

Costică Nanu — mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. 
Adjud, județul Vrancea.

Vasile Niță — maistru la revizia de vagoane Grivița, 
București

președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

SOLEMNITATEA DECERNĂRII UNOR
ÎNALTE

(Urmare din pag. I) 
mutată de a aplica cu fermitate, 
în viață, politica partidului și 
statului nostru.

Vă asigurăm încă o dată, mult 
iubite tovarășe Ceaușescu, că 
această distincție acordată uzi
nei noastre, va fi un imbold 
pentru realizări din ce în ce 
mai bune.

Vă rog să-mi permiteți ca, in 
numele Comitetului de Partid, 
al Comitetului oamenilor mun
cii si al organizațiilor de sin
dicat și tineret, să vă mulțumim 
din inimă, să vă urăm multă 
sănătate, fericire și putere de 
muncă, pentru a conduce po
porul nostru pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, spre comunism.

A vorbit apoi Eroul Muncii 
Socialiste Gheorghe Lepșea, 
mecanic de locomotivă :

In numele tovarășilor mei de 
muncă decorați, al feroviarilor 
din întreaga țară, — a spus el 
— doresc să exprim recunoștința 
cea mai fierbinte conducerii 
partidului și statului, dumnea
voastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru înal
ta prețuire acordată muncii des
fășurate de lucrătorii drumului 
de fier, pentru grija neslăbită 
privind dezvoltarea rețelei fe
roviare a țării, pentru dotarea 
ei cu noi și moderne instalații 
și mijloace de transport.

îndrumările și indicațiile pe 
care ni le-ați dat la Consfătuirea 
cu activul de bază de la calea 
ferată și cu prilejul vizitelor 
făcute in unitățile de transpor
turi și telecomunicații, pe care 
zi de zi le transpunem în via
ță, reprezintă pentru lucrătorii 

comuniștilor care s-au aflat în 
primele rînduri ale acestor 
lupte. Unii dintre acei care au 
condus aceste lupte — Gheor
ghiu-Dej, Dumitru Petrescu și 
alții — nu mai sînt în viață. 
Noi prețuim activitatea lor, așa 
cum prețuim și activitatea a- 
celor Tovarăși care și în prezent, 
împreună cu noi, cu voi toți, cu 
poporul nostru, acționează cn 
liotărîre pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a țării. 
Printre ei văd aici pe tovarășii 
Vasilichi și Doncea, pe Gheor
ghe Stoica — care, deși nu a 
lucrat la C.F.R., a avut, din în
sărcinarea partidului și condu
cerii sindicatelor unitare, un 
rol însemnat în organizarea și 
conducerea acestor greve — 
precum și pe alți tovarăși care

DISTINCȚII LA
de la calea ferată un adevărat 
program teoretic și practic pen
tru ridicarea muncii noastre, 
din toate compartimentele, la 
cote tot mai înalte.

înțelegem că onoarea ce ni 
se face, implică pentru noi o 
responsabilitate sporită. De a- 
ceea, ne angajăm în față dum
neavoastră, stimate tovarășe se
cretar .general, că ne vom stră
dui din toate puterile, cU toata 
pasiunea și priceperea noastră, 
spre a fi demni de înalta cins
te, de încrederea pe care ne-o 
acordați. Vom face totul pentru 
ca întregul mecanism complex 
al căii ferate să funcționeze zi 
și noapte, fără întrerupere, ca 
un ceasornic de bună calitate, 
așa cum ne-ați indicat dv. Sîn- 
tem pe deplin conștienți că nu
mai în acest fel vom putea sa
tisface toate cerințele de trans
port ale economiei naționale, 
aducindu-ne astfel o și mai ma
re contribuție la îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen.

Cu emoția firească ce ne stă- 
pînește în acest moment so
lemn, vă încredințăm, tovarășe 

. Nicolae Ceaușescu, că vom sluji 
cu toată abnegația cauza și ide
alurile partidului, că vom pune 
întreaga noastră capacitate, pu
tere de muncă și dăruire în sco
pul înfăptuirii mărețului pro
gram elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului pentru edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie.

Felicitînd pe cei decorați, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea rostită de condu
cătorul partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu mul

au luat parte la aceste lupte. 
Doresc să exprim cu acest prilej 
înalta prețuire pe care o dă 
partidul celor care au organizat 
și condus aceste lupte, tuturor 
tovarășilor care, în anii grei ai 
ilegalității, au contribuit la des
fășurarea cu succes a bătăliilor 
revoluționare.

Am vorbit aici de cei care au 
participat direct Ia aceste lupte, 
dar este știut că fără sprijinul 
celorlalte întreprinderi din 
București — dacă mă refer la 
Grivița — fără acțiunile genera
le ale muncitorilor din celelal
te ramuri, ale familiilor acesto
ra chiar, lupta nu s-ar fi putut 
desfășura cu succes. Trebuie să 
înțelegem că marea amploare a 
acestor bătălii a fost posibilă 

CONSILIUL DE STATt
tă atenție de toți cei prezenți 
și subliniată cu vii aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat s-au întreținut apoi în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească, cu feroviarii decorați.★

Au fost distinși cu Ordinul 
Muncii clasa I. Ilie Gh. Aca- 
sandri, electrician la Uzina me
canică de material rulant Paș
cani, Ioan P. Caba, mecanic de 
locomotivă Ia Depoul C.F.R. 
Dej-Triaj, Gheorghe I. Cristea, 
strungar la Depoul C.F.R., Pa- 
las, Dumitru V. Nicolaescu, 
maistru șef lot la Șantierul 
de construcții căi ferate nr. 41 
Cluj, Marin D. Petcu, electro
mecanic specialist la secția 
electrificare, centralizare tele
comandă 1 C.F.R. Brașov, Va
sile Gh. Rădulescu, șef de 
stație la Stația C.F.R. Ghighiu, 
județul Prahova, Neculai Gh. 
Rățoi, mecanic de locomo
tivă la Depoul C.F.R. Pașcani, 
Iosif I. Roboși, lăcătuș monta- 
tor la Uzina mecanică de mate
rial rulant „16 februarie“, Ioan 
I. Roșea, electromecanic I la 
secția centralizare telecomandă 
1 C-F.R. Timișoara, Dumitru M. 
Stan, mecanic de locomotivă la 
Depoul C.F.R. Craiova ;

Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România“, clasa a 
IT-a — Iile I. Aleman, meca
nic de locomotivă la Depoul 
C.F.R. Sibiu, Nicolae V. Ba
dea, maistru la revizia de va
goane București Grivița. Si- 
mion A. Bunea, mecanic in
structor la Depoul C.F.R. 
Cluj, Titus I. Colojl, impiegat 
de mișcare la Stația C.F.R. Ti

datorită solidarității largi a 
muncitorilor din multe sectoare 
de activitate, a familiilor lor. 
Deci, trebuie să prețuim cum se 
cuvine pe toți cei care au con
tribuit la desfășurarea cu suc
ces a acțiunilor revoluționare 
din acea perioadă.

încă o dată aș dori să ex
prim felicitări cu prilejul „Zi
lei ceferiștilor“ și, în același 
timp, să urez tuturor lucrători
lor de la căile ferate și din 
transporturi realizări tot mai 
mari în activitatea lor. Vă do
resc dumneavoastră, tuturor lu
crătorilor de la căile ferate și 
din transporturi, deplin succes 
în tot ceea ce întreprindeți, 
sănătate și fericire ! (Aplauze 
puternice).

mișoara Nord, Leonida I. Coș
ciug, mecanic de automotor la 
Depoul C.F.R. Palas, Gheorghe 
F. Covrig, lăcătuș la Uzina me
canică de material rulant „Gri
vița Roșie“, Andrei Gh. Țară- 
lungă, pensionar din Galați, 
Costache D. Ursulianu, directo
rul Uzinei mecanice de material 
rulant Pașcani ;

„Ordinul Muncii“ clasa a Il-a 
— Dumitru V. Andrei, șef 
de stație la Stația C.F.R. 
Focșani. Petru L. Bara, lă
cătuș de revizie la Revizia de 
vagoane C.F.R. Oradea, Dumi
tru M. Dudău, mecanic de lo
comotivă la Depoul C.F.R. Pia
tra Olt, Ioan A. Dusa, electro
mecanic la Secției centralizare 
telecomandă 1 C.F.R. Deva, 
Ioan I. Mocanu, operator șef la 
Regulatorul de circulație miș
care C.F.R. Nicolina, Ioan C- 
Nicolescu, adjunct al ministru
lui transporturilor și telecomu
nicațiilor. Dumitru St. Părvu- 
lescu, tîmplar la Atelierul de 
zonă C.F.R. Titu, Gheorghe Gr. 
Pintilie, ascuțitor scule la Uzi
na mecanică de material rulant 
„Grivița Roșie“, Matyaș M. 
Szabo, lăcătuș la revizia Se va-, 
goane C.F.R. Ciceu, Florian 
P. Urican, controlor tehnic de 
calitate la Uzina mecanică de 
material rulant Simeria.★

Prin decret al Consiliului de 
Stat, au mai fost conferite 129 
de ordine și 350 medalii unor 
muncitori, tehnicieni, maiștri, 
ingineri. și funcționari din ca
drul Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

(Agerpres)

Capitală

Cuvintarea tovarășului 
CHI VU STOICA

Se împlinesc patru decenii de 
la eroicele bătălii de clasă din 
ianuarie-februarie 1933, desfă
șurate sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, care au 
înscris o pagină de neuitat în 
glorioasa istorie a neînfricatei 
lupte de veacuri a clasei mun
citoare, a poporului român, pen
tru eliberare socială și națio
nală. „Luptele de clasă din pe
rioada crizei economice, și mai 
ales luptele din ianuarie-fe
bruarie 1933 — aprecia tovară
șul Nicolae Ceaușescu — au 
constituit un moment de o deo
sebită importanță în istoria miș
cării noastre muncitorești, au 
avut o profundă înrîurire asu
pra vieții politice și sociale din 
România. Ele au dat o puter
nică lovitură claselor exploata
toare, au frînat ofensiva capita
lului împotriva drepturilor eco
nomice și politice alș oamenilor 

'Șuncii’;
Zguduind din temelii întregul 

edificiu al regimului burghezo- 
moșieresc, stîrnind un puternic 
ecou In rîndurile tuturor pătu
rilor populației, determinlnd o 
viguroasă acțiune de solidarita
te In țară și peste hotare, mari
le lupte din 1933 au constituit 
— prin amploarea, combativita
tea și spiritul revoluționar ce 
le-au caracterizat, prin învăță
mintele și influența lor asupra 
vieții sociale — un eveniment 
de mare însemnătate în viața 
partidului nostru, a mișcării 
muncitorești din România. Cu o 
vigoare impresionantă, s-a vădit 
atunci uriașul potențial revolu
ționar al clasei muncitoare din 
România, dîrzenia, abnegația și 
spiritul de sacrificiu care o de
semnau drept cea mai avansată 
forță socială a țării.

Deosebita însemnătate a aces
tor mari bătălii de clasă izvo
răște din faptul că, depășind cu 
mult cadrul acțiunilor duse In 
sprijinul unor revendicări pro
fesionale limitate, au dat expre
sie combativă aspirațiilor de li
bertate, dreptate și progres so
cial ale clasei muncitoare In an
samblul ei, ale maselor largi 
populare, au afirmat în mod răs
picat voința lor neșovăitoare de 
a se opune exploatării, reacțiu- 
nli și fascismului, de a ană- 
ra interesele naționale funda
mentale ale întregului popor 
român.

în condițiile în care clasele 
exploatatoare, cercurile guver
nante accentuau înfeudarea ță
rii față de monopolurile străi
ne și puterile imperialiste, spri
jineau prin toate mijloacele 
grupările fasciste, Partidul Co
munist Român și-a demonstrat 
în mod strălucit forța politică și 
organizatorică, s-a dovedit la 
înălțimea misiunii sale istorice 
de avangardă a clasei munci
toare, a întregului popor în 
lupta pentru interesele lor vi
tale. pentru o viață mai bună, 
libertate, democrație, indepen
dență si suveranitate națională. 
Deși silit să activeze în adîncă 
ilegalitate, cu rîndurile decima
te ca urmare a prigoanei sălba
tice dezlănțuite împotriva sa, 
partidul a pregătit și condus a- 
ceste lupte, în cursul cărora 
și-a întărit legăturile cu mase
le. și-a îmbogățit experiența re
voluționară.

După ce a prezentat efectele 
crizei economice din 1929—1933, 
pe fundalul cărora s-au desfă
șurat marile bătălii sociale de 
acum patru decenii, vorbitorul 
a arătat că istoria țării noastre 
în perioada interbelică nu mai 
cunoscuse, de la greva gene
rală din octombrie 1920, con
fruntări de clasă de o aseme
nea amploare. Dacă s-a putut 
ajunge pe planul organizării și 
al desfășurării propriu-zise a 
luptelor proletare la nivelul în
registrat în anii 1929—1933, a- 
ceasta s-a datorat. în primul 
rind, faptului că, în fruntea tu
turor bătăliilor de clasă se 
afla Partidul Comunist Român, 
stegarul luptei pentru apărarea 
intereselor fundamentale ale în
tregului popor.

In continuare, cuvintarea a 
relevat principalele aspecte ale 
procesului de radicalizare a 
muncitorimii ceferiste — pro
ces stimulat de acțiunile largi 
inițiate de P.C.R. pentru mobi
lizarea acesteia împotriva în
cercării claselor dominante de 
a arunca întreaga povară a cri
zei pe spinarea maselor mun
citoare. în acest, context, ca 
rezultat al orientării spre rea
lizarea unității muncitorești, 

s-a trecut. începând cu a- 
nul 1932 la alegerea, în diferite 
centre ale țării, a comitetelor 
de acțiune ca organe de front 
unic. La 20 martie 1932 din 
inițiativa C.C. ăl P.C.R. la avut 
loc Conferința pe țară a dele- 
gaților muncitorilor1 din toate 
sindicatele ceferiste, care a 
adoptat un program de reven
dicări economice și politice 
pentru întreaga masă a salaria- 
ților de la căile ferate și a ales 
Comitetul Central de acțiune 
avind misiunea de a coordona 
pregătirea luptelor în întreaga 
țară. Secretar al- Comitetului 
Central de acțiune a fost ales 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Intrucit muncitorii ceferiști 
și petroliști se afirmau atunci 
ca detașamentele cele mai îna
intate ale clasei' muncitoare, 
luptele lor puțind constitui 
punctul de plecare.- pentru ri
dicarea Ia un nivel mai înalt a 
întregii mișcări. revoluționare,- 
P.C.R. și-a concentrat atenția 
principală și forțele sale spre 
pregătirea și conducerea acestor 
lupte. în acest fel, luptele ce
feriștilor și petroliștilor din 
ianuarie-februarie 1933 s-au 
declanșat și desfășurat ca parte 
integrantă și moment culminant 
al uriașului val revoluționar, ce 
se ridica în întreaga țară.

Organele de represiune au tre
cut, din ordinul guvernului, la 
arestarea a aproape 1 600 mili- 
tanți, urmărind ca în felul a- 
cesta să lipsească de . conducere 
muncitorimea ‘ ceferistă- șr să 
împiedice organizarea mării 
acțiuni hotărîte. ’ .

Ca o ripostă la această mă
sură a organelor represive, co
muniștii de la Grivița au ho- 
tărît devansarea acțiunii stabi
lite pentru 18 februarie, astfel 
ca ea să înceapă la Grivița in 
dimineața zilei de 15 februarie. 
Intrând în grevă, ceferiștii din 
București cereau eliberarea tu
turor conducătorilor lor ares
tați, înlăturarea imediată a.sță-, 
rii de asediu, recunoașterea co
mitetului de fabrică,, respecta
rea revendicărilor obținute prin 
greva de la 2 februarie.

Cu „Grivița“ se solidarizau 
muncitorii celorlalte întreprin
deri din Capitală, alte categorii 
și pături sociale ale orașului, 
mase largi muncitorești . din 
Cluj, Iași, Galați, Timișoara, 
Brașov și alte centre din țară, 
intelectuali, studenți, meseriași, 
mici comercianți, țărani.

în fața hotărîrii neclintite a 
greviștilor autoritățile burghe- 
zo-moșierești au recurs la. re
presiunea armată. Asasinatele 
dezlănțuite în dimineața zilei de 
16 februarie, arestarea a circa 
2 000 de muncitori, precum și 
închiderea sub pază militară a 
Atelierelor C.F.R; nu au însem
nat însă înfrîngerea muncitori
lor ceferiști și nici zdrobirea 
mișcării revoluționare din 
România. Dimpotrivă, marea 
burghezie șl moșierimea au fost 
nevoite să bată în retragere. Au 
fost serios șubrezite pozițiile 
guvernului Vaida care, în toam
na aceluiași an. a fost înlătu
rat. Acordul de la Geneva a 
fost suspendat, aplicarea „curbe
lor de sacrificiu“ a fost sistată, 
a fost ridicată starea de asediu, 
marea majoritate a muncitorilor 
arestați au fost eliberați, iar a- 
telierele redeschise. Deși a ră
mas interzisă activitatea sindi
catului, comitetului de fabrică 
și comitetului de grevă, autori
tățile au fost nevoite să accepte 
revendicările economice cuce
rite în cursul grevei de la 1—2 
februarie.

Luptele muncitorimii ceferis
te și petroliste din 1933 au de
monstrat maturizarea politică 
a clasei muncitoare, care a ur
mat. chemările celei mai revo
luționare forțe politice — Par
tidul Comunist Român, care a 
folosit cu succes o mare bogă
ție de forme și metode de ac
țiune. Din rîndurile proletaria
tului s-au afirmat cadre strins 
legate de masa muncitorimii. In 
pregătirea și conducerea acestor 
lupte s-au remarcat o serie de 
cadre revoluționare cum au fost 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Con
stantin Doncea, Ilie Pintilie, 
Gheorghe Vasilichi, Dumitru 
Petrescu, Chivu Stoica, Ion Me- 
țiu, Ion Turcu, Pa vel Bojan, 
Emil Popa, Ion Ioniță, Vasile 
Bigii, Constantin David, Naum 
Florea, Traian Hulubescu, Eu
gen Mardare, Panait Bogătoriu, 
Gheorghe Ghica și alți activiști 
de frunte ai mișcării muncito
rești.

Desfășurate la scurtă vreme 
după instaurarea dictaturii hit- 
leriste în Germania, luptele 
proletariatului român din 1933, 
au avut și o însemnătate inter
națională, fhscrîindu-se printre 
primele mari' acțiuiji ale 'prole
tariatului mondial împotriva 
fascismului. Făptui că instaura
rea fascismului în Germania și 
consecințele sale internaționale 
nu au produs derută în rîndu- 
rile clasei noastre muncitoare, 
ci, dimpotrivă, tocmai în acele 
zile, aici în România s-au de
clanșat cu atîta eroism bătălii 
de clasă de o dîrzenie necunos
cută încă pînă atunci în această 
țară, a demonstrat capacitatea 
clasei muncitoare de a riposta 

. cu fermitate politicii reacțio
nare, de a apăra interesele sale 
de clasă și interesele naționale 
ale poporului. în numeroase 
țări ale lumii,, clasa muncitoare, 
celelalte pături sociale si-au ex
primat- -solidaritatea frățeâscă 
cu luptele ceferiștilor și petro
liștilor din România.

în perioada următoare lupte
lor din februarie 1933, spiritul 
revoluționar și dîrzenia prole
tariatului s-au ridicat la un ni
vel superior, s-au amplificat le
găturile partidului comunist cu 
masele muncitoare. Au luaț fi
ință încă-în cursul anului 1933

■ nenumărate .. organizații demo-
■ cratice de masă în rîndul căro
ra un loc central l-a avut Comi
tetul Național Antifascist în 
conducerea căruia s-au aflat re
prezentanți ai.clasei muncitoare,

. intelectualitățiiși. altor pături 
și cateșorii sociale printre 
care : Tudor Bugnariu, Scarlat 
Calimachi, Nicolae . Ceaușescu, 
Radu Cernătescu, Petre Con- 
stantinescu-Iași, Iorgu Iordan, 
Barbu Lăzăreanu, Matei Socor, ș.a.

Privite în perspectiva isto
rică, luptele din 1933 au fost 
premergătoare marilor bătălii 
revoluționare ce au culminat 
cu insurecția, armată națională 

-antifascistă din august 1944. or
ganizată și condusă de Partidul 
Comunist Român care a deschis 
o eră nouă in istoria țării noas
tre, eră în care poporul român 
și-a luat soarta în propriile 
miini, văzîndu-și astfel împli
nite nobilele sale aspirații și 
idealuri.

în continuare, arătînd că e- 
vocarea împlinirii a patru de
cenii de la marile bătălii pro
letare din 1933 are loc în con
dițiile. epocii socialismului vic
torios, vorbitorul a, subliniat că. 
.partidul nostru s-a călăuzit în
totdeauna . după principiul mar- • 
xist-leninișt, că practica so
cială este supremul criteriu de 
apreciere a justeței oricărei la
turi a politicii.

Pe întreg cuprinsul patriei 
noastre socialiste", intr-o atmo
sferă de puternic avint politic, 
generat de hotărîrile Congresu
lui al X-laa și ale Conferinței 
Naționale șe desfășoară o am
plă și clocotitoare emulație 
creatoare în" munCa, pentru ..în
făptuirea programului edifi
cării societății socialiste' multi
lateral . dezvoltate, pentru reali
zarea înainte de termen a ac
tualului plan cincinal. de dez
voltare economico-socială a țării.

în cadrul cuvîntării s-a făcut 
apoi o cuprinzătoare prezen
tare a succeselor insuflețitoare 
dobindite de poporul nostru, 
sub conducerea P.C.R., în dez
voltarea industriei socialiste, a 
agriculturii cooperatiste, în 
creșterea armonioasă a tuturor 
ramurilor economiei naționale. 
Pe temelia trainică a realiză
rilor obținute în dezvoltarea e- 
conomiel, științei și culturii, ne 
propunem astăzi obiectivul în- 
suflețitor ca, în viitorii 10—15 
ani, să ridicăm țara noastră la 
un înalt nivel de dezvoltare e- 
conomică și culturală.

Realizările de pină acum, 
înaltul patriotism și abnegația 
cu care oamenii muncii de la 
orașe și sate acționează pentru 
îndeplinirea angajamentelor a- 
șumate în vederea înfăptuirii 
înainte de termen a sarcinilor 
actualului cincinal creează pre
mise trainice pentru avîntul 
continuu al construcției eco- 
nomico-sociale a României, 
pentru traducerea în viață a 
orientărilor de perspectivă sta
bilite de partid.

în procesul edificării noii so
cietăți s-a afirmat și se afirmă 
tot mai activ rolul hotărîtor al 
clasei muncitoare, forța socială 
conducătoare a țării, promo
toarea cea mai consecventă a 

progresului întregii societăți, 
aportul țărănimii la făurirea 
vieții noi, contribuția intelec
tualității la avîntul științei, în- 
vâțămintului, al creației spiri
tuale, la imbogățirea patrimo
niului economic 'Și spiritual al 
țării, s-a întărit și se întărește 
continuu unitatea întregului 
popor iii jurul Partidului Co
munist Român:

Partidui se preocupă conco
mitent de perfecționarea con
tinuă a formelor de organizare 
și activitate pe toate planurile 
vieții sociale. El mobilizează oa
menii muncii să acționeze cu 
fermitate pentru combaterea tu
turor fenomenelor negative din 
sfera relațiilor sociale, pentru 
afirmarea deplina a eticii co
muniste, a echității în societatea 
noastră. Partidul dezvoltă larg 
activitatea de formare a conști
inței socialiste, de educare a 

. întregului popor-.în spiritul ide
ilor marxișm-leninismului.

în conștiința poporului, a ară
tat vorbitorul, marile progrese 
din toate compartimentele so
cietății, progrese care au făcut 
din anii ce au urmat Congresu
lui al IX-lea perioada cea măi 
fertilă din întreaga dezvoltare 
postbelică a României, sînt in
disolubil legate de activitatea 
prodigioasă desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului .și. .' ..statului, 
de contribuția sa. decisivă la e- 
lăborarea și aplicarea liniei ge
nerale a .partidului, la .funda
mentarea științifică a politicii 
.sale interne și externe,-de spi
ritul înnoitor promovat în cele 
mai diverse sfere ale vieții eco- 
nomico-sociale. Trăsătura ca
racteristică. a societății româ
nești contemporane o constituie 
unitatea șl coeziunea de ne
zdruncinat a întregului popor în 
jurul partidului. Această uni- 

bazată pe adeziunea de
plină, față de. politica marxist- 
leninistă a partiduljii,. repne- 
zintă . principaltil temei al for
ței și trăinicie!' orînduirii noas
tre, chezășia înaintării pe calea 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a trecerii 
la construirea comunismului.

Refermdu-.se la deplina, con
cordanță și unitatea dialectică 
dintre politica internă și exter
na a României socialiste, vor
bitorul a relevat că prestigiul 
internațional al țării noastre 
este în continuă creștere, ça 
urmare atit a succeselor obți- 

,. nute în dezvoltarea, economică 
și culturală, cit și a politicii ei 
externe de pace, - activității 
perseverente pentru micșorarea 
încordării internaționale,., pen
tru dezvoltarea colaborării în- 

. -E? Po!’oare și .consolidarea pă
cii m lume. Numeroasplg vizite 
peste, hotare ale tovarășului 
Nicolae .Ceaușescu, întilnirile și 
convorbirile sale cu conducători 
ai statelor socialiste" și ai altor 
state, acordurile, politice, eco
nomice, tehnico-științifice, cul- 
'turale îpcWat'e', poziția expri
mata de. reprezentanții ' țării 
noastre în forurile internațio- 

. naie au - contribuit la o și mai 
puternică afirmare a " rolului 
României socialiste ca factor 
activ în lupta pentru réspecta- 
rea dreptului sacru al popoare
lor de a-și hotărî singure soar
ta, ca promotoare neabătute ale 
unui spirit constructiv în rela
țiile dintre state.

Detașament activ al mișcării 
comuniste și muncitorești, in
ternaționale, Partidul Comunist 
Român a dezvoltat de-a lungul 
anilor și dezvoltă in continuare 
relații largi de colaborare cu 
partidele comuniste și muncito
rești din întreaga lume, cu for
țele revoluționare, democratice 
antnmperialiste de pretutindeni, 
aducindu-și contribuția la cauza 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, la 
întărirea coeziunii frontului 
antiimperialist.

în încheiere, vorbitorul a 
subliniat că cel mai înalt o- 
magiu ce-1 putem aduce eroi
cilor ceferiști și petroliști, ce
lorlalți oameni ai muncii care, 
in ianuarie-februarie 1933, au 
sprijinit lupta lor, tuturor re
voluționarilor care au contri
buit prin jertfa lor la făurirea 
României socialiste, îl consti
tuie înfăptuirea obiectivelor in
suflețitoare stabilite de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, de Conferin
ța Națională din iulie 1972 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.
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CUM SE FORMEAZĂ
CLIMATUL CULTURAL
intr-un nou centru industrial

țariști, acordeoniști și vioriști“, 
mi s-a spus. In secții tinerii 
mi-au vorbit însă de saxofo
niști, de clarinetiști, care stau 
nefolosiți. La întrebarea mea în 
legătură cu cercurile existente 
la Casa de cultură, puțini au 
putut răspunde și aceia incom
plet. Tinerii păreau să nu fi 
auzit de existența unui cerc de 
arte plastice, a unuia de foto și 
cinema, de cenaclul literar etc.

Mi s-a mai spus că tinerii nu 
răspund la acțiunile cultural- 
distractive, nu participă la serile 
de dans, la diferite concursuri 
artistice. „Fără fete nu se poate 
dansa“, am auzit peste tot. Oare 
de ce nu vin fetele la serile de 
dans ? Cîteva tinere mi-au răs
puns că sînt căsătorite. Dar 
tinerele căsătorite nu pot veni 
împreună cu soții lor, tot ti
neri? Dar celelalte? Oare de

0 scrisoare
patetica

nență de mare importanță și 
actualitate : necesitatea unui 
climat, cultural-artistic susținut, 
ca factor de primă mină în 
formarea personalității umane, 
în devenirea șpirițuală a tină- 
rului la vîrsta cînd acesta este 
încă foarte receptiv la influen
țele din afară, la puterea exem
plului.

„Tovarăși !
Vă scriu pentru că situația 

de la noi. Combinatul de îngră
șăminte Chimice Turnu-Măgu
rele. este cu adevărat deplora
bilă. După 8 ore de lucru în 
mediu toxic nu avem putința, 
tineri fiind, să ne destindem alt
undeva decît la bibliotecă“. Așa 
începe scrisoarea pe care o am 
în față, scrisoare primită cu mai 
mult timp în urmă pe adresa 
ziarului nostru. Și 
continuă zugrăvind 
patetice un tablou 
lipsa, la data respectivă, a ori
cărei preocupări pentru activi
tățile cultural-artistice în cadrul 
marelui combinat de la Dunăre. 
„Știți care este programul unui 
tînăr din combinat ?“ —ne în
treabă autorul. „Iată-1 : serviciu, 
somn, plimbare seara cîteva ore 
pe centru, un film dacă nu l-a 
văzut, apoi restaurant sau... 
nimic. Dacă i-ați vedea seara 
cum stau și mănîncă semințe 
pe stradă, înjură sau beau la 
cafenea pînă tîrziu !“ Și pune 
întrebarea : „Oare noi. tinerii, 
sîntem buni numai pentru 
muncă patriotică, numai pentru 
strîns fier vechi și porumb ?“, 
după ce mai înainte amintește de 
încercarea repetată a tinerilor 
de a „rc etiva" unele formații 
artistice și de a înjgheba altele 
noi cu sprijinul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii, încer
cări rămase fără rezultat.

In scrisoare se vorbește apoi 
destul de convingător despre 
forțele artistice care ar exista 
In combinat De ce ar rămîne 
acesta mai prejos decît alte în
treprinderi din județ ? „De ce 
să nu avem și noi un ansamblu 
al chimiștilor ? (...) Am discutat 
cu tinerii din combinat ca de 
la om la om. Cît de mult ar 
dori să-și dezbrace monotonia 
asta morbidă ! Am discutat și 
cu 
ar 
cel 
cu
un--- -------- -----
tumultoasă, spre izbucnire nă
valnică în cîntec și în joc 
tineresc ?“

Apelul din final este chiar 
mai patetic decît restul scriso
rii ' „Nu mai avem cui _ ne 
adresa. De aceea am hotărît să 
scriem ziarului nostru, ziarul 
tinerilor. Ați rămas 
noastră speranță, paiul de care 
ne agățăm cu disperare. Ne veți 
ajuta oare ?“ Și sîntem invitați 
la combinat să stăm de vorbă 
cu tinerii, spre a ne. convinge 
la fața locului „că aceasta este 
latura atît. de crudă a ade
vărului".

Lucru pe care l-am și făcut 
în urmă cu cîteva zile.

Restaurantul
concurează

casa
autorul ei 

în fraze 
dezolant :

de cultură ?

Cităm din nou din scrisoarea 
corespondentului nostru : „Oare 
această neangrenare a tinere
tului în munca cultural-distrac- 
tivă nu este și ea una din expli
cațiile ce se dau degradării 
morale a tinerilor, a stagnării 
lor în cîrciumi, restaurante șf 
implicit a lipsurilor de la ser-

la combinat : „Prin 67-68 exista 
la combinat un cor de 100 de 
persoane. Participam cu el la 
concursuri. Personalități ale mu
zicii noastre corale, ca Ioan Chi- 
rescu sau Nicolae Ciobanu, și-au 
exprimat cu diverse prilejuri 
aprecierile elogioase la adresa 
lui. Mai exista pe atunci și un 
grup vocal foarte bun. S-au di
zolvat și unul și celălalt. Pro
babil că n-a mai existat intere
sul din partea celor care trebu
iau să-l arate.“

Din convorbirea avută cu tov. 
Vornica Horațiu, directorul Ca
sei de cultură : „Colaborăm des
tul de bine cu cei de la combi
nat. Formația de muzică ușoară 
se poate spune că e a lor. In ta
raf de asemenea există doi sa
lariați de acolo. Formația de 
dansuri a combinatului face aici 
repetiție de două ori pe săptă
mînă. La concursul de muzică 
populară Viorile Toamnei au 
participat mai mulți soliști de la 
ei. Comitetul U.T.C. de la com
binat a organizat aici două ac
țiuni : Dialog între generații și 
De vorbă cu tinerii. Din decem
brie am deschis două cicluri : 
Noutăți in domeniul industriei 
chimice și Gînduri, oameni, fap
te, care se desfășoară sub for
mă de șimpozioane, mese rotun
de, expuneri, dezbateri, întîlniri 
cu...

La 1 martie se va deschide 
aici Clubul inginerilor și tehni-

rele la maximum în sala plină 
a Casei de cultură.

Voi insista însă aici asupra 
unor neajunsuri mai generale 
ale muncii cultural-educative, 
neajunsuri întilnite în multe lo
calități din țară, mai ales în 
cele recent ridicate la o intensă 
viață industrială. La analiza 
acestora trebuie să ținem seama 
de unele aspecte sociale generate 
de ritmul rapid de industriali
zare și urbanizare pe întregul 
cuprins al României. O mare 
unitate economică ivită „peste 
noapte“ reunește intr-un scurt 
răstimp un colectiv uman ete
rogen, format în bună parte din 
tineri proveniți din mediul ru
ral, nu numai din raza unui ju
deț ci foarte adesea din cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării. 
Așadar un mediu compozit, de 
oameni cu niveluri de cultură 
diferite, unde proaspătul inginer 
amator de muzică clasică se în- 
tilnește cu adolescentul de la ța-: 
ră care vine pentru prima oarăi 
în contact cu o mașină-unealtă 
sau cu dușul nichelat al băii cu 
încălzire centrală. In cazul aces
tuia din urmă nu s-ar putea vor
bi oare, fie și pentru o perioadă 
scurtă, de un „complex al dezră
dăcinării“, cu manifestări 
dente ,în comportament? 
mai putea vorbi, cred 
de o anumită stare 
provizorat la unii, și mă 
dese la cei cazați în

evi- 
S-ar 

eu, 
de 

gin
ea-

ANCHETA „SCÎNTEII TINERETULUI"

oameni în vîrstă. Ce mult 
dori să spună : — Privește, 
ce cîntă lucrează în secție 
mine. Nu rezidă din asta 
dor latent spre exteriorizare 1/__ - __ _ S_I----- -.X

ultima

...Șî cîteva 
exagerări

Din capul locului trebuie să 
spun că autorul — sau autorii 
— scrisorii (semnată : un grup 
de tineri, muncitori ai C.I.C. 
Turnu-Măgurele) este tentat să 
exagereze, atît în țon cît și 
In afirmații, probabil pentru a fi 
cît mal convingător. Să începem 
cu afirmația cum că tinerii din 
combinat n-ar avea posibilitatea 
să se destindă după orele de 
muncă în altă parte decît la 
bibliotecă. Aici trebuie să pre
cizăm un lucru și anume că. 
din 
te 
combinatului 
șului, 
treprinderea 
un club 
în incinta 
diata vecinătate. în 
centrul municipiului 
ca în mai toate orașele țării, o 
impunătoare casă de cultură, 
încăpătoare și foarte bine dotată 
destinată să răspundă cerințe
lor și preocupărilor celor mai 
diverse ale tinerilor dornici de 
cultură și de recreere. cum sînt 
cei care ne scriu.

Corespondentul nostru neagă 
apoi cu desăvîrșire existența 
oricărei formații artistice in 
cadrul combinatului, ori din 
discuțiile pe care le-am purtat 
cu numeroși tineri reiese că în 
perioada respectivă brigada ar
tistică de agitație se bucura 
încă de succes la fiecare apari
ție iar formația de muzică 
ușoară era prezentă săptămînal 
pe scena Casei de cultură.

In sfîrșit e discutabilă afir- 
ne

motive bine 
(amplasarea 

în 
atmosfera | 

nu I 
propriu 
ei sau

; întemeia- 
platformei 

afara ora- 
poluată), In
dispune de 

construit 
în ime- 

schimb, în 
s-a înălțat,

viciu ?“ Și mai departe : „Ce e 
oare mai groaznic decît să vezi 
un tinâr de 20 de ani bălăbă- 
nindu-se pe drum, cu ochii in
jectați de beție murdară, înju- 
rînd, aci căzînd, iarăși 
du-se, urmărindu-și 
sinuos ? Cum au oare 
numai fotbaliștii să-și 
feste pasiunea. (...) Avem 
combinat și poeți care au 
blicat prin diverse reviste, 
prea știe nimeni de ei“.

Din discuțiile purtate cu tine
rii prin secțiile combinatului i 
Ion Ceaușu, maistru chimist. 
Uree II : „Ar fi mai frumos — 
s-a discutat și în ședință — să 
fie mai puține cîrciumi și mai 
multe săli de spectacole. Și 
activitatea culturală poate să 
meargă mult mai bine la noi 
cu mai multă bunăvoință“.

Leru Vili — operator chimist, 
Uree II : „Aș vrea să fac parte 
dintr-o formație artistică. La 
noi nu s-a prea făcut populari
zare pentru formațiile nou în
ființate. Activitatea acestora ar 
fi și frumoasă și folositoare. 
Nu și-ar mai pierde tinerii vre
mea prin restaurante și pe 
stradă".

Georgeta Pițigoi — inginer 
Laborator, Acid azotic. Azotat I, 
membră în 
combinat î 
există dar 
Nu știu de 
atît de nasivi“.

Ion Luca, Acid azotic I t 
„Mulți sînt ocupați la seral, în 
școli de maiștri, în licee. Lu
crăm și în ture. E adevărat că 
în timpul liber tinerii sau 
plimbă pe stradă 
Modern (restaurant n.n.)“.

Stelian Fira, tehnician AMC, 
Laborator : — „Cu activitatea 
culturală nu stăm prea bine. La 
pavilionul AT s-au găsit oameni 
pentru brigada artistică. La noi 
în secție din 51 de tineri, 32 ur
mează diferite școli. Sîmbăta și 
duminica pleacă de obicei acasă, 
la țară. Spectacolele de la casa 
de cultură sînt de multe ori sla
be, cu turnee ocazionale.

Aș vrea să vorbesc și despre 
cele două cinematografe din 
oraș. In sala Dunărea nu se poa
te vedea un film din cauza frigu
lui și a mirosului urît de la W.C.. 
Și cealaltă sală e mică și veche. 
Filmele care ni se aduc sînt ve
chi și 
de la 
Sălile 
cauza

Ilie 
lit : ,: 
cam se duc în circiumă, 
pus acum afișe în combinat pen
tru formația de dansuri. Cred că 
o să meargă mai bine activita
tea artistică. Noul președinte al 
sindicatului se interesează de 
aceste lucruri.“

sculîn- 
drumul 
dreptul 

mani- 
în 

pu- 
Nu

comitetul U.T.C. pe 
„Oameni talentati 

trebuie descoperiti, 
ce tinerii noștri sînt

se
sau intră la

de multe ori se schimbă 
un cinematograf la altul, 
sînt aproape goale din 
asta.
Vîrtopeanu, maistru Crio- 

,In Turnu Măgurele tinerii 
S-au

cienilor, o realizare frumoasă.
E aproape inexplicabilă totuși 

lipsa de participare a tinerilor 
la serile cultural-distractive or
ganizate de noi. Recent, la o 
seară de dans s-au prezentat 
numai doi băieți și nici o fată.

Credeți poate că tinerii ar veni 
la niște seri mai deosebite? Iată, 
la Făgăraș, unde am lucrat pînă 
în octombrie trecut, s-a făcut 
odată un sondaj de opinie. 
Cîțiva tineri au cerut operă și 
concerte simfonice. Am adus un 
concert ‘ .
exprima jena noastră cînd ar
tiștii au cîntat in fața unei săli 
de numai ? 30 de persoane. 
Nici concertele lecții n-au avut 
succes. Aici am lansat chemări 
pentru echipa de teatru și de re
citări. Nu avem candidați. Avem 
nevoie de soliști de muzică ușoa
ră pentru festivalurile noastre 
periodice. Se prezintă mai mult 
elevi și eleve. Avem la Casa de 
cultură un cenaclu literar. Unde 
sînt poeții din combinat ?

Am încercat să-i cîștigăm pe 
tineri și altfel. Știind că restau
rantul e aglomerat seară de sea
ră, Casa de cultură a inițiat o 
seară distractivă acolo, în res
taurant. S-au lipit afișe, s-a pre
gătit programul și în seara res
pectivă s-a întîmplat un lucru 
neașteptat : restaurantul a ră
mas pe jumătate gol“.

Din nou prin secțiile 
natului.

Păsărică Florea, 
U.T.C., Criolit : „Secția 
cu oameni tineri, 
muncitori sînt vreo 2-3 care ar 
avea aptitudini artistice. I-am 
anunțat în decembrie să meargă 
la Casa de cultură, la presetec- 
ție. Nu s-au dus“.

Stelian Pietreanu, electrician, 
Criolit ;■ „Ce vă spun eu e se
cretul nostru. Ne-am gîndit să 
facem o brigadă artistică » sec
ției.

Asta acum vreo 3 săptămîni. 
Sîntem înțeleși 14, care ne pri
cepem. Dar ar mai fi și alții care 
ar participa. Avem și instrumen
tiști. Trei : un violonist, un acor- 
deonist și un saxofonist, ăsta din 
altă secție, dar vine. Baba Au- 
gustin lucrează la textul de bri
gadă. Vrem să jucăm și 
„Două lozuri“, într-o adaptare 
a noastră“.

Reporterul : Tovarășul secre
tar tocmai îmi spunea că ar fi 
numai vreo trei artiști pe aici...

S.P. : „A ! Păi nu i-am spus 
nimic. A fost așa, secretul nostru, 
ambiția noastră, aici în secție. 
Ideea ne-a venit de la afișul pus 
la poartă. Ne-am zis, hai să con
curăm noi brigada combinatului, 

facem noi o brigadă și mai și 
secție, o brigadă a noastră, 
ne-am apucat de treabă“.

simfonic și nu vă pot

mine și la navetiști. La aces
tea se adaugă greutățile cărora 
trebuie să le facă față o între
prindere mare în primii ani, 
cînd, după cum am arătat, o 
mare parte dintre salariați tre
buie să se califice din mers. 
Mai este apoi și fluctuația de 
personal.

Aceste lucruri, întilnite și în 
cazul combinatului din Turnu 
Măgurele, nu le amintesc pentru 
a justifica lipsurile sesizate în 
scrisoarea tinerilor de acolo. Do
vada dezinteresului pe care l-au 
manifestat într-o anumită peri
oadă responsabilii cu munca 
culturală din combinat este 
chiar faptul că, în urma criticilor 
primite, lucrurile încep să rein
tre în normal, acest normal în- 
semnînd 
ființarea 
mai sus 
schimba

Majoritatea celor chemați să 
asigure bunul mers al activită
ților cultural-artistice se plîng 
de pasivitatea tinerilor. Concret, 
în combinat, cred că populari
zarea n-a existat aproape deloc. 
Artiști amatori există. In fiecare 
secție prin care am trecut am 
descoperit cîțiva. „Nu avem in
strumentiști pentru formațiile 
muzicale. N-am găsit decît ghi-

înființarea sau reîn- 
formațiilor artistice 

amintite. Dar asta va 
oare radical lucrurile ?

vină nu este și comportarea nu 
tocmai civilizată a unora din
tre tineri la asemenea re
uniuni ? S-ar putea porni de la 
obligativitatea în asemenea o- 
cazii a unei ținute vestimen
tare corecte. Se pare că acest 
lucru schimbă întrucîtva și 
psihologia individului.

Cred că mjlocul cel mai bun 
de a-i atrage pe tineri la Casa 
de cultură nu este mutarea ac
tivității acesteia la restaurant ci 
găsirea acelor forme de mani
festări care să facă din lăcașul 
culturii un loc mai interesant și 
mai atrăgător decît restaurantul. 
Formalismul este o manta care 
ascunde de multe ori comodita
tea, lipsa de inițiativă, de imagi
nație. Dările de seamă sînt pline 
de „acțiuni“, dar dacă aceste 
acțiuni sînt niște prelegeri plic
ticoase sau niște „mese rotunde“ 
aranjate, sau veșnicele „cine știe 
cîștigă“, la care nu se cîștigă 
nici măcar niște cunoștințe noi, 
interesante ? Atunci, între o 
seară de dans cu un preambul 
prelungit și un serial polițist la 
televizor, tinerii aleg ultima 
variantă.

Ar trebui făcute investigații în 
rîndul tinerilor iar inițiativele 
lor ar trebui sprijinite, căci ele 
există. Tinerii artiști amatori 
pasionați și plini de energie ar 
trebui descoperiți și folosiți ca 
animatori ai vieții culturale. 
Formațiile artistice au nevoie să 
fie sprijinite de sindicat și de 
conducerea întreprinderii chiar 
și atunci cînd ele nu le aduc 
neapărat premii și evidențieri în 
dările de seamă

Nivelul general 
tuturor oamenilor 
de la an la an. 
mijlocirea televizorului și radi
oului asistă în prezent la repre
zentații teatrale de înalt 
artistic, văd spectacole 
zical-coregrafice de bună 
tate, încep să recunoască 
iubească mari artiști și oameni 
de știință. Pretențiile lor sînt 
tot mai mari, preferințele tot 
mai diferențiate. Iar casele de 
cultură, trebuie s-o recunoaștem, 
sînt departe de a le satisface 
prin formele și mjloacele folo
site în prezent, adesea Învechite 
și pline de automatismele ruti
nei.

Dar aceste lucruri depășesc 
cadrul prezentei anchete iar a- 
nalizarea lor ar cere participa
rea tuturor acelora care prin na
tura ocupației lor sînt mai a- 
tenți la fenomenul social. O 
amplă dezbatere publică, cu 
participarea sociologilor, a ca
drelor didactice, a activiștilor 
culturali, a publiciștilor și a ti
nerilor înșiși, ar fi de dorit. Dar 
nu o dezbatere pur teoretică, ci 
una din care să se poată trage 
niște concluzii practice, care, 
aplicate, ar face din casele noas
tre de cultură adevărate centre 
de culturalizare, focare de civi
lizație.

Luna februarie a devenit 
in mod tradițional pentru 
sate o lună a cărților fi a 
cititului. Luna februarie se 
constituie însă ca un punct 
culminant din acțiunea cărții, 
un corolar al tuturor activi
tăților cultural-educative de 
peste an. Anul acesta „Luna

FESTIVALUL CARIILOR
cărții la sate“ se află la cea 
de a VlII-a ediție.

Dovada cea mai simplă și 
temeinic convingătoare că sa
tele noastre recepționează as
tăzi cartea și cititul ca una 
dintre îndeletnicirile de bază 
ale timpului liber: cercuri de 
citit, laboratoare pentru stu
diul agrotehnicii, zootehniei, 
viticulturii și pomiculturii, 
cercuri literare, societăți cul
turale, recenzii, emisiuni, în- 
tîlniri cu scriitorii etc. Toate 
au creat în sate o bază soli
dă, un temei cultural cărții.

Prin scopul și rostul pe 
care noi i-l atribuim, cititul 
capătă din ce în ce mai mult

voluntari de carte. Librăria să
tească, asemeni celei urbane, 
nu vinde doar cărți, ci desfă
șoară printre cumpărătorii săi 
o susținută propagandă a idei
lor culturale și politice ; vîn- 
zătorul de carte, asemenea 
bibliotecarului, devine la lo
cul său de muncă — standul 
cu cărți — un veritabil acti
vist cultural.

Pentru difuzarea cărților 
activează o rețea de librării 
și magazine sătești ce acope
ră aproape toate localitățile 
rurale ale țării: Peste 900 
de librării comunale, circa 
7 000 raioane și puncte de di
fuzare a cărții în magazinele

combi-
secretar 
e nouă, 

Din 56 de

Cineva care
sa puna suflet

să 
în 
Și

Cîteva
constatàri
de ordin

mai general

de la județ, 
de cultură al 
muncii crește 
Tinerii, prin

nivel 
mu- 
cali- 

și să o importanță socială. Milioa
nele de cărți aflate în biblio
tecile obștești, ale satului, în 
totalitate peste 23 de milioa
ne, și librăriile Cooperației de 
consum, peste 800 la număr, 
sînt adevărați mesageri ai ști
inței și civilizației. Intr-un an 
(1972) s-au vîndut la sate 
cărți, numai prin magazinele 
Cooperației de consum, în va
loare de peste 83 milioane 
lei. In 1972, prin rețeaua 
vastă de difuzare a Coo
perației de consum au fost 
răspîndite în mase 2 537 
de titluri de carte (din care 
595 titluri de carte în limbi
le naționalităților conlocuitoa
re) în 11 milioane de exem
plare I Vn adevărat mesaj 
cultural la care a contribuit 
din plin Cooperația de con
sum. Răspîndirea cărții la 
sate a îmbrăcat în anul 1972 
o diversitate de forme pro
pagandistice. Vn aport deose
bit în răspîndirea cărții l-au 
avut și cei 7 000 de aifuzori

sătești, 32 de secții județene 
„Cartea prin poștă“ ca și u- 
nitatea centrală „Cartea prin 
poștă" din București, pun 
la dispoziția cititorilor din 
cele mai îndepărtate col
țuri ale țării cărțile și infor
mațiile editoriale solicitate.

In anul acesta, pentru 
localitățile izolate și greu 
accesibile, Cooperația de con
sum a organizat peste 20 
de autolihrării, adevărată ca
ravană a cărții — care stră
bate satele de munte, locali
tățile din Deltă, zonele fores
tiere și miniere. Pentru a sti
mula inițiativa tineretului, 
cooperația a inițiat și o serie 
de acțiuni educative printre 
care de mare succes s-a 
bucurat cea intitulată „For- 
mați-vă biblioteci personale !", 
prin cumpărarea în rate a u- 
nor seturi de cărți în valoa
re variabilă între 50—100 lei.

Această mare acțiune cul- 
tural-educativă la sate, orga
nizată de Consiliul Culturii și

Educației Socialiste, Uniunea 
Tineretului Comunist și Uniu
nea Centrală a Cooperativelor 
de Consum, nu urmărește să 
adune în bilanț doar sporurile 
de vînzare la standuri. După 
un program în comun alcă
tuit, organizatorii desfășoară, 
în această lună, prin tot corte
giul manifestărilor culturale, 
un adevărat „festival al căr
ții". Fiecare editură, după 
specificul său tematic, urmă
rește îndeaproape răspîndirea 
cărților sale scoase în acest an 
de sub teascuri. In Dolj, e- 
xistă un mare și modern sis
tem de irigații — pe sole de 
nisipuri. Aici, Editura „Ceres" 
a organizat cu mecanizatorii, 
cu legumicultorii, cu tehnicie
nii sistemului ample discu
ții, în urma cărora editorul 
de carte s-a întors acasă cu 
idei și prețioase sugestii. In- 
tîlniri asemănătoare se organi
zează în această săptămînă la 
fermele zootehnice din Bără
gan, la cooperativele agricole 
din Dobrogea, în podgoriile 
Moldovei și Argeșului. Acți
uni culturale, de mare am
ploare au organizat și cele
lalte case de editură : Editura 
Enciclopedică, Kriterion, Al
batros, Meridiane, Eminescu, 
Minerva, Ion Creangă, Juni
mea, Facla etc. Tineri scrii
tori, poeți și critici se întîl- 
nesc în librăriile sătești, la 
biblioteca căminului cultural 
cu cititorii lor; se discută e- 
roii cărților, realitatea care îi 
determină pe aceștia ; creato
rul observă direct în masa ci
titorilor cit de viabile sînt per
sonajele sale, cît de bine a 
cunoscut realitatea vieții, 
munca și preocupările oame
nilor.

Sîntem în mijlocul, lunii, la 
sate a început sărbătoarea 
cărții. Operele lui Sadoveanu, 
Creangă, Caragiale sau Emi
nescu, Marin Preda ori Za- 
haria Stancu, prezente în stan
durile bogat asortate cu albu
me, reviste și cărți noi care 
mai păstrează între file cer
neala proaspătă a tiparului...

Reportaj publicitar realizat 
de ION MARCOVICI

mafia „nu mai avem cui 
adresa“, de vreme ce din scri
soare nu reiese că „grupul de 
tineri" s-ar fi adresat și altor 
foruri sau organisme în afara 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere. mai precis secretarului 
acestuia, tovarășul Ion Ghergu. 
De pildă se puteau adresa adu
nării generale a uteciștilor.

Cu toate aceste amendamente 
și în ciuda subiectivității ei re
torice. scrisoarea în cauză 
merită toată atenția, deoarece 
ea pune în discuție o chestiune 
mult mai generală și în perma-

Conslantin Șalapa, secretar de 
partid la Acid sulfuric : „Cred 
că nu există un instruc
tor care să pună suflet Nici con
ducerea combinatului nu se prea 
interesează. Cînd se dă atîta im
portanță sportului, s-ar putea 
ajuta și activitatea artistică. Ci
neva trebuie să ia inițiativa pen
tru că echipele astea artistice 
sînt intr-adevăr un stimulent.“

Din discuția purtată cu direc
torul Grupului școlar industrial, 
tov. Constantin Arsu: „Cu o Casă 
de cultură ca a noastră tinerii 
din oraș au toate posibilitățile. 
Totuși participarea lor la acți
unile cultural-distractive e slabă. 
Chiar și la serile de dans. De 
pildă, noi am organizat aici îna
inte de sosirea elevilor din va
canță un „Bal al chimiștilor“. 
Mă temeam că va fi înghesu
ială. In seara balului, alături de 
orchestră, s-au prezentat însă 
numai vreo 10-15 tineri. Nici o 
fată. Si se dăduseră invitații“.

Din convorbirea cu tov. Ion 
Davidescu, instructor la casa de 
cultură, fost dirijor al corului de

Desigur, de la data cînd grupul 
de tineri din Turnu Măgurele a 
expediat scrisoarea de la care 
am pornit și pină astăzi, situația 
descrisă acolo s-a îmbunătățit 
simțitor și am primit asigurări 
din partea comitetului U.T.C. 
din combinat că activitatea cul- 
tural-artistică va redeveni cu- 
rînd, cum e și firesc, o prezență 
cotidiană în viața tinerilor de 
aici.

La data vizitei mele o primă 
echipă de dansuri teleormănene 
se afla în plină perioadă de re
petiții, o alta specială, de călu
șari, era în formare. Inginerul 
Anton Popescu lucra încă la 
noul text al brigăzii de agitație.

Primul ei spectacol vă avea 
loc în luna martie a.c. O echipă 
de teatru este de asemenea în 
formare, ca și taraful de altfel. 
In plan este trecută și înființa
rea unei formații vocale. For
mația de ghitare am avut prile
jul s-o văd evoluînd cu difuzoa-

MIHAI ELIN
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Ing. GH. COPIL, 27 de 
ani, Tîrgu-Mureș :

„Îmi permit, printre al
tele, și o întrebare indis
cretă : vă interesează pă
rerile cititorilor despre 
munca dv. la această ru
brică ?“

întrebarea nu mi se 
pare indiscretă. Mai mult, 
punîndu-mi-o, îmi faci un 
real serviciu : mă determini 
să redactez chiar acum 
cîteva rânduri pe care 
mereu le-am amînat și, 
tot regretînd că le amîn, 
m-am obișnuit cu regre
tul, am început să țin la 
el, să mi-1 apropii și să-l 
iubesc, astfel că nu l-aș 
mai fi lăsat să mă pără
sească nici mort... Dar iată 
despre ce e vorba :

Nu mă dă modestia 
afară din casă și deci nu 
mă sfiesc să spun că pri
mesc numeroase scrisori 
prin care munca mea la 
această rubrică este re
marcată în chip pozitiv, 
în același timp, o ele
mentară probitate profe
sională mă obligă să arăt
— evident, nu chiar cu o 
plăcere nebună — că 
destui oorespondenți au 
obiecții asupra modului 
cum îmi fac (mai exact, 
spun ei : cum nu-mi fac) 
datoria. Unii mă critică •— 
în sensul cel mai nobil al 
cuvîntului — alții mă 
ceartă, în sfîrșit, alții, mai 
impulsivi, mă amenință cu 
represalii ori mă înjură 
direct de tot ce mi-a fost 
mai drag pe lume cînd 
eram copil.

îmi cer scuze că n-am 
răspuns și nici n-o să 
răspund celor care îmi 
adresează cuvinte măguli
toare. Sînt un om pățit: 
toți acei ce n-au izbutit 
să mă distrugă cu critici- 
le, nu s-au dat bătuți și 
pînă la urmă au reușit s-o 
facă cu laudele ! Nu 
vreau, Doamne-ferește, să 
spun că nu-mi plac cu
vintele care îmi gîdilă 
amorul propriu, dar expe
riența mă învață să mă 
întreb întotdeauna cit mă 
vor costa... Mă simt vino
vat însă că n-am răspuns 
nici celor care, dintr-un 
motiv sau altul, ori din 
toate motivele puse cap 
la cap, îmi dau să înțeleg
— și eu chestiile astea le 
înțeleg destul de repede
— că le sînt prea puțin, 
mult prea puțin și din ce 
în ce mai puțin agreabil. 
O fac acum, profitând de 
întrebarea care deschide 
azi această rubrică.

Iată cîteva fragmente 
din scrisoarea STELEI 
IORDACHE, satul Brăgă- 
reasa, comuna Scutelnici, 
Buzău, scrisoare prin care 
semnatara ei mai întîi îmi 
comunică — de parcă eu 
n-aș fi știut! că mi-a 
mai trimis o misivă anul 
trecut și nu i-am răspuns : 
„Aveați o datorie, aceea 
de om, o datorie nobilă, 
mai importantă decît toa
te celelalte“... „pentru 
două rînduri cred că a- 
veați timp“... „Sînteți pro
babil prea ironic pentru a 
discuta și ceva serios cu 
cineva“........scrisoarea mea
nu v-a plăcut pentru că 
spunea prea multe adevă
ruri și unor oameni nu le 
place să-l recunoască“... 
„mi-ați dovedit că sînteti 
un egoist, un individua
list"... etc. Ei bine, care 
era „datoria mea de om, 
mai nobilă decît toate 
celelalte“, adică ce trebuia 
să fac eu și n-am făcut ? 
Trebuia să-i critic pe cei 
ce lucrează la forțele de 
muncă din Buzău pentru 
că îi pun bețe în roate 
Stelei și nu-i oferă un 
serviciu. O anunț pe Stela

că în decurs de cîteva 
săptămîni am criticat — 
și, zic eu, cu toată vehe
mența de care sînt în stare 
— de două ori pe func
ționarii numitului serviciu, 
prilejul oferindu-mi-1 plîn- 
geri tot atît de întemeiate 
ca și cea a Stelei, una din 
acestea fiind semnată 
chiar de o fată din Po
goanele, comuna unde 
Stela și-a făcut liceul. în
țeleg enervarea Stelei, dar 
trebuie să mă înțeleagă și 
ea că mi-e greu să schimb 
titlul rubricii în „De la 
om la birocrații din Bu
zău“, Nu i-am răspuns 
Stelei fiindcă am răspuns 
altora în aceeași problemă 
și — bine sau rău — așa 
sînt nevoit să procedez în 
permanență. (Am primit— 
cifra e riguros exactă — 
43 de scrisori de la tineri 
ostași ale căror prietene 
sau iubite le scriu mai rar 
ori nu le mai scriu deloc, 
dar am publicat una sin
gură deși știu bine că 
fiecare tînăr în parte în
cearcă necazul lui, iar a-

să-i mai apăr 1 — pe ele
vii obligați să se tundă cu 
numărul zero, Marius 
Chicoș Rostogan redivivus 
mă supune unui duș de 
invective, conchizînd : „O 
să vorbim noi în altă 
parte 1“ Sînt de acord să 
vorbim ori unde dorește 
concetățeanul meu, numai 
la frizerie nu, și numai 
lîngă mașina de tuns nu
mărul zero nu I

ANELA M„ 17 ani, 
Secuieni, Bacău, îmi scrie 
indignată și ea : „Un oa
recare Costi G. din Co
rabia vă cerea un sfat, dar 
dv. în loc să-1 ajutați, să-i 
alinați suferința, i-ați răs
puns în bătaie de joc“. 
Martor mi-e cerul (și i Mii 
ales cititorii) că n-am în
drăznit să fac una ca asta, 
dar Costi G. din Corabia 
îmi cerea să-l sfătuiesc 
cum să procedeze să-și 
readucă înapoi prietena 
care a fugit cu altul toc
mai cînd el îi adusese 
„diverse lucruri printre 
care și de-ale gurii“. Las

la performanța de a da un 
sfat fără să știu despre 
ce e vorba. Dar poate că 
tu, dragă Anela, ai o idee 
de a-i răspunde lui Costi, 
astfel încît el să ajungă în 
posesia unei soluții infai
libile de a-și vedea prie
tena revenită la sentimen
te mai bune, inclusiv la 
diverse lucruri și alimente. 
O aștept și i-o trimit de 
urgență lui Costi — dacă, 
bineînțeles, omul nostru 
din Corabia încă nu s-a 
lămurit singur ce atitudi
ne trebuie să ia și dacă, 
tot singur, n-a consumat 
alimentele 1

In fine — deși șirul 
criticilor și sudalmelor nu 
se oprește aici — să-i mai 
dau cuvîntul și lui AL. M., 
de 20 de ani, Galați : „Ați 
scris că nu răspundeți prin 
ziar la toate scrisorile. 
Păi de ce ? Nu vă plătește 
pentru asta ?“ Ba da, și 
încă în acord. Cu fie
care nou răspuns, mai 
ciupesc un ban. Bașca 
faptul că sînt plătit după 
un tarif diferențiat. Pen-

Am ezitat la început 
să-ți public scrisoarea, 
îmi spuneam că întîmplă- 
rile pe care le descrii sînt 
prea ieșite din comun și 
mă întrebam dacă cititorii, 
sesizînd numai acest as
pect sui-generis al poveș
tii, nu le vor confunda cu 
un subiect ieftin de melo
dramă. Pînă la urmă, 
iată, rândurile tale apar — 
și apar tocmai fiindcă am 
ajuns la concluzia că nu-i 
vorba de un caz aparte. 
Ciudățenia — dacă-mi 
permiți s-o numesc ast
fel — constă doar în fap
tul că pe voi toți vă lea
gă, în același timp, o 
frumoasă prietenie, iar 
dacă mă gîndesc bine, 
frămîntările tale — și, bă
nuiesc, ale celorlalți trei — 
le-au născut fireasca tea
mă că această prietenie 
s-ar putea distruge. Păre
rea mea este că ar fi pă
cat să se distrugă. Ar fi 
păcat și dureros pentru 
că sacrificarea ei tot n-ar 
rezolva cealaltă problemă 
evident irezolvabilă în

OM
cest necaz nu trece mai 
ușor numai pentru moti
vul că se aseamănă cu al 
altuia). Să răspund însă în 
continuare Stelei. „Pentru 
două rînduri cred că aveați 
timp“, îmi reproșează ea. 
Nu lipsa de timp m-a fă
cut să nu răspund ci, re
pet, faptul că, din punc
tul meu de vedere, am 
socotit că, în urma a două 
sesizări, alții, care au a- 
ceastă calitate, e timpul 
să-i ia de guler pe cei de 
la forțele de muncă din 
Buzău. Mai departe : „sîn
teți probabil prea ironic 
pentru a discuta și ceva 
serios cu cineva“. Ceea 
ce-mi reproșez este toc
mai că nu-s suficient de 
ironic, •— ironia neputînd 
fi tradusă nici prin 
„bășcălie“ și nici prin 
„garagață", ea fiind o 
modalitate de a exprima 
mai nuanțat niște adevă
ruri mai dificil altfel, se
sizabile. Dar cu privire la 
adevăruri părerea Stelei 
este că „scrisoarea mea nu 
v-a plăcut pentru că spu
nea prea multe adevă
ruri...“. Jur cu mîna pe 
inimă că nu-mi plac decît 
scrisorile care spun adevă
ruri, cît mai multe și mai 
copleșitoare adevăruri — 
și tocmai de asta nu răs
pund unor scrisori care 
spun adevăruri nrea pu
ține sau deloc. In sfîrșit, 
Stela mă socotește „un 
egoist, un individualist“. 
Nu mă pot disculpa, îmi 
voi duce crucea acuzației 
în tăcere, nu sînt primul 
care o fac, istoria mai 
cunoaște cazuri 1 Dacă 
Stela mai adăuga însă că, 
pe lîngă toate păcatele 
mai sînt și ranchiunos, da, 
aveam cum să mă apăr. 
Ti uram — așa cum o fac 
acum — rezolvarea grab
nică a situației ei și mul
tă sănătate.

Mă face cu ou și cu 
oțet un pedagog — nu-și 
dă numele — de la o 
școală profesională din 
Iași. Pentru că nu-i place 
că i-am apărat — și o

de OCTAV

la o parte că mi-e greu 
să bag în aceeași oală 
sentimente și articole ali
mentare. Cum puteam 
să-i alin suferința lui 
Costi ? Mîngîindu-1 pe 
creștet și spunîndu-î: 
,',Taci cu tata, lasă, o să 
se întoarcă ea singură, o 
să-și dea ea seama pe cine 
a pierdut, o să aibă ea 
nevoie de diverse lucruri 
printre care și alimente“ ? 
Sau dîndu-i următoa
rea rețetă : „Ia apă ne
începută, dizolvă în ea 
trei cozi de șoareci ne- 
înțărcați, adaugă un fir de 
la tîmpla stingă a unui 
unchi drept, amestecă și 
bea în fiecare vineri, la 
cîntatul cocoșului, cîte o 
înghițitură“ ? I-am răspuns 
lui Costi că nu sînt oracol, 
că, în principiu, nu răs
pund la atari întrebări din 
milioane de cauze, printre 
care nu cea din urmă ar 
fi aceea că nu-1 cunosc pe 
Costi, nici pe prietena sa 
decît din două rânduri — 
și oricît aș fi eu de su
perficial, n-am ajuns pînă

PANCU-IAȘI

tru un răspuns la o scri
soare de o pagină primesc 
o sumă, alta, desigur mai 
rotunjoară, pentru un 
răspuns la o scrisoare de 
cinci pagini, iar pentru 
sumele realizate din răs
punsurile la cele de 10—20 
de pagini am început 
chiar să am dificultăți cu 
comisia pentru cercetarea 
averilor ilicite. Ca să-i in
duc în eroare pe cei din 
comisie, ce truc crezi că 
am găsit ? N-o să-ți trea
că prin cap, că-i de spe
riat cîtă șmecherie am 
adunat eu într-o viață. Pe 
de-o parte declar că nu 
răspund prin ziar la toate 
scrisorile, aduc chiar o 
groază de argumente în 
acest sens (toate inventa
te, te-ai prins I), iar pe 
de altă parte noaptea, cînd 
membrii comisiei dorm și 
visează cum voi fi prins 
cu ocaua mică, eu stau și 
le scriu acasă, în plic, 
multor tineri pe care îi 
simt necăjiți și mă doare 
sufletul că sînt necăjiți. 
Ocnă mare sînt 1

condițiile unei moralități 
la care ții și bine faci că 
ții. începeți cu întrebarea: 
cît de prieteni sîntem, cît 
a făcut prietenia noastră 
pentru noi, ce-i datorăm 
și ce merită să sacrificăm 
pentru ea, și poate — eu 
v-o doresc din inimă — 
se vor reîntoarce zilele 
calme cînd vă plimbați 
împreună, mergeați la bi
bliotecă împreună și, pro
babil, tot împreună re
marcați că anii adolescen
ței nu-s chiar atît de plini 
de complicații, dacă nu 
ți-i complici singur, intro- 
ducînd în povestea simplă 
a bucuriei de a trăi cuvin

te grave și răscolitoare, 
precum „viața fără sens“, 
„deznădejde“, „sinucidere" 
etc. Mai scrie-mi, Hel- 
garta 1

I. S., 17 ani, elevă, 
Bîrlad :

„...e destul să-l zăresc 
pe stradă, cum e el blond 
si drăguț, fi simt că-mi 
bate inima. Ce-o fi asta ? 
Mă interesează științific 
vorbind".

Științific vorbind, un 
prieten cardiolog mă asi
gură că asta nu poate fi 
altceva decît o reacție 
normală a inimii în fața 
unor stimulenți din afară, 
stimulenți cu atît mai dați 
naibii cu cît sînt mai 
blonzi și mai drăguți.

DAN MARINCA, stu
dent, Brașov :

însușindu-mi criticile u- 
nor cititori care m-au acu
zat că-ți creez un regim 
preferențial, restul răspun
surilor ți le-am trimis în 
plic, acasă. Sper că le-ai 
primit și amîndoi răsuflăm 
ușurați. Dacă mai ai în
trebări, nu te jena, mai 
pune-mi cîteva sute. Iți 
voi răspunde cu aceeași 
promptitudine atîta timp 
cît voi fi în viață, după 
aceea sarcina revenindu-le 
prin testament copiilor, 
nepoților și strănepoților 
mei.

GEORGICA F„ 19 ani,
Simeria :
„Ar trebui să apară o 
carte cu modele de scri
sori de dragoste...".

Nu, n-ar trebui. Teribil 
de trist e să-ți compui 
scrisorile după șabloane 
gata fabricate. Bomboni- 
căi i se potrivește scri
soarea de la pagina a 
treia — ceva cu lună, 
suspine și nu mă uita — 
Maricicăi cartea poștală 
de la pagina 18 — „oare 
ai uitat totul ? Și noblețea 
caracterului meu, și înghe
țata de fistic, și promisiu
nea de a-mi rade barba 
pentru tine ?“ — iar Ile- 
nuței telegrama de la pa
gina 100 : „Cunoscut, plă
cut, mama de acoid, tata 
mai gîndește, pa și pe 
curând !“ Brrr !

TELEGRAME
Dr. AGOSTINHO NETO, Președintele Mișcării Populare pen

tru Eliberarea Angolei, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, 
următoarea telegramă :

In momentul în care pătăsim țara dumneavoastră, am onoarea 
de a vă exprima dumneavoastră și, prin intermediul dumnea
voastră, poporului, Partidului Comunist Român și conducăto
rilor săi cele mai vii mulțumiri pentru primirea călduroasă 
și ospitalitatea acordată delegației noastre.

Rezultatele rodnice ale vizitei noastre în România vor con
tribui la accelerarea procesului de eliberare a Angolei și a 
Africii- și vor strânge mai mult legăturile de prietenie dintre 
popoarele român și angolez.

General de divizie EDGARDO MERCADO JARRIN, prim- 
ministru și ministru de război al Republicii Peru a trimis tova
rășului ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, următoarea tele
gramă :

Mulțumesc pentru amabilele felicitări transmise și urările 
de succes în noua mea funcție.

Voi depune eforturile necesare pentru a contribui la întă
rirea legăturilor de prietenie între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Peru, în folosul țărilor noastre.

• VINERI LA AMIAZA, Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, a primit de
legația Grupului industrial 
„Fiat“ din Torino, condusă de 
directorul general, ing. Nicolo 
Gioia, care se află într-o vizi
tă în țara noastră. Cu acest 
prilej, au fost discutate noi po
sibilități de dezvoltare, în con
tinuare, a colaborării și coope
rării tehnico-economice și in
dustriale între întreprinderi 
românești și Grupul „Fiat“.

• VINERI DUPĂ-AMIAZA, 
a fost semnat la Ministerul 
Comerțului Exterior un proto
col între Camera de Comerț a

Republicii Socialiste România 
și Confederația Generală a In
dustriei Italiene (Confindus- 
tria), prin care cele două părți 
au convenit să intensifice cola
borarea și cooperarea dintre 
ele, în scopul promovării rela
țiilor economice dintre cele 
două țări.

• VINERI, 16 februarie 1973, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, a primit pe 
Eugene Germain Mankou, noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Congo în Republica Socia
listă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisori
lor sale de acreditare.

Plecarea delegației 
Mișcării Populare 

pentru Eliberarea 
Angolei

Vineri, a părăsit Capitala de
legația Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei, condusă de 
dr. Agostinho Neto. președintele 
M.P.L.A., care a făcut o vizită 
în țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Lucio Lara, Fi- 
lipe Floribert, Pascal Luvualu, 
membri ai Comitetului Director 
al M.P.L.A., Ruth Neto, Antonia 
Silva, activiste ale organizației 
de femei din Angola, și Manuel 
Suarez da Silva, reprezentantul 
M.P.L.A. la Alger.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația M.P.L.A. a fost 
salutată de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei și Ion Dincă, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
Constantin Matei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., Silvia 
Ilie, secretar al C.C. al U.T.C., 
de activiști de partid.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei R. P. Bulgaria la 
București.

(Agerpres)

lucrările Sesiunii Adunării Generale a
Academiei Republicii Socialiste România

FOTBAL. Pînă la începerea re
turului campionatului au mai 
rămas puține zile, astfel că pre
gătirile primelor echipe se inten
sifică prin desfășurarea unor me
ciuri de verificare. Azi la Pitești, 
F.C- Argeș va întîlni pe Dina- 
mo București pe stadionul 1 
Mai de la ora 15,15. Mîine in 
Capitală . Lotul de tineret (sub 
21 ani) — Rapid (stadionul Ciu
lești, ora 11) ; Progresul — Fla
căra Moreni (stadionul Progre
sul, ora 11) In țară : Delta. Tul- 
cea — Farul ; C.S.M. Sibiu — 
Univ. Craiova : „U“ Cluj —
V.S.S. Kosice și F.C. Bihor — 
Ujpesti Dozsa Budapesta.

VOLEI. In cadrul celei de-a 
Il-a etape a returului Diviziei 
A, în Capitală, sînt programate 
următoarele locuri. Azi. Con
structorul—Medicina (f) — sala 
Constructorul, ora 16 ; I.E.F.S.— 
Universitatea Timișoara (f) — 
sala Giulești, ora 17.30. Dumi
nică. Progresul—Universitatea 
Craiova (ml — sala Progresul, 
ora 10 : Rapid—Farul (f) — sala 
Giulești. ora 10 și în continuare 
de la ora 11,30 Electra—Viitorul 
Bacău (m).

LUPTE. Duminică are loc pri
ma etapă a turului campionatu
lui național. De la ora 10 în 
orac"le Călărași, Pitești, Plo
iești — seria l-a : Reșița. Arad, 
Craiova — seria a Il-a șl Pe-

H. HELGARTA, Suceava <

„Stimate O.P.-I., sîntem patru prieteni: doi tineri — 
Armând T., Alfred Z., și două fete — Fulga V. fi cu 
mine. In ce mă privește, pe zi ce trece mă întristez tot 
mai mult și iată de ce. Cu Fulga sînt prietenă de mică. 
Cu Armând am fost colegă de clasă în anul I de liceu, 
iar cu Alfred mi-a făcut cunoștință Fulga. In primele 
luni ale prieteniei noastre a fost totul atît de frumosI 
Mergeam la Fulga acasă fi amîndouă mergeam la plim
bare ori la bibliotecă împreună cu Armând (care e 
student) și cu Alfred. Dar într-o zi mi-am dat seama 
că sînt îndrăgostită de Alfred, fără să observ însă că 
Alfred e îndrăgostit de... Fulga. Cînd mi-am dat seama 
a fost prea tîrzlu, căci eram îndrăgostită la nebunie de 
Alfred. In acest timp se întîmplă un incident din care 
deduc că Armând e îndrăgostit de mine, el desigur 
neștiind că eu îl iubesc pe Alfred și totodată neftiind 
că Fulga se îndrăgostise de el. Armând mi s-a destăi
nuit, mi-a spus că dacă nu-l iubesc viața lui nu mai 
are nici un sens fi se va sinucide Puteam, oare să 
nti-mi cred prietenul care îmi vorbea cu ochii în la
crimi P Dar ce puteam face cînd eu iubeam pe altcine
va, iar el era iubit de cea mai bună prietenă a mea, 
Fulga. Pentru nimic în lume eu nu-mi puteam schimba 
iubirea, înlocuind-o cu alta, ctim, la rîndu-i, Alfred nu 
putea să înceteze s-o mai iubească pe Fulga și să 
renunțe la ea pentru mine. De ce oare dragostea e atît 
de crudă cu noi P Sîntem patru tineri care suferim fi 
cerem deznădăjduiți ajutorul...“.

DORU V., Boboc, Buzău:
„Stimate tov. redactor, cele cîteva rînduri pe care 

le trimit vă vorbesc despre un fapt autentic și sper că 
mai curind sau mai tîrziu o să-mi răspundeți. Este o 
poveste la care caut un răspuns. Dar nu-l găsesc. Și nu 
știu cît de curînd o să-l găsesc. Și ce răspuns ar trebui 
să găsesc P lată! Cu cinci ani în urmă o fată întîlnește 
un băiat. Ea avea 16 ani, el 18. Intre ei se înfiripă o 
dragoste. Era prima lor dragoste. Amîndoi jură să nu 
se despartă niciodată. Cu timpul relațiile lot merg pînă 
la cele mai intime. Dar iată că într-o zi de iarnă fata 
îi împărtășește lui un gînd pe care îl ascunde de cîteva 
luni ■ în urma unei încercări de întrerupere a unei 
sarcini, ea s-a îmbolnăvit grav. De la un medic care o 
examinează ulterior află că boala este ireversibilă și nu 
peste mult timp... Dar aici e bine să închei. Pentru că 
aici a ajuns și firul poveștii mele reale. Mă interesează 
ce gîndesc colegii mei de generație despre o asemenea 
întâmplare. Mă ajutați să primesc părerile lor ?“

Alătur dorinței tale de a ți se scrie și rugămintea 
mea în acest sens.

ELVIRA D„ 21 de ani, funcționară, Lugoj :
„...credeam, în urma unui accident banal prin care 

au trecut multe fete naive și altele or să mai treacă 
desigur, că viața pentru mine s-a sfîrșit. Credeam așa 
pentru că pe atunci nu făceam nimic, terminasem liceul 
și mă gîndeam zi și noapte la zeul meu (care s-a dove
dit demon), pierdeam vremea imaginându-mi mii de 
posibile dialoguri între noi, de clipe fericite etc. 
Plîngeam, oftam, slăbeam, ceream la toată lumea sfa
turi, le primeam pe toate deși se băteau cap în cap, dar 
un singur om mi-a dat un sfat bun: apucă-te de mun
că, fetița 1 Munca face minuni 1 Și, urmîndu-i sfatul, 
chiar așa s-a întîmplat... Nu credeți, tov. O.P.-I., că 
medicamentul meu — munca —■ poate trata și pe multe 
altele care trec prin ce am trecut eu ?“

Sînt atît de convins, în- de kilometri în jurul meu 
cît pe o distanță de sute am stîrpit toate dubiile I

La București au avut loc vi
neri lucrările Sesiunii Adunării 
Generale a Academiei Republi
cii Socialiste România. La se
siune au luat parte, alături de 
membri titulari și corespondenți 
al acestui inalt for științific, 
cercetători din institutele Aca
demiei, .cadre didactice univer
sitare, reprezentanți ai unor in
stituții centrale.

Prof. univ. Radu Voinea, 
membru corespondent, secretar 
general al Academiei, a pre
zentat darea de seamă asupra 
activității pe anul 1972.

In continuare, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei. a prezentat planul de ac
tivitate pe anul 1973, evidenți
ind principalele aspecte ale ac
tivității de cercetare, orienta
rea acesteia spre problemele 
importante ale vieții economice, 
sociale și culturale, pentru asi
gurarea unei participări tot 
mai active a oamenilor de ști
ință la amplul proces de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara 
noastră.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la A- 
dunarea Generală a Academiei 
Republicii Socialiste România 
au adoptat textul unei tele
grame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în care se spune 
printre altele :

Membrii Academiei, cercetă
torii și ceilalți oameni ai mun
cii din instituția noastră, însu
flețiți de exemplul Dumnea
voastră personal, de devota
mentul și dragostea cu care slu
jiți poporul, vă asigură, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru a ridica activitatea ști
ințifică din instituția noastră 
pe o treaptă superioară, adău
gind noi valori la patrimoniul 
culturii șl științei naționale și 
internaționale și transformind 
cercetarea științifică într-o for
ță nemijlocită de producție, fi
ind convinși că numai astfel 
ne vom putea aduce din plin

contribuția la măreața operă 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

In numele cercetătorilor și al 
tuturor celor ce muncesc in in
stituția noastră, Adunarea Gene
rală a Academiei Republicii 
Socialiste România reafirmă și 
pe această cale adeziunea de
plină și entuziastă la întreaga 
politică internă și externă a 
partidului. Exprimindu-vă cele

mai calde sentimente de admi
rație și de dragoste, vă asigu
răm iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu 
abnegație, cu toată dăruirea 
pentru propășirea științei ro
mânești, pentru succesul măre
ței opere de edificare a patriei 
noastre dragi, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului în 
lumea întreagă.

Remember
(Urmare din pag. I)

la aproape două decenii de la mișcare, peste cartierele din 
preajma „Griviței Roșii". Se schimbaseră timpurile, prindeau 
contur zorii socialismului, dar amintirea încleștării de clasă 
petrecută în acele locuri nu pălea, ci cîștiga în consistență. 
Judecind acum la încă două decenii depuse in trecut, îmi 
dau seama că dinspre Grivița emana mereu un autentic spi
rit muncitoresc, un cerc al simțirii și gindirii comunitare, nici
odată dezmințit, totdeauna transmis din generație în genera
ție, consecvent cu el însuși, rezistent și tenace. „Grivița Ro
șie" și-a conservat eroii în memoria colectivă, regenerîndu-se 
constant, preluînd și integrîndu-și noile contingente ale ti
neretului, știind prea bine că tăria ei a stat dintotdeauna 
în tăria oamenilor ei. Ea păstrează în amintire luptele din 
1933 ca o culminație a momentului, știind că atunci și întot
deauna nu a fost singură, ci s-a înscris într-un val al clasei 
pusă în stare de revoluție peste tot, la Lupeni, la Cluj, la 
Reșița, Timișoara și Vlăhița, la Șotînga, Doicești și Aninoasa, 
la Ploiești, la lași, Pașcani și Galați. Arcul mișcării se întinsese 
peste întreaga țară, ca un simbol al conștiinței de clasă ma
turizate. O conștiință la facerea căreia lucrau intens comu
niștii, anunțînd și prefigurînd dimensiunile acelor mari răs
turnări revoluționare din 1944 și 1947.

La pragul celor 4 decenii scurse de la eroicele lupte ale 
muncitorilor petroliști și ceferiști, recursul la istorie are sem
nificația unei întoarceri spre izvoarele unei tradiții revoluțio
nare mereu amplificată și statornic consemnată prin acte de

I

I

eroism. Dacă ne amintim astăzi de încleștarea din 1933 o
SS facem pentru că ne îndeamnă datoria de a aduce un omagiu » 

eroilor clasei care, întrupîndu-se cu țărănimea și intelectua-
S litatea, cu întregul nostru popor, conduce firele destinelor » S istorice ale României spre orizonturile comunismului.

trila. Cluj și Hunedoara — se
ria a 111-a, au loc întîlnirile 
triunghiulare cu echipele înscri
se în această competiție.

BOX. In Capitală, azi de la 
ora 18, are loc în sala Dinamo 
o gală de 12 meciuri. Spicuim 
din program oartidele mai in
teresante : Mihalcea—Hodoșan, 
Stanef—Ciochină, A. Dumitres
cu—M. Ploieșteanu, C. Cuțov— 
S. Cuțov și altele. Tot azi, dar 
la Galați, în sala sporturilor, 
echipa Constructorul din locali
tate. va primi vizita echipei 
Rapid București, iar cap de afiș 
considerăm întilnirea Pometcu 
— Amăzăroaie, Duminică în 
sala Progresul de la ora 10 are 
loc etapa pe Capitală a cam
pionatului național de juniori.

eqptâmînîf

ȘAH. Casa de cultură din 
Sinaia găzduiește in aceste zile 
cea de-a 16-a ediție a finalelor 
campionatului studențesc de 
șah.

• In sala „Constructorul“ din 
Capitală, zilnic între orele 
16—21. au loc partide interesan
te, în cadrul tradiționalului tur
neu de șah al maeștrilor, cu o 
participare selectă.

POPICE. Campionatul repu
blican programează în Capitală 
următoarele întîlniri. Azi,

Instalatorul—Cetatea Giurgiu (f)
— ora 14,30 ; Gloria—Frigul (f)
— ora 16 ; Voința—Rapid (f)
— ora 16 și Rapid—Flacăra 
Cîmpina (m) — ora 16. Dumi
nica, Laromet — Constructorul 
București (m) — ora 8 și Vo
ința—Constructorul Galați (m)
— ora 8. Meciurile de azi și de 
miine au loc pe arenele echi
pelor organizatoare.

ATLETISM. La Botoșani, în 
sala sporturilor din localitate 
au Ioc azi, de la ora 14 și mîi
ne de la ora 9, întreceri atleti
ce din cadrul campionatului re
publican de sală juniori — ca
tegoria a Il-a.

RUGBI. în cadrul „Cupei de 
iarnă“, duminică au loc urmă
toarele meciuri : Steaua—Spor
tul studențesc, ora 10. teren 
Constructorul, Lotul A—Lotul B 
(juniori) — ora 10, teren Sta
dionul Tineretului, iar la Pre
deal, Dinamo—A.S.E.

JUDO. La Arad, au loc azi 
(ora 16) și mîine (ora 8.30) în
trecerile finale ale camoionatu- 
lui individual de juniori.

HANDBAL. Duminică, în ca
drul „Cupei de iarnă, în sala 
Constructorul (ora 10), și in 
sala Liceului nr. 43 (ora 12) din 
Capitală, au loc întîlniri de 
handbal ale echipelor de ju
niori .divizia școlară și catego
ria promoție.

PATINAJ. La Miercurea Ciuc, 
pe patinoarul artificial are log 
azi și miine campionatul de 
patinaj artistic, rezervat copii
lor.

TENIS. La Hunedoara. în sala 
Constructorul și în Capitală în 
sala Steaua, au loc meciuri con- 
tînd pentru concursul republi
can pe teren acoperit.

GABRIEL FLOREA

MERIDIAN
• ASTAZI, in stațiunea de 

sporturi de iarnă Lake Placid 
(S.U.A.) se desfășoară pri
mele două manșe ale Cam
pionatelor mondiale de bob 
pentru echipajele de 4 per
soane. în cursul ultimelor an
trenamente, care au avut loc 
vineri pe pîrtia americană, 
echipajul R.F. a Germaniei, 
pilotat de Zimmerer, a reali
zat ccl mai bun timp — 
l’06”86/100.

• TENISMANUL ROMAN, 
Ion Țiriac s-a calificat pentru 
turul trei al probei de simplu 
din cadrul concursului inter
național de la Calgary. EI l-a 
învins cu 7—5, 7—6 pe cana
dianul Tony Bardsley.

în primul tur al probei de 
dublu masculin. Ion Țiriac și 
Juan Gisbert (Spania) au în
vins cu 6—4, 7—5 cuplul
Bardsley (Canada) — Hans 
Kary (Austria).

• LA LINZ, au început vi
neri. campionatele europene 
de tir cu aer comprimat. în 
proba feminină de pistol (40 
focuri), titlul a revenit ținta- 
șci sovietice Zinaida Simo- 
nian cu 384 puncte (nou re
cord al lumii). Anișoara Ma
tei (România) s-a clasat pe 
locul 4 cu 376 puncte.

• PRIMUL CAMPIONAT 
MONDIAL DE BOX al ama
torilor, care urma să se des
fășoare în luna august 1973 
în Japonia, nu va mai avea 
loc în perioada respectivă. 
Președintele A.I.B.A. a decla
rat că federația japoneză, 
care și-a luat obligația de a 
găzdui aceste întreceri la O- 
saka, a renunțat la rolul de 
organizator din lipsa mijloa
celor financiare. Probabil că 
aceste campionate nu vor a- 
vea Ioc mai devreme pe anul 
1974.

fonema
SlMBATA, 17 FEBRUARIE 1973

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

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 : ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Tomis (o- 
rele 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30).

ANDREI RUBLIOV : rulează la 
Capitol (orele 10; 16; 19,30).

ZESTREA : rulează la 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 VÎNTULUI . rulea
ză la Patria (orele 10: 14,30; 19,15).

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

DRUMUL SPRE VEST : ru
lează la 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 : rulează la 
Doina (orele 11,15; 13.45; 15,45; 
17,45: 19.45). La ora 9.30 program 
de desene animate pentru copil.

POLITIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Feroviar (orele 9,15: 11,30;
13,45: 16; 18,15: 20.30), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Excelsior (orele 8.30; 11; 
13,30: 16; t8.30: 21) Miorița (orele 
9: 11.45: 15. 17,45: 20,30).

NUNTA DE PIATRA rulează 
la Buzeștl (orele 15 30: 18: 20.15).

QUEIMADA : rulează la Grivi
ța (orele 9: 11,15: 13.30: 15,45: 18: 
20 30). Arta (orele 15 30; 18: 20.30).

CAPCANA PENTRU GENE
RAL • rulează la Giulești (orele 
15,30: 18: 20,15).

MAREA EVADARE rulează la 
înfrățirea (orele 15,30: 19).

SILVIA ; rulează la Bucegî (o- 
rele 15.30: 18: 20.30).

PESCĂRUȘUL rulează la Pro
gresul (orele 15.30. 18: 20.15).

FILIERA : rulează Ia Dada (o-

rele 9: 11,15: 13,30; 16: 18.15; 20.30), 
Lira (orele 15,30; 18: 20,15).

URSUL YOGI : rulează la Uni
rea (orele 15.30: 18).

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

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

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

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

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează la Cotro- 
cenl (orele 15,30; 18: 20.15).

LUPUL MARILOR - RĂZBU
NAREA ■ rulează la Popular Ic
rele 15,30; 19).

TORA I TORA ! TORA I : rulea
ză la Ferentari (orele 15.30: 19).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL : rulează la Cringași (orele 
15.30: 18: 20,30).

MAREA HOINĂREALA ; rulea
ză la Viitorul (orele 19.30; 18;
20.15).

BARIERA : rulează la Vltan (o- 
rele 15.30: 18: 20.15).

CĂLĂREȚII : rulează la Rahova 
(orele 15.30: 18: 20.15).

BILLY MINCINOSUL : (orele 10; 
12: 14), DEZERTORUL (ora 16,30), 
CAN-CAN (ora 18,45), rulează la 
Cinemateca ,,Union“.

Teatrul Mic : DUPĂ CĂDERE — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : „ESCU 
— ora 19,30: Teatrul Evreiesc de 
Stat : CULORILE NEMURIRII — 
ora 19,30; Studioul de Teatru al 
I.A.T.C, : O NOAPTE FURTU
NOASA și K1R ZULIARDI — ora 
20: Teatrul „Ion Vasilescu“ :
DANSUL MAIMUȚELOR — ora 
19.30: (la Sala Palatului) : CON
CERT DE MUZICA POPULARA 
ȘI UȘOARA — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) : TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă“ : ȘCOALA 
DIN HUMULESTI — ora 16; Tea
trul „Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
ARICIUL ALBASTRU — ora 17; 
Circul Globus : APRINDEȚI STE
LELE — ora 19,30: Ansamblul 
„Rapsodia Română“ : FLORI
ALESE — ora 19,30.

SÎMBATA, 17 FEBRUARIE 1973

SlMBATA, 17 FEBRUARIE 1973

Opera Română : ION VODĂ 
CEL CUMPLIT — ora 19; Teatrul 
de Operetă : SPUNE INIMIOARĂ 
SPUNE — ora 19,30; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — ora 20; (Sala Studio) : 
A DOUA FAȚĂ A MEDALIEI — 
ora 20; Teatrul ,,Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu); 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
— ora 20 (Sala Studio) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE - ora 20: Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
MUTTER COURAGE — ora 20;

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 41-a. 9,30 A fost odată ca 
niciodată... „Teatrul poveștilor“. 
10,00 Telex. 10,05 Publicitate. 10,10 
Selectiuni din emisiunea-concurs 
„Cîntare patriei“. 10,40 De vorbă 
cu gospodinele. 11,00 Selecțiuni din 
emisiunea „Promenada duminica
lă“. 12,35 Cărți și idei. Discuție 
asupra volumului „Ce se va în
tâmpla mîine“ de Gh. Achiței. 13,00 
Telejurnal. 16,00 Telex. 16,05 Cu
noașteți legile ? 16,20 Cîntă Ana
Toma — muzică populară moldo
venească. 16,30 Emisiune în limba 
germană. 18,15 Ritm, tinerețe, 
dans. Emisiune realizată la Bra
șov. 19,00 Arc peste timp. Memo
ria griului — un reportaj de Radu 
Teodoru. 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. 10.05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni. 20,20 Tele-enciclo-

pedia 21,00 Fjlm serial „Mannix“. 
21,50 „14-1 = 1“. Telerecital Niou 
Constantin și Alexandru Lulescu. 
Invitați Vasilica Tastaman Ange- 
la Similea, Aurel Giurumia, Ma
rian I-Tudac. Emisiune de Marin 
TraiUn și Cornel Popa. 22,30 Tele
jurnal. 22,40 Săptămîna sportivă. 
23,00 Personaje celebre în operetă.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Armonii inti
me. 16,40 Azi și mîine. Emisiune 
de informație culturală la zi. 16,50 
Avanpremiera. 16,55 Publicitate. 
17,00 Cîntece și jocuri populare 
interpretate de ansamblul „Tran
silvania“ din Cluj. 17,25 Reporte
rii noștri peste hotare. „Berat — 
orașul cu 1 000 de ferestre“, re
portaj de Rodica Rarău ; „Istoria 
veche și nouă din Iran“, repor
taj de Corneliu Leu. 17.55 Film 
artistic : „Vremea zăpezilor“ — o 
producție a Studioului cinemato
grafic „București“.

DUMINICA, 18 FEBRUARIE 1973 

PROGRAMUL I

8,00 Gimnastica pentru toți. 8,15 
Pentru sănătatea dumneavoastră. 
8,30 Cravatele roșii. 10,00 Viața sa
tului. 11,10 Omul și muzica lui 
Gioaccino Rossini. 12.00 De strajă 
patriei. 12,30 Emisiune în limba 
maghiară. 14,00 Telex. 14,05 Avan
premieră. 14,10 360 de grade. 17,15 
Film serial pentru tineret. Pier- 
duți în spațiu. „Racheta spre pâ- 
mînt“. 18,00 Cîntare patriei. Con
curs coral interjudețean. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. Săptă
mîna politică internă și interna
țională în imagini. 20,10 Reporta
jul săptămînii. O mie patru sute 
de Idei. 20.30 Film artistic. Tre
nul. 22,30 Telejurnal. 22,40 Dumi
nica sportivă.

PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală. 
15,00 închiderea emisiunii de 
prînz. 20,10 Eroi îndrăgiți de copii. 
Puiul de cîrtiță. 20,40 Caleidoscop 
cultural-artistic. 21,00 Studioul mu
zical. Capodoperele muzicii în con
cert. 21,50 Telex tehnico-științific. 
22,10 Film serial, Mannix.



de peste hotare
M ZI

r f Liniștea monetară
nu va putea surveni

într-un viitor apropiat
Un act
pozitiv

Un acord a fost semnat in
tre Havana și Washington. 
Deci meniul are o dublă sem
nificație : în primul rînd 
peniru că reprezintă o înțe
legere intre două state care 
nu întrețin relații diploma
tice, ceea ce demonstrează 
că în orice împrejurări, orî- 
eit ar fi ele de delicate, me
toda tratativelor este fertilă 
și în al doilea rind deoarece 
constituie o mărturie a do
rinței comune de a contribui 
la frînarea pirateriei aeriene 
și navale — flagel care stîr- 
nește o justificată preocu
pare pe un plan mai larg.

Acordul cubano-american 
este rezultatul unei negocieri 
începute la 25 noiembrie 1972, 
negociere care n-a fost lip
sită de dificultăți și care s-a 
purtat prin intermediul am
basadorului Elveției. Spiritul 
constructiv al Cubei a avut, 
fără îndoială, un rol de cer
tă importanță în progresul 
convorbirilor și în elaborarea 
acordului semnat joi, Ia Ha
vana și Washington. Chiar și 
in capitala S.U.A. s-a subli
niat că autoritățile cubaneze 
au avut o atitudine „con
structivă și serioasă“. „Con
siderația noastră față de 
poporul Statelor Unite și față 
de comunitatea internațio
nală este cea care a determi
nat poziția noastră construc
tivă în această problemă“ -r 
se relevă în declarația gu
vernului cubanez transmisă 
de PRENSA LATINA.

Depășirea obstacolelor ine
rente unui dialog desfășurat 
în condițiile absenței rapor
turilor diplomatice normale 
între cele două capitale rele
vă concludent eficiența tra
tativelor ca Instrument de 
soluționare pozitivă a unor 
probleme complicate. Practica 
certifică valoarea univer
sală a acestei modalități de 
reglementare politică a unor 
dosare complexe de pe agen
da internațională, necesitatea 
de a se persevera cu răbdare 
în această direcție.

Acordul dintre Cuba și 
S.U.A. nu înseamnă, desigur, 
soluționarea ansamblului pro
blemelor ce afectează rapor
turile celor două slate, după 
cum nu înseamnă nici sfîrși- 
tul unei etape care a debu
tat prin hotărîrea americană 
de a rupe legăturile cu insula 
din Caraibi in care au biruit 
ideile socialismului. Dar a- 
cordul dintre Havana și Wa
shington — mărturie a rea
lismului, a năzuinței protago
niștilor de a găsi o formulă 
reciproc acceptabilă va a- 
meliora, fără îndoială; clima
tul relațiilor cubano-ameri- 
cane, va crea noi perspective 
pozitive chiar dacă acestea 
nu pot fi definite în acest 
moment în mod concret. La 
temelia relațiilor normale în
tre state trebuie să se situe
ze respectul reciproc, scrupu
los. al independenței și su
veranității naționale, al ne- 
ingerinței în afacerile inter
ne, egalității in drepturi și a- 
vantajului mutual, al dreptu
lui fiecărui popor de a-și 
alege căile dezvoltării de 
sine stătătoare, potrivit voin
ței sale, la adăpost de orice 
imixtiuni străine indiferent 
de forma lor. Evoluția in
ternațională confirmă că nu
mai pe o asemenea bază se 
pot clădi relații trainice, in
tr-un spirit sănătos.

Acordul de la Havana șî 
Washington a fost dublat de 
încă o înțelegere pe planul 
combalerii pirateriei aeriene 
și maritime : între Cuba și 
Canada, semnată tot joi, la 
Ottawa. Ministrul de externe 
canadian a declarat oă sem
narea acestui document „re
flectă prietenia care unește 
Canada și Cuba“ iar repre- 
zentantul cubanez a subliniat 
— potrivit agenției FRANCE 
PRESSE — că „tratatul 
ștituie o confirmare a 
(iilor prietenești între 
două țări și preludiul 
contacte mai strînse 
ele“.

Rezultatele negocierilor șî 
semnarea acordurilor au fost 
salutate cu satisfacție în ca
pitalele celor trei țări. Docu
mentele elaborate Ia capătul 
unor tratative intense vor e- 
xercita o influență pozitivă 
nu numai pe planul raportu
rilor bilaterale.

Luări de poziție 
după devalorizarea dolarului
Situația monetară internațională ți implicațiile ei constituie in 

continuare obiectul a numeroase comentarii și luări de 
in capitalele occidentale.

La Paris, ziarul „L’AURORE" 
consideră că Administrația a- 
mericană „se pregătește în pre
zent să poarte o bătălie co
mercială calificată de experți 
drept una dintre cele mai dure.

Congresul Uniunii 
Tineretului

Socialist 
din R. P. Polonă

Vineri s-au deschis la Var
șovia, in Sala congresului 
din Palatul Științei și Cul
turii,. lucrările celui, de-al 
5-lea congres al Uniunii Ti
neretului Socialist — cea 
mai mare organizație de ti
neret din Polonia, care reu
nește aproape 1,3 milioane 
de membri. La deschidere 
au fost prezenți reprezen
tanți ai conducerii de partid 
și de stat a R. P, Polone, 
în frunte cu Piotr Jarosze- 
wiez, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri. Congresul a fost 
salutat, în numele, conduce
rii de partid și de stat, de 
Jan Szydlak, membru al Bi
roului Pontif, secFetar ai’ 
C.C. al P;M.U.P. în conti
nuare, B. Waligorski, pre
ședintele Uniunii Tineretului 
Socialist, a prezentat ; un re
ferat cu privire la rezultate
le obținute în activitatea or
ganizației de la ultimul con
gres și sarcinile de viitor.

Lucrările congresului con
tinuă.

pentru
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Locuitorii Hanoiului lucrează intens la reconstruirea cartierelor care au avut de suferit de pe urma 
războiului.

Operațiunea „Concorde“

TEHNICA „IERTĂRII“
Și totu-și se întîmplă. Persoane respectabile cu conturi 

opulente la bănci respectabile, se adună noaptea prin co
clauri ingînînd cintece de fale, arzînd smoală, împungînd pă
mântul cu coarne de bivol și tăind șerpi veninoși in felii sub
țiri. Diavolul se invocă în cele mai avansate țări occidentale 
după metode verificate în anii de cenușă ai feudalismului 
timpuriu. Cercurile satanice legale iși îngroașă rîndurile re- 
crutindu-și prozeliți dintre aceia care plictisiți să mai taie 
cupoane încearcă să trăiască o spaimă zdravănă, asudînd di
letant lingă profitori și vrăjitoare de profesie.

La. capătul celălalt al iadului, raiul iși așteaptă clientela 
conformîndu-se exigențelor epocii. Tehnica cea mai avansată 
a pătruns în biserici stârnind panică intre cuvincioșii cu idei 
preconcepute și entuziasm între aceia care nu și le-au format 
încă. Un inginer american, Luciano Byrd, electronist crescut 
în frica lui Dumnezeu, a îndrăznit totuși să proiecteze un 
amvon articulat și cu comandă automată. Rostindu-și predica, 
preotul care oficiase în amvonul cu pricina are posibilitatea să

poziție

Intenția oficialităților 
Washington este de a 
S.U.A. mijloacele unei 
sițini interne“. în 
ziarul apreciază că „’ 
MONETARA nu va
SURVENI ÎNTR-UN VIITOR 
APROPIAT". Cotidianul eco
nomic „LES ECHOS“ mențio
nează : „Atît timp cît lira 
sterlină și cea italiană continuă 
să floteze, nu mai este 
bilă menținerea ficțiunii 
acord 
Italia 
zei o 
ordin.
nează _ __ ,
glijabilă. Va rezista oare fran
cul 7“. în comentariul său, 
„Combat“ afirmă că dolarul 
constituie un instrument al po
liticii comerciale, americane, 
devalorizarea lui demonstrînd 
intenția fermă a S.U.A. de a 
obține intr-un. viitor apropiat, 
concesii în această direcție 
la partenerii lor.

conferi 
expan- 

cóncluzie, 
.LINIȘTEA 

PUTEA

posi- 
unui 

monetar vest-european. 
și-a sumat în cursul cri- 
responsabilitate de prim 
Deasupra Franței pla- 

o amenințare deloc ne-

La Tokio se fac auzite 
meri că, după reevaluarea 
fapt a yenului, o serie de țări 
din Piața comună vor avea a- 
vantaje unilaterale în competi
ția comercială. în acest sens tre
buie menționată declarația mi
nistrului japonez al finanțelor, 
Kiichi Aichi. El a relevat că 
este posibil ca actuala.criză mo
netară occidentală să rămînă 
nerezplvată atît. timp cît R. F. 
a Germaniei și Franța nu vor 
proceda Ja o reajustare a pari
tăților monedelor lor. In con
cepția ministrului nipon, 
„REALINIERE GENERALA 
DEVIZELOR“, incluzînd 
rate de schimb pentru 
vest-germană și francul
cez, ar putea fi necesară pentru 
înlăturarea actualelor incerti
tudini monetare.

La 16 februarie a avut loc, 
la Berlin, o ședință a Comi
tetului național pentru pre
gătirea celui de al X-lea 
Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților, ce ur
mează să se desfășoare în 
vara aceasta în capitala Re
publicii Democrate Germa
ne.

La ședință au 
Willi Stoph, 
Consiliului de 
R.D.G., Horst 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Paul 
Verner, membru al Biro
ului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G.. alte personali
tăți din R.D.G. Gunther 
Jahn, prim-secretar al Con
siliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German, a 
prezentat un raport cu pri
vire la stadiul pregătirilor 
pentru festival.

..PIEILOR ROȘII

EUGENIU OBREA

Șo- 
ri-

con- 
rela- 
cele 

unor 
intre

dienii tribului Nqvajos. Pe lin
gă aceste rezervații sint - încă 
vrea 300. de triburi, grupate în 
statele Washington, Dakota de 
Sud și Montana.

An de an mii de indieni se 
îndreaptă spre marile orașe, dar

• 0 statistică dramatică

BRUXELLES : Demonstrație împotriva creșterii costului vieții

CC

• Guvernul englez împuternicit să majoreze 
plafonul maximal al cheltuielilor • Declarația 
ministrului francez al economiei și finanțelor 

și unele semne de întrebare
Joi, Camera Comune

lor a împuternicit gu
vernul să sprijine lucră
rile programului anglo- 
francez „Concorde“, ma- 
jorînd plafonul maxim 
al cheltuielilor alocate 
în plus proiectului de la 
100 milioane de lire, la 
350 de milioane de lire.

vernul studiază supraviețuirea 
operațiunii „Concorde“, care are 
șanse rezonabile de a fi reali
zată“. Agenția ASSOCIATED 
PRESS apreciază că declarația 
ministrului aruncă pentru pri
ma dată, unele dubii oficiale in 
legătură cu viitorul aparatului 
supersonic franco-britanic.

Hotărîrea, menționează agen
ția ASSOCIATED PRESS, a 
fost luată fără a fi pusă la vot, 
deși unii membri ai opoziției 
laburiste au subliniat că Parla
mentul trebuie să aibă un con
trol mai puternic și să pri
mească informații mai detaliate 
asupra proiectului.

Sumele necesare perfecționă
rii avionului supersonic de pa
sageri urmează a fi obținute pe 
baza unor împrumuturi sau 
garanții din partea consorțiului 
anglo-francez care construiește 
avionul. Pînă în prezent, arată 
agenția menționată; realizarea 
avionului a necesitat investiții 
de aproximativ 1 miliard de 
lire.

Ministrul britanic pentru pro
blemele aerospațiale, Michael 
Heseltine, a precizat că noua 
autorizație va permite încheie
rea programului „Concorde" 
pînă în 1975, cind avioanele de 
acest tip se vor afla in dota
rea companiilor aeriene pentru 
servicii regulate.

Pieile roșii", tare con
stituie minoritatea dez
moștenită din S.U.A., au 
dezgropat din nou „să- 

, geata de război" pentru 
a-și revendica drepturile. 
In ultimele luni revolta 
indienilor a crescut, cu- 
noscind diverse forme, în
deosebi în statele Ne- 
braska și Dakota de Sud.

O anchetă efectuată la ce
rerea Casei Albe de Biroul pen
tru problemele indiene (B.I.A.) a 
evidențiat că „pieile roșii" ocu
pă cel mai coborît standard de 
viață pe scara societății ame
ricane. în jur de 800 000 in pe
rioada colonizării, numărul lor 
a scăzut la 250 000 la sfîrșitul 
secolului al XlX-lea, iar acilm 
indienii din Statele Unite sînt 
în număr de 792 730. Majoritatea 
acestei populații trăiește în cinci 
state din S.U.A.: Oklahoma 
(97 731), Arizona (95 812), 
forniâ (91018), New I 
(72 788) și Carolina de 
(43 487). O bună parte 
ei — 45 la sută — trăiește 
rile aglomerații urbane, 
sebi la New York, Los Angeles și 
Tulsa (orpș djn. statul Oklaho 
ma). Alții sint grupați în f 
d.e rezervații, pea mai mare din
tre ele avînd o suprafață de 
60 000 kmp, în care trăiesc in-

, Cali- 
Mexico

Nord 
dintre 

în ma- 
îndeo-

Deși primii locuitori ai „nou
lui continent;',, indienii au rămas 
ultimii în ceea c.e privește adap
tarea lor ia civilizația modernă. 
Nedreptățiți mult timp, atît pe 
planul drepturilor civile cît și 
pe plqd social,- ei mai au încă 
de luptat pînă la eliminarea ne
dreptăților care îi . lovesc, 
majul t-n rîndul indienilor 
dică l.a circa 45 la :sută 
tul mediu al unei familii 
dienî1 reprezintă a cincea 
din.venitul rriedtubl unei 
americane ; mortalitatea 
.tijă: este de 20 de ori mai ridi
cată dec.it procentul mediu pe 
scară națională în S.U.A. ; li
mita medie de viață este de 47 
de ani. în ceea ce privește edu
cația, rezultatele nu sînt mai 
bune : 60 la sută din copiii in
dieni nu reușesc să termine 
școala elementară.

se
; veni- 
de in- 
parte 

familii 
infan-

iho- j .
290 • In lupta...

neavind nici o pregătire, ei gă
sesc viața de aici mai aspră 
decît in rezervațiile de unde au 
plecat și de obicei se întorc Ia 
scurt timp înapoi. Teritoriile re
zervațiilor au fost tot mai mult 
restrinse, pe pămînturile lor au 
fost construite șosele și 
iar indienii se 
situația de a 
muncească.

Spiritul de i 
luptă pentru 
s-a dezvoltat în urma contactu
lui cu realitățile marilor orașe. 
Pentru a-și apăra drepturile an
cestrale asupra puținelor regiuni 
pe care ie locuiesc în prezent, 
indienii au creat o serie de aso
ciații, dintre care cele mai im
portante sînt „Congresul 
țional al Indienilor 
„Mișcarea Indienilor 
și „Asociația pentru problemele 
indienilor americani". Aceste 
ganizații ale indienilor 
S U.A. constituie un sprijin 
tiv în lupta acestora pentru 
praviețuire, pentru îmbunătăți
rea soartei lor.

★
Valéry Giscard d’Estaing, mi

nistrul francez al economiei și 
finanțelor, a declarat că „gu-

La Facultatea de drept a 
universității din Barcelona a 
avut loc o grevă a cadrelor 
didactice, organizată în semn 
de protest față de ’ prezența 
poliției în incinta universi
tară și acțiunile represive 
împotriva studenților. După 
cum relatează agenția A- 
ssociated Press, forțele de 
poliție au intervenit. obli- 
gînd pe profesori să pără
sească facultatea.

De la începutul săptămînii, 
la Barcelona s-au produs noi 
acțiuni revendicative ale 
studenților, care au fost re
primate de poliție. Pentru a 
face față situației, autorită
țile au ordonat închiderea 
facultăților de drept și far
macie.

ridice lin spre înălțimi sau să coboare în curbe vehemente 
spre capetele auditoriului, apăslnd pe butoanele tabloului de 
bord instalat la îndemână. Tot mișeîndu-se de colo-colo, ba 
decolînd, ba aterizind în ritmul profund al ideilor propovădui
te, oficiantul slujbei mai are în plus posibilitatea să provoace 
un spectacol de sunet și de lumină datorate difuzoarelor fi 
reflectoarelor mobile articulate sub podeaua amvonului.

Desigur, treaba asta costă ceva parale. Ca atare, membrii 
unei, asemenea parohii de tip modern sînt solicitați ' să con
tribuie, după inima fiecăruia, la întreținerea aparaturii elec
tronice și a celorlalte elemente de decor. Deocamdată, cîteva 
biserici din San Francisco și Detroit au scos beneficii serioase 
din invenția inginerului Byrd. Ducîndu-și mai departe ideea, 
spre aceleași culmi unde nu există nici întristare nici durere, 
Byrd a mai pus la punct un proiect. Spre a scurta timpul de 
rugăciune care mai implică si stricta memorare a textelor, a 
realizat un tonomat cu o discotecă antologică. Drept credin
cioșii transmit administratorului bisericii o anumită sumă, în 
funcție de gravitatea în aria tematică a păcatului, iar un teh
nician bagă fișele unde trebuie, tonomatul emițînd cu o voce 
garantată ruga necesară. Studiind aspectul, vai pământesc, ăl 
beneficiului, oîteva parohii au și achiziționat brevetul spre 
iertarea pe bandă rulantă a păcătoșilor contribuabili...

R. BUDEANU

• Vineri, la Paris a avut loc 
a cincea ședință a convorbirilor 
preliminare dintre delegațiile 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și Administrației de la 
Saigon. A continuat, cu acest 
prilej, examinarea condițiilor

părți sud-

La 16 februarie a fost sem
nată la Moscova, înțelegerea 
de colaborare în domeniul 
cinematografiei, pe anul 
1973, între Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste din 
Republica Socialistă Româ
nia și Comitetului de Stat 
pentru Cinematografie al 
Consiliului de Miniștri al U- 
niunii Sovietice.

uzine,
găsesc acum în 

nu avea unde să

organizare și de 
drepturile vitale

Na-
Americani", 
Americani"

or
din 
ac- 
su-

RODICA ȚEPEȘ

începerii consultărilor propriu- 
zise dintre cele două 
vietnameze. • •••••
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: [ • R •ț

GAMBIA
La 18 februarie poporul gambian sărbă

torește 8 ani de la proclamarea indepen
denței țării.

tație de arahide, principalul produs de ex
port al economiei (80 la sută din totalul ex
porturilor țării). Baza economiei gambiene 
o furnizează agricultura, 85 la sută din 
populație ocupindu-se cu cultivarea arabi- 
delor și cu creșterea animalelor. Șeptelul 
este format din 190 000 bovine, 99 000 caprine, 
59 000 ovine și 3 000 porcine. Pentru a eli
mina sistemul tipic colonialist al economiei 
bazate pe monocultură, guvernul gambian 
a

voltare economică a țării care, printre al
tele. prevăd extinderea suprafețelor cul
tivate cu culturi cerealiere, dezvoltarea 
sectorului zootehnic, industriei de prelu
crare a peștelui, industriei turismului, pre
cum și ridicarea nivelului de trai al popu
lației.

• Situată pe coasta de vest a Africii, 
avînd ieșire directă la ocean și înconjurată 
din trei părți de Senegal, în care pătrunde 
pe o lungime de 300 km, de o parte și de 
alta a fluviului Gambia, de la care și-a luat 
numele, tinăra republică africană are o su
prafață de 11295 km.p. și o populație de 
350 000 de locuitori, fiind unul din cele mai 
mici state africane. Capitala țării este orașul 
Bathurst (31 600 locuitori), port la Oceanul 
Atlantic. Existența Gambiei a fost mențio
nată din cele mai vechi timpuri, de Ptolo- 
meu și de geografii arabi. Gambia devine 
din anul 1821 colonie britanică. La 18 fe
bruarie 1965 iși dobindește independența și 
se proclamă republică.

• întreaga suprafață a țării dispune de 
soluri fertile și se prezintă ca o uriașă plan-

Luminozitatea cerului selenar
Astrofotometrul (telescop electronic fără lentile) instalat la 

bordul autoniatului selenar sovietic „Lunohod-2“, a indicat că 
luminozitatea cerului, după apusul Soarelui, este, pe Lună, de 
circa 10—15 ori mai intensă decît pe Păminf.

în legăturii cu acest fenomen, specialiștii Observatorului as- 
trofizic din Crimeea, care au construit astrofotometrul și pre
lucrează datei? transmise de acesta, au avansat ipoteza că pe 
Lună există o ,,atmosferă“ specifică, formată din particule de 
praf, care joacă rolul moleculelor de gaz în ce privește feno
menele luminoase. Ei consideră că aceste particule de praf in
tensifică luminozitatea prin dispersarea luminii primite de Ia 
Soare și de la Pămînt.

Indiferent care ar fi cauza fenomenului, cert rămîne faptul 
că luminozitatea cerului selenar este, după apusul Soarelui, 
considerabil mai intensă decît a cerului terestru.

adoptat și înfăptuiește planuri de dez-

• Economia gambiană a cunoscut, în ul
timii ani, progrese în creșterea producției, 
dar un sumar bilanț al ei scoate în evi
dență dificultățile pe care Ie mai are de 
înlăturat. Industria este reprezentată doar 
de două fabrici de ulei, o distilerie, o fa
brică de încălțăminte și una de băuturi. 
Sint în curs de dezvoltare fabrici de prelu
crare a peștelui și întreprinderi de valori
ficare a potențialului forestier.

• Pe plan extern. Gambia militează pen
tru extinderea relațiilor de colaborare cu 
toate statele, se pronunță pentru consolida
rea unității țărilor africane, susține miș
cările de eliberare națională de pe conti
nentul african.

In dorința unei mai bune cunoașteri re
ciproce și a dezvoltării colaborării dintre 
Republica Socialistă România și Republica 
Gambia, guvernele celor două țări au ho- 
tărit, în anul 1971, să stabilesacă relații di
plomatice la rang de ambasadă.

R. Ț.
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• în cursul unei reuni
uni, care a avut loc la se
diul Uniunii Socialiste Ara
be din Egipt, intre delegați 
ai studenților și responsa
bili ai partidului, s-a hotă- 
rit formarea unui comitet 
comun, alcătuit din studenți, 
profesori și 
U.S.A., care 
pentru încetarea 
telor din universități și pen
tru revenirea la o viață uni
versitară normală — 
agenția M.E.N.

Pe de altă parte,, 
ția informează că 
Badawy. președintele 
lamentului egiptean, a 
ceptat cererea studenților 
privind organizarea unei 
întîlniri între o delegație a 
acestora și membri ai Adu
nării Poporului.

membri ai 
să acționeze 

inciden-

anunța
agen- 
Hafez
Par-

ac-

Convorbiri Ciu En-lai 
Henry Kissinger

• Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chine
ze, și Ci Pin-fei, ministrul chi
nez al afacerilor externe, au

continuat vineri, la Pekin, con
vorbirile cu Henry Kissinger, 
consilier al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale — informează agen
ția China Nouă.

în aceeași zi, Ciu En-lai a 
oferit un dineu în cinstea lui 
Henry Kissinger. Premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze și consilierul preziden
țial american au rostit cu acest 
prilej toasturi ; ei au decla
rat că vor depune eforturi pen
tru a se ajunge la normaliza
rea relațiilor dintre țările 
în spiritul comunicatului 
no-american de la Șanhai.

Cu acest prilej, vorbitorul a 
criticat campania desfășurată 
de unele oficialități guverna
mentale împotriva P.C.F.

Secretarul general al P.C.F. 
a ținut să precizeze că progra
mul stîngii nu conține nici o 
ambiguitate, aplicarea sa ducînd 
Ia instaurarea unei societăți de 
mocratice, noi, o democrație 
înaintată, care poate constitui, 
dacă poporul decide astfel, o 
perioadă de trecere către socia
lism.

reprezentanților împuterniciți ai 
țărilor membre ale Institutului 
Unificat de Cercetări Nucleare 
(I.U.C.N.). Delegația Republicii 
Socialiste România care a par
ticipat la lucrări a fost condu
să de tovarășul Ioan Ursu, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară.

Sesiunea a analizat activita
tea desfășurată de institut în 
anul 1972 și a aprobat planul 
de activitate a acestuia pe anul 
1973.

Violarea spațiului 
aerian al 

R.P.D. Coreene

lor 
chi-

Campania electorală 
din Franța

• „Caracteristica esențială a 
situației actuale este ascensiu
nea curentului popular în fa
voarea programului comun de 
guvernămînt, în favoarea unui 
guvern al Stîngii unite, repre
zentativ pentru partidele care 
s-au unit 
gram“ — 
Marchais, 
Partidului 
cursul unei conferințe de pre
să, joi după-amiază.

• Bundestagul vest-german 
a decis vineri, după încheie
rea primei lecturi, să transmi
tă comisiilor parlamentare 
pentru probleme juridice și a- 
faceri externe, textul Trata
tului privind bazele relațiilor 
dintre cele două state germane.

Sesiunea 
de la Dubna

în jurul acestui pro- 
a declarat Georges 

secretar general ai 
Comunist Francez în

La Dubna a avut loc se- 
a Comitetuluisiunea anuală

• Vineri a fost semnat la 
Sofia protocolul privind 
schimbul de mărfuri de larg 
consum pe anul 1973, între 
Ministerul Comerțului Inte
rior al Republicii Socialiste 
România și Ministerul . Co
merțului Interior și Servicii
lor al R. P. Bulgaria. Pro
tocolul prevede pentru 1973 
o creștere a volumului- 
schimburilor de peste 50 la 
sută față de nivelul anului 
1972 și o diversificare a sor
timentelor respectivelor bu
nuri de larg consum.

• Agenția A.C.T.C. informează 
că Ia 15 februarie, un avion mi
litar sud-coreean a violat spa
țiul aerian al R.P.D. ~ 
încâlcind prevederile 
de armistițiu dintre 
Sud. In ultimul timp, 
nează agenția, autoritățile 
Coreea de sud au intensificat 
provocările împotriva R.P.D. 
Coreene. Ele trebuie să poarte 
întreaga răspundere pentru 
consecințele ce decurg din ase
menea acte, subliniază A.C.T.C.

Coreene, 
acordului 
Nord și 

mențio- 
' ! din

• La Kuala Lumpur s-au 
deschis lucrările conferinței 
Asociației țărilor din sud-estul 
asiatic (A.S.E.A.N.), la care 
participă miniștrii de externe 
ai celor cinci state membre — 
Malaezia, Indonezia, Tailanda, 
Singapore și Filipine. Conferin
ța va examina actuala situație 
din zonă, în contextul semnării 
acordului privind încetarea răz
boiului și instaurarea păcii în 
Vietnam, relevă agențiile Fran
ce Presse și Reuter.
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