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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

REZOLUȚIA
Plenarei Comitetului Central

HOTĂRÎRE FERMĂ,

UNANIMĂ PENTRU

TRADUCEREA

în via ta a sarei
NILOR STABILITE

DE PLENARA
al Partidului Comunist Român C C AL P C R.
din 28 februarie - 2 martie 1973 La îndemnul adresat tinerilor

Plenara Comitetului Central a analizat în zilele de 28 februarie—2 martie 1973 modul în care se înfăptuiesc sarcinile adoptate la Conferința Națională pentru accelerarea mersului înainte al României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și măsurile stabilite la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 în vederea îndeplinirii prevederilor planului pe 1973 — an hotărîtor pentru realizarea înainte de termen a actualului cincinal.Bilanțul îndeplinirii prevederilor planului pe primii doi ani ai cincinalului reliefează rezultatele remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea partidului, în dezvoltarea economlco-socială a țării. Concomitent cu sporirea potențialului economic s-au produs importante mutații de ordin structural care au avut ca urmare valorificarea cu eficiență sporită a forței de muncă și a resurselor naturale ale țării.Creșterea venitului național cu 24 la sută față de anul 1970 și cu 10 la sută față de anul 1971, ritmul de creștere a producției industriale de 11,7 la sută obținut în primii doi ani ai cincinalului, sporirea în ritmuri mai înalte — care ajung pînă la circa 16 la sută — a producției în ramurile care a- • sigură accelerarea progresului tehnic, sînt o dovadă grăitoare a puternicului avînt al forțelor de producție din patria noastră, al intensului proces de modernizare a economiei, a ridicării eficienței activității economice.Pe această bază s-au făcut noi progrese în creșterea bunăstării oamenilor muncii de la orașe și sate. Veniturile totale reale ale populației au fost la‘ sfîrșitul anului 1972 cu 20.6 la sută mai mari decît în 1970, veniturile din salarii au sporit cu 15,1 la sută, acordîndu-se o atenție salariilor nești ale deosebită creșterii mici. Veniturile bă- țărănimii obținute
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CUVINTUL CONSTRUCTORILOR

— Nimeni' nu întrerupe lu-

pentru Îndeplinirea cincinalului

PRIMITAM
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BILANJ RODNIC ÎN MUNCA • UN FESTIVAL AL ZĂPEZII
PATRIOTICĂ A TINERETULUI Șl TINEREȚII

(Premiile acordate de Biroul (întrecerile finalei celei de a

V-a ediții a. Concursului

DORINA TURCU(Continuare în pag. a lll-a)

ÎNSEMNĂRI

„Săniuța de argint")

Cînd, mai zilele trecute, 
am hotărît să recitesc clasica 
lucrare istoriografică a lui 
Bogdan Petriceicu Hasdeu — 
monografia „loan Vodă cel 
Cumplit“ — adolescența mea 
îmi mai trimitea trei îndepărtate ecouri: 1) aceas
ta fusese lectura care mi-a 
deschis cîndva gustul pen
tru istorie, 2) acțiunea se 
desfăfura între anii 1572 fi 
1574, deci aveam acum pri
lejul să-l salut pe ilustrul vo
ievod exact la împlinirea a 
patru veacuri de cînd gospo
dărea Moldova, fi 3) îmi era 
dor să revăd chipul de ade-

vărat patriarh al lui Hasdeu, 
marele vrăjitor al cuvîntului, 
figură, pină fi la propriu, fas
cinantă.

Să încep cu sfîrșitul.
Ediția din 1969 — datora

tă Editurii Militare fi îngriji
tă de C. MoJumu — nu cu
prinde portretul cunoscut al 
scriitorului, cel de la vîrsta 
senectuții; fi, de altfel, pre
cizarea că monografia este o 
operă de tinerețe, cînd isto
ricul abia trecuse de 25 de 
ani, răsturna în mine o ima
gine clădită la prima lectură, 
pe cînd, fcolar, fie că nu 
întîlnisem o prefață, fie că nu 

avusesem răbdarea s-o citesc. 

din sectorul socialist au înregistrat o creștere de 19 la sută ; fondurile alocate de la buget, în acești doi ani pentru acțiuni social-culturale au însumat peste 76 miliarde lei. S-au îmbunătățit condițiile de locuit ale populației prin darea în folosință a unui număr total de circa 285 mii locuințe, a sporit dotarea tehnico-edili- tară a localităților, s-a lărgit și modernizat baza materială a învățămîntului, culturii și o- crotirii sănătății.Plenara Comitetului Central dă o înaltă apreciere abnegației și hotărîrii cu care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii înfăptuiesc politica partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Rezultatele obținute în dezvoltarea economi- co-socială a țării în anii 1971, 1972 și pe primele două luni ale acestui an, demonstrează în mod concludent realismul prevederilor planului cincinal, evidențiază uriașele capacități creatoare ale poporului, marea forță organizatorică a partidului nostru care mobilizează și unește toate energiile națiunii socialiste, pentru accelerarea progresului economic și social al patriei.în perioada care a trecut de la Plenara Comitetului Central din noiembrie 1972. pe baza sarcinilor rezultate din expunerea tovarășului Nicolae ■sCeaușescu și Hotărîrea adoptată cu acest prilej, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, comitetele și consiliile oamenilor muncii, consiliile de conducere’din ministere și celelalte organe centrale, au întreprins numeroase măsuri politico-organizatorice și tehnîco-economice pentru asigurarea tuturor condițiilor realizării exemplare a sarcinilor de dezvoltare economW- socială stabilite pentru anul 1973.Adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor județene, mu-

ZIUA IN CARE

Era, desigur, cel puțin la prima vedere, o manifestare obișnuită sau, în orice caz, nu prea mult deosebită față de altele de același gen. Insă pentru cei 40 de tineri, elevi din școlile generale și licee și salariați din întreprinderile sectorului I al Capitalei, ea se înscria în rîndul evenimentelor de o puternică rezonanță emotivă, de care își vor aminti, fără îndoială multă vreme de acum încolo. Cei 40 de tineri primeau, în cadrul sărbătoresc oferit de Ateneul tineretului, carnetul roșu de membri ai organizației U.T.C., odată cu urarea intrată de mult în tradiția unor asemenea momente : „Să-l porți cu cinste !“.S-au rostit, desigur, tot așa cum se obișnuiește în asemenea împrejurări, cuvinte calde și îndemnuri pornite din inimă, care însă au avut ecouri prelungi în conștiințele celor prezenți, trezind angajamente _ și hotărîri ce-și propuneau noi

nicipale, orășenești și comunale de partid, din unitățile economice și instituții, adunările generale ale oamenilor muncii au analizat cu spirit de răspundere rezultatele eco- nomico-sociale, cauzele deficiențelor manifestate în activitatea politică, organizatorică și economică și au stabilit măsuri în vederea intensificării muncii politice, pentru îmbunătățirea activității economice și sporirea eficienței în toate ramurile producției materiale, în toate întreprinderile.Consiliul de Miniștri, ministerele, centralele și întreprinderile au pregătit în condiții mai bune îndeplinirea planului pe acest an. S-a acționat mai eficient pentru asigurarea echilibrului material, financiar și valutar al planului, pentru eșalonarea mal rațională a sarcinilor de plan și concretizarea lor pînă la fiecare loc de muncă ; au fost mai bine soluționate o serie de probleme privind aprovizionarea cu materii prime și materiale, desfacerea producției pe piața internă și externă, organizarea cooperării în producție, ridicarea calității producției, realizarea planului de investiții.Plenara apreciază că prin modul în care a fost elaborat și fundamentat planul națio- . nai de dezvoltare economică și socială a țării pe anul 1973 și programele speciale de măsuri întocmite în legătură cu principalele sale prevederi, se creează o bază trainică pentru buna desfășurare a activității economice pe anul în curs.în vederea asigurării condițiilor materiale pentru îndeplinirea angajamentelor a- sumate de organizațiile județene de partid și a municipiului București, pentru depășirea prevederilor maximale ale planului la producția industrială și export, depășirea nivelului planificat al productivității muncii, reducerea suplimentară a cheltuielilor de producție, sporirea beneficiilor și punerea mai rapidă în

fapte și împliniri, pe măsura momentului pe care II trăiau intens acum. Primul secretar al comitetului U.T.C. de sector, Co- rlolan Răduică, le-a adresat felicitările firești prilejuite de în- mînarea acestui adevărat certificat al maturității politice, iar răspunsurile pe care le-au dat cei 40 de proaspeți uteciști au sunat ca u,n singur răspuns ; vom dovedi că.știm să muncim și să trăim ca niște adevărați comuniști ! S-au ascultat, de asemenea, imprimate pe discuri, versuri înflăcărate, pătrunse de un înalt patriotism, și s-au înfățișat aspecte sugestive din lupta maselor populare, conduse de partid, pentru o viață mai bună. Răspunsul unanim al celor 40 de uteciști, rostit sau nu, nu s-a lăsat nici el așteptatî ne vom strădui să fim la înălțimea înaintașilor noștri IIar cea mai convingătoare expresie a angajamentului pe care și-1 luau față de ei înșiși toți

pentru fondul
funcțiune a noilor capacități de producție, Consiliul de Miniștri va trebui să asigure corelarea angajamentelor asumate, baza tehnico-materială necesară și repartizarea producției suplimentare export, investiții și pieței.Plenara consideră că . tapa actuală sarcina pală a Consiliului de Miniștri, ministerelor, centralelor și întreprinderilor, a tuturor organelor și • organizațiilor de partid este de a depune o intensă activitate organizatorică și tehnico-economică în vederea îndeplinirii măsurilor stabilite, de a concentra toate forțele pentru îndeplinirea e- xemplară a sarcinilor cantitative și calitative maximale ale planului și a angajamentelor asumate- pe anul 1973.1. Plenara obligă Consiliul de Miniștri, ministerele, centralele și întreprinderile, organele și organizațiile de partid, să ia în continuare măsuri energice pentru asigurarea aprovizionării ritmice eu materii prime și materiale în cantitățile și structura sortimentală prevăzută în plan, prin balanțe și repartiții, pentru respectarea întocmai a contractelor economice.Ministerele Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnicii, celelalte ministere producătoare de utilaje tehnologice, să concentreze toate forțele pentru lichidarea în termen scurt a restanțelor, pentru contractarea integrală, fabricarea și livrarea utilajelor și a instalațiilor de automatizare în strictă concordanță cu programele de montaj și de punere în funcțiune : o atenție deosebită trebuie acordată e- liminării deficiențelor de calitate, îmbunătățirii performanțelor tehnico-economice a mașinilor și utilajelor. Consiliul de Miniștri trebuie să acționeze cu mal multă fermitate pentru aplicarea măsurilor stabilite în vederea creării unor 

în e- princi-

cei prezenți o constituie, de pildă, cuvintele elevului Virgil Cojocaru, ce se făceau ecoul u- hui sentiment colectiv i „Poate că cea mai frumoasă clipă pentru mine a fost aceea cînd am fost întrebat cum a decurs perioada de pregătire a mea pentru primirea In U.T.C. și în ce măsură pot spune acum că îmi cunosc propria organizație. Peste ani de zile, dacă voi fi întrebat cum s-a desfășurat momentul în care am primit carnetul, voi ști cu siguranță ce să răspund. Voi ține minte întotdeauna ziua aceasta“. 

capacități suplimentare destinate producției de utilaje tehnologice pentru chimie, metalurgie, energetică și materiale de construcție.— Asigurarea cu piese de schimb a unităților economice trebuie să constituie o preocupare permanentei a întreprinderilor, centralelor și ministerelor, în scopul utilizării depline a capacităților de producție, întreținerii corespunzătoare, reducerii la minim a întreruperilor și stagnărilor, asigurării bunei funcționări a tuturor mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotare. Este necesar ca Ministerul Aprovizionării Tehnico-materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al Planificării și ministerele să verifice în fiecare unitate stadiul asigurării pieselor de schimb pentru anul 1973, și să acționeze imediat pentru soluționarea problemelor nerezolvate.— Ministerul Comerțului Exterior, ministerele economice au obligația să lichideze urgent rămînerea în urmă în contractarea întregului necesar de materii prime, materiale din import, să ia măsuri pentru încheierea unor contracte externe de lungă durată care să asigure stabilitate a- provizionării economiei, îndeosebi cu : țiței, fosforite, laminate, piei, bumbac.— Comitetele de partid județene, municipale și orășenești, organizațiile de partid din unitățile economice, vor trebui să controleze cu mai multă exigență modul în care se acționează pentru realizarea ritmică a producției, respectarea cu strictețe a contractelor de aprovizionare și desfacere. îndeplinirea integrală a sarcinilor ce revin unităților în cadrul programelor de coo- . perare cu alte întreprinderi.
2. în vederea gospodăririi ra

ționale a resurselor de materii 
prime, materiale, energie și

(Continuare în pag. a lll-a)

Am vizitat, ieri, un șantier pînă Ia încheierea zilei de mun- de construcții bucureștean, mai că, dar toți membrii echipei de exact Șantierul nr. 4 al I.C.P.B. electricieni sînt la treabă i— Cam greu drumul pînă la ________  __  ....... ........noi 1 — ne întîmpină, gazdă crul înainte de sfîrșitul progra- primitoare, șeful de echipă An- mului — ne spune tînărul Mihai ghel Florea. Un ștergător meta- Constantin. Graficul de muncă lic ne ajută să scăpăm de noroiul ' ' . ......semne că toți țâre au pătruns în clădirea neterminată au procedat la fel — treptele, pardoseala, sînt albe, pudrate cu var). Au mai rămas 10 minute
este foarte strict întocmit. As- adunat pe pantofi (sînt tăzi trebuie să executăm instalația în acest apartament și, vedeți, acesta este ultimul șurub pe care-1 strîng, arh terminatI Desigur nu s-a auzit șuieratul nici unei sirene, dar, cînd

• PIATRA DE TEMELIE A GÎN 
DIRII ȘTIINȚIFICE REVOLU 

ȚIONARE A PROLETARIA
TULUI

C.C. al U.T.C. organizațiilor 

județene fruntașe)

(125 de ani de la apariția 
Manifestului _ Partidului 
Comunist)

de către tovarășul Nicolae Ceausescu

PE ȘANTIERELE DE DESECĂRI lcrî, 10.000 de uteciști

din județul Ilfov

AU RĂSPUNS PRiNTR-UN
ENTUZIAST „PREZENT“„Hei-rup“-ul muncii patriotice a răsunat, ieri, în mai toate satele județului Ilfov. Obiectivul acțiunilor uteciste ; eliminarea excesului de umiditate de pe suprafețele afectate, din luncile Neajlovului, Argeșului, Dîmboviței, Ialomiței, Sabarului și din zonele „depresionale“ ale cîmpiei. 13 000 de hectare în total. Iar oamenii au acționat J greu- vreme. Cu tractoare ecu entuziasm, invingînd tățile pricinuite de sape și casmale, cu

Înainte de termen

AM INTRODUS

chipate, special au lucrat la deschiderea canalelor și la înălțarea digurilor. Zilele acestea ce preced declanșarea campaniei a- grigole de primăvară sînt folosite intens. La chemarea organizațiilor U.T.C. aproape 10 000 de țineri și tinere, — cooperatori, mecanizatori, elevi, cadre didactice și specialiști — au lucrat ieri la săparea canalelor si rigolelor necesare eliminării excesului de apă de pe suprafețele unde aceasta băltește. La 

Bolintin Vale, Călugăreai, Daia, Budești, . Radovanu, Vasilați, Șoldanu, Vedea, Cornetu, Ma- nasia, Hotarele, Ștefănești ți în multe alte localități ale județului uteciștii au declanșat ieri, în prima duminică a lunii muncii patriotice activitatea pe șantierele locale de desecări ți îndiguiri. Fulgii de nea ți vîntul le-au răcorit ' obrajii înroșiți de înfierbînțeala efortului, iar
(Continuare în pag. a IlI-a)

acele ceasornicului au marcat sfîrșitul programului, din camerele învecinate au început să se strecoare curioși, ceilalți membri ai echipei.— Sînt toți ?— Pînă la unul, precizează Anghel Florea. Echipa noastră este aceeași de trei ani. Numai
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125 de ani de la apariția Manifestului Partidului Comunist

BILANȚ RODNIC IN MUNCA
PATRIOTICA A TINERETULUI

Ca urmare a eforturilor întreprinse, a 
măsurilor adoptate pe baza indicațiilor 
conducerii partidului, ale. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de îmbunătățire a ac
tivității Uniunii- Tineretului Comunist, or
ganele și organizațiile U.T.C. s-au preo
cupat, în anul trecut, de desfășurarea mai 
bună a muncii patriotice a tineretului, de 
accentuarea caracterului său educativ.

Efervescența politică generată de Con
ferința Națională a Partidului, de aniver
sarea unui sfert de veac de la proclama
rea Republicii, precum și de sărbătorirea 
Semicentenarului creării Uniunii Tineretu
lui Comunist a determinat suplimentarea 
substanțială a angajamentelor asumate ini
țial de către organizațiile județene ale 
U.T.C.

Valoarea lucrărilor efectuate prin munca 
patriotică a tineretului, superioară celor din 
anii anteriori, însumează peste 2,4 miliar
de lei, ceea ce reprezintă o îndeplinire de 
aproape 164 la sută față de angajament. 
Din valoarea totală a lucrărilor, aproape 
49 milioane lei sînt realizări la lucrările 
finanțate.

Tineri muncitori, țărani, elevi, studenti 
și de alte categorii au muncit pe 2 600 
șantiere și tabere de muncă organizate la 
obiectivele industriale, agricole și social
culturale, la construirea căminelor pentru 
tinerii nefamiliști.

Organizațiile U.T.C., în colaborare cu 
consiliile populare, au întreprins, de ase
menea, acțiuni importante de mobilizare a 
tinerilor la lucrările de înfrumusețare a

localităților, la construcția unor obiective 
de interes obștesc.

Un larg ecou a avut în toată țara Che
marea adresată de Comitetul județean lași 
al U.T.C., elevilor și studenților ca în tim
pul vacanței de vară să desfășoare o rod
nică activitate de muncă patriotică. Ca 
urmare, aproape 400000 de elevi și stu- 
denți au fost prezenți pe șantierele de 
muncă patriotică, au lucrat în taberele din 
agricultură, efectuînd lucrări în valoare de 
aproape 70 milioane lei. De asemenea, în 
toamna anului trecut peste 1 000 000 elevi 
și aproape 50 000 studenți au participat cu 
bune rezultate la stringerea recoltei.

Analizînd rezultatele muncii patriotice 
în anul 1972, Biroul C.C. al U.T.C. a ho- 
tărît premierea organizațiilor județene ale 
U.T.C., ‘după cum urmează :

PENTRU SUCCESE DEOSE
BITE IN ÎNDEPLINIREA AN
GAJAMENTELOR LA TOATE 

OBIECTIVELE :

— LOCUL I, Drapelul și 
Diploma de Onoare ale C.C. 

organizației 
București a

al UT.C. 
municipale 
U.T.C.

— LOCUL II și Diploma 
de Onoare a - - -
— organizațiilor județene 
Arad și Caraș-Severin ale 
U.T.C.

— LOCUL III și Diploma 
de Onoare a C.C. al U.T.C.
— organizațiilor județene 
Bihor, Galați și Hunedoara 
ale U.T.C.

C.C. al U.T.C.

PENTRU
ȘEURILOR FEROASE ȘI NE- 

FEROASE :

— LOCUL I, Fanionul și 
Diploma de Onoare ale C-C. 
al U.T.C. — organizației ju
dețene Prahova a U.T.C.

— LOCUL II șl Diploma 
de Onoare a C.C. al U.T.C. 
— organizației județene Si
biu a U.T.C.

— LOCUL III și Diplo
ma de Onoare a C.C. al 
U.T.C. — organizațiilor ju
dețene Brăila și Brașov ale
UT.C.

PlenarePornind de la hotăririle recentei
a C.C. al P.C.R., de la orientările fi indi
cațiile cuprinse in cuvtntarea rostită cu a- 
cest prilej, de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, toate organizațiile județene ale

I
I
I

COLECTAREA DE- PENTRU LUCRĂRI IN 
CULTURA :

SILVI- PENTRU ACTIVITATEA ELEVI
LOR $1 STUDENȚILOR :

— LOCUL I, Fanionul și 
Diploma de Onoare ale C.C. 
al U.T.C, — organizației 
județene Vîlcea a U.T.C.

— LOCUL II și Diploma 
de Onoare a C.C. al U.T.C. 
— organizațiilor județene 
Vaslui șl Mehedinți ale 
U.T.C.

— LOCUL III și Diplo
ma de Onoare a C.C. al 
U.T.C. — organizației jude
țene Olt a U.T.C.

— LOCUL I, Fanionul și 
Diploma de Onoare ale 
C.C. al U.T.C. — organiza
ției județene Argeș a U.T.C.

— LOCUL II și Diploma 
de Onoare a C.C. al U.T.C. 
— organizației județene Ti
miș a U.T.C. și Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din 
Centrul universitar Bucu
rești.

— LOCUL III și Diplo
ma de 
U.T.C.
dețene

Onoare a C.C. al 
— organizației ju- 
Aiba a U.T.C.

U.T.C. au datoria să-fi reanalizeze angaja
mentele de muncă patriotică, astfel incit 
să asigure creșterea substanțială a contri
buției tineretului la realizarea planului pe 
1973, an hotăritor in îndeplinirea cincina-

lului în patru ani fi jumătate, să stabileas
că măsurile ce se impun pentru întărirea 
eficienței educative d tuturor acțiunilor de 
muncă patriotică.

• S-au strîns și predat oțelâriilor 746 593 
tone metale vechi.

• Au fost valorificate peste 6 100 tone de
șeuri de hîrtie și 5,4 milioane sticle și borcane.

• în silvicultura s-au împădurit 9 780 hec
tare, s-a întreținut arborețele pe 23 828 hectare 
și s-au plantat în aliniamente peste 564 000 
plopi.

I 
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• In agricultură tinerii au contribuit la ame
najarea pentru irigații a suprafeței de 23 422 
hectare și la desecarea a 48 000 hectare.

• Pe 539 000 ha cu pășuni și finețe s-au în- | 

treprins acțiuni pentru sporirea productivității.

• S-au valorificat din flora spontană 863 
tone plante medicinale

în februarie 1848 apărea, elaborat de Karl Marx și Frede- rich Engels la cererea „Ligii Comuniștilor“, primul program al clasei muncitoare conceput de pe pozițiile socialismului științific : Manifestul Partidului Comunist. Apariția sa constituie o piatră de hotar în istoria revoluționară mondială'. în primul rînd pentru că inaugurează o eră nouă în mișcarea muncitorească, aceea a socialismului științific. Din acest moment, problema socialismului a încetat să mai fie o problemă de etică, o cerință a rațiunii și a justiției „eterne“, cum apărea în socialismul utopic : în lumina noii concepții științifice, formulată în Manifest, ea este o cerință a legii obiective, o necesitate a dezvoltării sociale. în același timp, Manifestul reprezintă un salt calitativ în însăși istoria gîndirii și practicii politice : este primul manifest-program conceput in lumina unei concepții științifice globale despre societate și istorie, în care liniile esențiale ale acțiunii politice revoluționare sînt întemeiate pe o analiză științifică a istoriei în genere, a epocii moderne în particular, pe descifrarea tendințelor obiective legice ale acesteia ; sub acest aspect el are o importanță universală. De altfel, chiar apariția „Manifestului“ răspundea unei cerințe o- biective : făurirea unei concepții riguros științifice despre societate, fapt ce reprezenta pentru proletariat o necesitate practică, izvorîtă din dezvoltarea lupteî sale de clasă împotriva burgheziei în vederea transformării revoluționare a societății. Iar acțiunea practică de restructurare radicală a societății, în conformitate cu legitatea istorică, impunea, in primul rînd, cunoașterea adecvată a acestei legități și a mecanismului ei propriu și apoi, pe acest fond, a legilor specifice acțiunii transformatoare, a- dică ale acțiunii politice.Tocmai de aceea „Manifestul“ a găsit un ecou larg și tot mai profund în mișcarea muncitorească, cunoscînd zeci și sute de ediții în aproape toate limbile europene, ceea ce îl îndreptățea pe Engels să aprecieze, în 1890, că „istoria Manifestului oglindește într-o a- numită măsură istoria mișcării muncitorești moderne din .1848 încoace“, că el era, încă de pe atunci, „opera cea . mai răspin- dită, cea mai internațională din întreaga literatură socialistă, programul comun al multor milioane de muncitori din toate țările".Este profund faptul că partea proletariatului ții progresiști porului tact cu munist apariția

lucrările de bază ale făuritorilor marxismului au fost traduse și difuzate în România cu- rind după tipărirea lor, orien- tînd mișcarea socialistă din țara noastră și legînd-o de timpuriu de mișacarea muncitorească internațională, de înșiși genialii ei conducători. Aceasta a determinat închegarea, cu. aproape o sută de ani in urmă, a organizației socialiste a proletariatului român, călăuzită de principiile socialismului științific — fapt consemnat, în mol apreciativ, la vremea respectivă. chiar de Marx și Engels.Punind piatra de temelie a gîndirii științifice revoluționare a proletariatului, „Manifestul" exprimă sintetic concepția

a societății — în edificarea unei lumi a dreptății și echității sociale. în același timp Manifestul a schițat și calea revoluționară pentru realizarea acestei misiuni istorice, relevînd că primul pas în acest proces îl constituie ridicarea proletariatului la rangul de clasă dominantă, adică instaurarea dictaturii proletariatului. „Manifestul“ formulează totodată tezele fundamentale cu privire Ia partid ca detașament de avangardă al proletariatului și fundamentează principiile călăuzitoare pentru stabilirea atitudinii sale față de diferite clase și alte partide, delimitîndu-1 de diferitele mișcări și curente neso- cialiste sau pseudosocialiste.

pune tot mai mult ca unica perspectivă a dezvoltării istorice a omenirii spre care Iși îndreaptă speranțele și încrederea popoarele de pretutindeni. Socialismul a devenit un factor ho- tăritor al dezvoltării sociale contemporane, determinlnd in tr-o măsură tot mai mare întregul curs al evenimentelor internaționale.Spiritul creator, autentic științific al marxismului — fundamentat în „Manifest“ a călăuzit întregul curs al procesului revoluționar din țara noastră. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la recenta plenară a C.C. al P.C.R. : „în acest spirit au în-

„PIATRA DE TEMELIE
A GÎNDIRII ȘTIINȚIFICE

REVOLUȚIONARE A
PROLETARIATULUI“

semnificativ Înaintată a român, militan- de frunte ai po- au venit în con- Manifestului Co-

sa despre lume, materialismul dialectic și istoric, tezele fundamentale ale socialismului științific, strategia și tactica partidului comuniștilor. Ideea fundamentală care, cum șe exprima Engels, străbate ca un fir roșu „Manifestul“ este aceea că producția economică și, determinată de aceasta, structura societății din fiecare epocă istorică constituie baza istoriei politice și intelectuale a epocii respective ; că,. în consecință, . întreaga istorie (de la scindarea societății în clase antagoniste) a fost istoria luptelor de clasă, a luptelor dintre clasele exploatate și exploatatoare, dintre clasele dominate și clasele dominante, pe diferite trepte ale dezvoltării sociale : că clasa exploatată și asuprită (proletariatul) nu se poate elibera de sub jugul clasei care o explotează și o asuprește (burghezia) fără a elibera de sub exploatare în același timp, pentru totdeauna, întrega societate. El formulează și , fundamentează ca deosebita claritate rolul istoric al clasei muncitoare — ca forță socială cea mai avansată, mai organizată și mai consecvent revoluționară

Măreața chemare cu care se încheie Manifestul : „Proletari din toate țările uniți-vă!“ exprimă cu pregnanță însăși ideea solidarității proletare.Din întreg conținutul Manifestului se degajă ideea esențială că elaborarea unui program științific al partidului revoluționar impune studierea profundă și atentă a realității sociale în multilateralitatea aspectelor ei, a particularităților și caracteristicilor relațiilor de clasă din fiecare etapă. Această idee este mereu confirmată practic prin cercetările și îmbogățirile aduse în prefețele cu care au însoțit edițiile ulterioare (1872, 1883, 1890 ș.a.). Ea pune în evidență caracterul autentic științific și creator al marxismului, spiritul său viu, opus oricărei închistări și canonizări dogmatice, deschis spre tot ce este nou în practică socială și în cunoașterea universală.La 125 de ani de Ia apariția .Manifestului Partidului Comunist, socialismul fundamentat de Marx și Engels a devenit o realitate socială concretă, a materializat într-o orînduire socială nouă, care a triumfat în 14 state ce cuprind o treime din populația globului pămîn- tesc și însuflețind sute de milioane de oameni ai muncii de pe toate continentele. EI se lm-

nostruideilela scurtă vreme de la sa, că numeroase
I

UN FESTIVALÎntrecerile * finalei

celei de a V-a

ediții a concursului

Șl TINEREȚII

RUGBI

„Săniuța de argint"

AL ZĂPEZII

țeles și înțeleg comuniștii români să aplice adevărurile generale ale socialismului științific Ia condițiile concrete ale țării noastre, să studieze realitatea obiectivă, schimbările ce se produc în evoluția vieții sociale, cerințele dezvoltării in perspectivă a societății, precum și procesele fundamentale ce se produc pe plan mondial, străduindu-se să găsească soluțiile cele mai adecvate, corespunzătoare fiecărei etape istorice a dezvoltării Rominiei pe calea socialismului și comunismului. Sărbătorind apariția Manifestului Comunist, Partidul Comunist Român este bo- tărit să acționeze și de acum înainte în spiritul concepției revoluționare materialist-dia- lectice și istorice ale cărei baze au fost puse de Marx și Engels. să militeze in continuare cu toată fermitatea pentru triumful mărețelor idei ale comunismului pe pămîntul României făcîndu-și totodată cu cinste datoria de detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, acționind neobosit pentru victoria cauzei socialismului în lume, pentru progres social, pentru pace și prietenie între țoate națiunile planetei noastre".Conf. univ. dr.
OVIDIU TRĂSNEA

CRONICA»
A'-'
țz

Sinaia — prin telefonLa cota 1 400 înlr-un decor de basm, cu brazi troieniți și cu ninsoare neîntreruptă, beneficiind de condiții de organizare și de concurs excelente, s-au Încheiat ieri la Sinaia, întrecerile Finalei pe țară a celei de-a V-a ediții a concursului dotaț cu trofeul „Săniuța de argint", competiție inițiată și organizată de U.T.C. Campionii județelor șl ai municipiului București la cele 4 probe — pînă la 14 ani băieți și fete (pionieri), peste 14 ani. băieți și fele (U.T.C.-iști) - și-au dat îțitîl- nire la Cota 1 400 pentru a-și disputa titlurile de campioni ai țârii la acest popular și tradițional concurs al elevilor. Printre învingători se numără reprezentanții județelor Dîmbovița — la pionieri — Brașov și Sibiu — la uteciști. O surpriză plăcută au produs reprezentanții județului de. la gurile Dunării — Tulcea — care după prima manșă, se aflau printre fruntașii concursului în vreme ce marii favoriți, cei din Sinaia, care reprezentau județul Prahova, pierduseră pe pîrtie se-

cunde prețioase și se clasaseră pe locuri modeste. întrecerile ia categoria uteciști au fost dominate de concurenți care au cîștigat locurile fruntașe și în ediția de anul trecut. Este vorba de brașoveanul Husea Gheor- ghe și de sibianca Marilena Rusu clasată în ediția trecută, pe locul III Eleva din Mediaș, Rusu Marilena. a participat la toate cele 5 ediții ale concursului „Săniuța de argint“ cîștigînd. titlul la prima ediție de la Poiana Brașov, cînd avea doar 15 ani neîmpliniți, apoi ocupînd an de an, în ordine, locul 6, 16, 3 și acum deține locul I. O surpriză de proporții au produs-o aici elevii Școlii generale nr. 1 din Runcu județul Dîmbovița, care la categoria pionieri, au■ cucerit ambele titluri. E și meritul profesoarei de educație fizică, Maria Cojocaru care s-a ocupat de pregătirea lor în care scop a amenajat o pîrtie pe un drum vechi dintr-o grădină unde ingenioasa antrenoare a improvizat chiar și serpentine cu viraje ca să-i obișnuiască pe concurenți. Că schiul are mulți prieteni iii comuna Runcu se

vede și din această cifră i la etapa pe școală au participat absolut toți elevii — peste 300. 4 dintre elevii acestei școli s-au clasat pe primele locuri.Dar iată lista cîștigătorilor e- diției ’73 a concursului „Săniuța de argint“, precum și ocupan- ților primelor locuri iCategoria pionieri i fete i Doina Stanciu — Școala generală nr. 1 Runcu (județul Dîmbovița), locul II — Mariana Giurgi, Școala generală nr. 1 Rîșnov (Brașov), locul III — Aurora Grigore — Școala generală nr. 1 Poseștl (Prahova) ; băieți i locul I — Ilie Milea — Școala generală nr. 1 Runcu (Dîmbovița), locui II — Cornel Groza— Școala generală Iacobeni (județul Suceava), locul III — Ne- culai Gheorgheoiu — Școala generală Mănăstirea Cașin (Bacău)— în vîrstă de numai 12 ani, de fapt cel mai tînăr concurent.Categoria U.T.C.-iști i fete i locul I — Marilena Rusu — Liceul .Ștefan Eudwig Roth“ Mediaș (jud. Sibiu) ; locul II — Adrianne Schulleri — Liceul Unirea — (Brașov) ; locul III— Liliana Spătaru — Șfcoala ge-

nerală Runcu (Dîmbovița) ; băieți i locul I — Husea Gheorghe — Liceul de cultură generală Orașul Victoria (Brașov), locul II — Pavel Rău, Liceul teoretic Gurahonț (Arad), locul III — Luca Vasile — Liceul de cultură generală Dorohoi (Botoșani).Cîștigătorilor le-au fost decernate premii, diplome, cupe, și diferite materiale sportive de către C.C. al U.T.C., C.N.O.P., Ministerul Educației și Tnvăță- mîntului și Federația de schi.Printre cei care au Inmînat campionilor medaliile de aur și trofeul „Săniuța de argint" au fost Ion Panțuru și Dumitrii Focșeneanu, care au ocupat la recentul campionat mondial locul III.

ÎN ATENT1E
PREOÄT1KEA

VASILE CÄBULEA

VOLEI CU GÎNDUL LA FOTBAL
RAPID PLEACĂ

FRUMOASELE PERFORMANTE
AZI IN ANGLIA

Spectatorii din Capitală, care mai trăiesc din amintirile frumoaselor performanțe realizate nu cu mu Iți ani in urmă de voleibaliștii noștri, au avut prilejul să urmărească, sîmbăță și ieri, un bogat program compe- tițional. Șapte din cele 1.2 meciuri ale etapei diviziei A s-au disputat la București Insă, au avut puține satisfacții. Jocurile eu fost de un slab nivel tehnic și spectacular.A reținut atenția derbiul dintre formațiile masculine I.E.F.S. (locul 3) și Viitorul Bacău. Echipa din Bacău, neînvinsă în acest, sezon, a dat o replică mai dîr- ză în setul 2, pe care, de altfel, i-a cîștigat. în ansamblu,, studenții au fost Superiori, obți- nînd victoria cu 3—1. După „dusul rece“ din etapa precedentă, Dinamo a cîștigat, acum, cu scorul de 3—0 (15—5, 15—4,15—4) în fața penultimei clasa-

te, Electră București. A doua clasată, Steaua a înregistrat o nouă victorie, întrecînd cu 3—0 pe Progresul. Foarte echilibrată se anunța partida dintre Rapid și C.S.U. Galați. Feroviarii, conduși de maestrul emerit Aurel Dr’ăgan, au practicat un joc superior, luîndu-și revanșa pentru infrîngerea cunoscută în toamnă la Galați (2—3). Ieri, au • cîștigat cu scorul de 3—1.în sala Institutului pedagogic conform așteptărilor, campioanele au ciștigat cu 3—0, în fața Universității iar Medicina a învins Ceahlăul P. Neamț cu 3—1. Voleibalistele de la Dinamo au primit replica studentelor de la I.E.F.S. Dinamovistele au cîștigat cu 3—0 (15—4, 15—7,15—7) și se mențin pe locul 3 în clasament
M. LERESCU

Ne mai despart doar două zile pînă la meciul Leeds Uni- ted — Rapid, din sferturile de finală ale Cupei cupelor I Fotbaliștii de la Rapid vor pleca în cursul dimineții de azi spre o- rașul Leeds, unde speră ca, in ciuda tuturor dificultăților care-i confruntă, să dea miercuri o replică viguroasă echipei locale. Campionul optimiștilor este, bineînțeles, Răducanu : „nu pri- . mese mai mult de două goluri !“, ne-a declarat el. Bazil Marian este însă, ca deobicei, foarte rezervat. In imposibilitate de a folosi cîțiva jucători de bază, piese de rezistență în mecanismul echipei, Marian va apela la serviciile jucătorilor de rezervă, printre care juniorul Florin — nefolosit încă în nici un meci oficial al Rapidului. Deci el va debuta miercuri împotriva lui Leeds United, echipă aflată în mare detentă de formă, în campionatul englez ! Dar iată „U“-le pe care îl va

dePop,alinia Rapid în partida miercuri i Răducanu — Grigoraș, Mușaț, Codrea, — Florin (libero în fața fundașilor) — Marin Stelian, Savu — Năs- turescu, Neagu, Dumitriu III. In ultimul joc de verificare susți- • nut înaintea plecării în Anglia,Rapid a învins, sîmbătă, 3—0 (1—0) pe divizionaraMetalul București. Golurile fost marcate de Năsturescu Neagu (2).
cu B, auȘi

LUCESCU, IN CONTINUARE 
INDISPONIBIL.Căpitanul echipei naționale, Mircea Lucescu, continuă să stea în afara stadionului. O entorsă la genunchi — care i-a a- tins, se pare, meniscul — îi provoacă dureri. Medicii i-au recomandat internaționalului dina- movist o perioadă mai lungă de repaus, pînă către sfîrșitul lunii martie.

DUMITRU VIȘAN

JUNIORILORFață de importanța Turneului F.I.R.A. pentru juniori, găzduit de țara noastră, luna viitoare și corespunzător planului de pregătire al tinerilor noștri rugbiști, jocul de ieri de pe Stadionul Tineretului din Capitală între Lotul național și echipa .Grivița Roșie", ne îndreptățește la cîteva constatări.Acum cînd lotul reprezentativ a fost restrins la 26 de jucători, la meciurile duminicale de verificare, la care participă și selecționabllii provinciali, era bine, credem noi, ca ideile tactice să fie dacă nu definitivate, cel puțin bine conturate. Or, ieri, lotul de juniori nu a dat dovadă, aproape pe toată durata meciului la concluzii îmbucurătoare. Astfel, o- rientarea în teren în funcție de faza de joc, dar mai ales, prestarea atacului lateral a dus în mod firesc la un joc static, neofensiv. De asemenea, pasele s-au executat tardiv, prinzâtnrii ca și înaintarea nu au funcționat corespunzător sarcinilor de joc. Este credem timpul ca conducerea țehriică a echipei să intervină hotărîț la îmbunătățirea jocului echipei naționale de juniori. Ar fi dăunător, credem noi, ca în mijlocul echipei să fi pătruns starea de spirit a „senatorismului de drept", unii jucători crezîndu-se de pe acum de neînlocuit. Scorul final al întîlnirii între Lotul național de juniori și adversara sa „Grivița Roșie" a fost de 44—19 (22—9).Meciul, desigur a fost influen- . țat și do starea terenului și a timpului friguros, dar a fost totodată o repetiție bună.
GABRIEL FLOREA

• IN ULTIMA ZI a concursului de atletism pe teren acoperit, desfășurat la Moscova, sportiva româncă Viorica Viscopoleanu a obținut o frumoasă victorie, cîș- tigînd proba de săritură în lungime cu rezultatul de 6.34 m. Pe locul secund s-a clasat Ludmila Ilina (U.R.S.S.) cu 6,22 m.• CUPLUL ROMÂN Iudit Dibar, Mariana Simionescu s-a calificat pentru finala probei de dublu fete din cadrul turneului de tenis pe teren acoperit de la Sofia. Jucătoarele românce au întrecut cu 6—4. 2—6, 6—4 perechea Koch, Hofmann (R.D.G.).• TURNEUL INTERNAȚIONAL de șah de Ia Budapesta a fost cîștigat de marele maestru sovietic Efin
MERIDIANGheller cu 10,5 puncte din 15 posibile. Pe locurile următoare s-au clasat Karpov (U.R.S.S.) — 9,5 puncte, Hort (Cehoslovacia), Szabo (Ungaria), Vaganian (U.R.S.S.), Adorian (Ungaria), toți cu Cîte 8.5 puncte. Șahistul român Victor Ciocîltea a oeu- pat locul 11 cu 6.5 puncte.• FINALA PROBEI de simplu din cadrul turneului internațional de tenis de la Hampton (Virginia) se va disputa între jucătorul român Hie Năstase și americanul Jimmy Connors. In semifinale, Hie Năstase l-a învins cu f—4, 6—3 pe Mike Estep (S.U.A.), în timp ce Connoros l-a eliminat cu 7—6, 6—4 pe compatriotul Său Paul Gerken.După cum s-a anunțat, finala probei de dublu va o- pune perechile Ilie Năstase, Clark Graebner — Ion Tiriac, Jimmy Connors.
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Bănuiala că emisiunile distractive — aș include aici șl programele, numeroase, de muzică lejeră — nu se fac chiar atît de ușor, este o bănuiajă convenabilă nupțial uneia dintre părțile interesate, iar scuza u- nor mijloace mal modeste aflate la dispoziția realizatorilor programelor de sîmbăta și duminica seara are o justificare limitată la cercul celor care privesc televiziunea cu duioșie sau nepăsare. Nu este cazul comenta-r torului de față. Să observăm atunci că formula emisiunilor distractive a cunoscut o consecventă instabilitate, ceea ce ar putea părea totuși un gest firesc și îndatoritor alături de preferințele și exigențele spectatorilor ; dar televiziunea nu și-a adăugat decît accidental nume noi pe lista realizatorilor și colaboratorilor —ceea ce ar putea părea iarăși semnul unei oare- cari mulțumiri sau timidități. Ba, de multe ori, se Intîmplă ca interpretul ascultat cu extremă

puse lor la dispoziție. Aici lucrurile rămîn destul de complicate și în cazul emisiunilor lui Alexandru Bocăneț. Curba adreselor satirice ale televiziunii se mișcă pe o traiectorie suficient de capricioasă, în repetate rîn- duri salvarea venind de la „cîr- ligele“ actorilor. Un scheci susținut, la ultima gală, de Mihai Fotino și Dem Rădulescu, un scheci fără haz de altminteri și imprecis ca satîră, și-a adăugat — in final, datorită alergăturii, dezlînațe a celor doi actori și îmbrățișării lor lungi și grotești de pe banca de sub structura decorului — o îndreptățită stupiditate, deși, bănuiesc, nu așa ceva s-a vrut Cum de un humor trist s-au dovedit a fi tra- vestiurile lui Alexandru Lulescu și Nicu Constantin, ca să nu mai vo'rbesc despre Aurelian Ăndreescu lovindu-și genunchii goi și cîntînd gîtuiț !... Stîngaci, aci, Alexandru Bocăneț se simte în largul său atunci cînd manevrează balerinii și balerinele în costume de o fantezie cam de împrumut, dar oricum plăcută și seducătoare.Insipidele „momente coregrafice", greoaiele și jenantele a- lergături și fîțliell sub jetul de lumină al unui reflector din emisiunile distractive obișnuite,
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bunăvoință sîmbăta să te piseze iar c-o inepție duminica, și asta este deja o măruntă neglijență sau o cochetă indiferență la a- dresa unor oameni agățați în ziua lor de odihnă de ideea dis- 1 cu orice chip._____ ar fi acum să-mi aduc aminte de un realizator al emisiunilor distractive, evident că m-aș gîndi imediat (și împăcat) la Alexandru Bocăneț. Admit că nu contează sursa primară de inspirație (cîte emisiuni de A- verty s-au difuzat la noi ?) și trec mai départe pentru a remarca i spre deosebire categorică de alte emisiuni de același gen, emisiunile lui Alexandru Bocăneț au de obicei un gust sigur și Un ritm îndrăcit, au culoare (nu numai alb și negru), au pitoresc, poate puțin snob, dar suportabil și amuzant, au humor, nu pică niciodată în vulgaritate, iar concesiile nu depășesc niciodată decența. Ultimele două emisiuni — Gala lunilor, inițiativă meritorie a televiziunii — au fost plasate în același decor, din țevi din care în mod obișnuit se fac schele ; au lipsit, atenție ! straniile cuburi de carton risipite burghez pe întinderea platoului, imensele flori atîrnind dintr-un tavan Invizi- Ibil, perdelele din fîșii de plastic, scările, scaunele cu spătare, înalte, balansoarele, stinghiile și Ialte accesorii pentru rezematul suferințelor cîntate c,u ochii holbați în căutarea camerei de luat vederi care lucrează ; a (probabil care _____________ , emisiunile (altele) distractive în bîlciuri de un farmec șubred și grosolan. Ar fi după, ’aceea actorii și texteleI'lipsit deci o întreagă (pi și costisitoare) recuzită, transformă emisiunile i
I

se mal întîlnesc șl în transmisiunile aproape rătăcitei în memorie emisiuni „Ritm, tinerețe, dans". Și fiindcă a venit vorba i n-am apucat, recunosc, debutul noii formule a acestei emisiuni, care azi se poate chema fără nici o grijă „Tele top 73“, dar de cîteva săptămînl privesc din ce în ce mal neliniștit cum și acest „Tele top 73“ tinde să a- jungă ceea ce a fost cîndva „Dialogul la distanță“. Nu impresionează ciudat patriotismul local care adună sute de puncte pentru cîntăreți și melodii de o uniformă mediocritate, impresionează ciudat speranța că astfel se va reuși o cuprindere democratică a talentelor tinere din toate colțurile țării dăruite muzicii lejere, cu care prilej ceilalți, admiratorii fără rezerve ai emisiunii, se vor distra copios. Este adevărat însă, că o parte din sarcinile distractive ale programului pentru tineret se consumă în cadrul „Serii pentru tineret“, dar și aici, iată, singura distracție autentică se pare că există printre finaliștii interminabilului și sărăcăciosului concurs de dans, modern, celelalte rubrici cu profil „ușor“ trăind într-o somnolență derutantă. Niște mai vechi promisiuni făcute în niște mai vechi ședințe cu acea bogată comisie chemată să-și spună punctul de vedere în legătură cu programul pentru tineret, și care se refereau și. la emisiunile distractive, au rămas — după cum se vede — în stadiul declarațiilor. Nu sînt singurele promisiuni uitate. Ce-i de făcut ?
CONSTANTIN STOICIU
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Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. I)

combustibil. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, ministerele, centralele și întreprinderile să încheie rapid acțiunea de revizuire a normelor de consum — pe produse, repere și subansambluri — astfel încît, începând cu trimestrul II al acestui an în toate unitățile economice să se lucreze cu norme riguros fundamentate.3. Plenara Comitetului Central subliniază că problema e- sențială a planului pe anul 1973, care trebuie să stea în centrul atenției organelor și organizațiilor de partid, a tuturor unităților economice, o constituie creșterea eficienței 
în toate ramurile producției 
materiale, îmbunătățirea cali
tativă a întregii activități e- 
conomice.— Ministerele, centralele șl întreprinderile, unitățile de cercetare și proiectare, trebuie să concentreze toate forțele tehnice în vederea intensificării procesului de modernizare, de înnoire și ridicare a parametrilor tehnico-funcțio- nali ai produselor, pentru scurtarea duratei de asimilare și integrare a produselor noi.— Este necesar ca în toate unitățile economice să se ia măsuri pentru creșterea răspunderii fiecărui lucrător față de nivelul tehnic și calitativ al produselor, pentru controlului asupra pentru sancționarea oricăror nerespectări inelar de calitate.— Ministerele, centralele si întreprinderile să asigure realizarea nivelelor de creștere a productivității muncii prevăzute în plan, acționînd mai ferm pentru aplicarea programelor de măsuri privind extinderea mecanizării și automatizării, perfecționarea organizării . producției și a muncii. folosirea integrală a timpului de lucru și întărirea disciplinei în muncă ; trebuie să se asigure în cel mai scurt timp repartizarea judicioasă a forței de muncă pe unități, acoperindu-se necesitățile de muncitori calificați, de tehnicieni și specialiști ale noilor unități.— Comitetul de Stat al Planificării, Ministrul Finanțelor, Direcția Centrală de Statistică, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale trebuie să ia măsuri pentru perfecționarea planificării, calculării și evidenței prețului de cost al produselor ; în fiecare întreprindere, secție și loc de producție să se cunoască costul produselor fabricate, să existe planuri de cheltuieli care să fie urmărite și îndeplinite în modul cel mai riguros. Trebuie dusă o luptă intransigentă împotriva consumului exagerat de materii prime și materiale, a rebuturilor și oricărei forme de risipă, care măresc nejustificat costurile de producție, diminuează venitul național și resursele pentru ridicarea nivelului de trai al populației.— Comitetele județene de partid, toate organele și organizațiile de partid au datoria de a determina ca în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă să se acționeze cu mai multă fermitate pentru realizarea programelor stabilite în vederea valorificării superioare a resurselor de materii prime și materiale, îmbunătățirii calității produselor, creșterii eficienței în folosirea fondurilor de producție, rentabilizării activității în toate unitățile economice.Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității E- conomice și Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor și

întărirea calității, severă a ale nor-

Comitetul de Stat pentru Prețuri să exercite un control sever asupra modulul în care ministerele stabilesc prețurile de producție, acționează pentru introducerea ordinii în a- cest domeniu, combaterea tendințelor de a ridica în mod nejustificat prețurile produselor și lucrărilor.— Cercetarea științifică trebuie să-și aducă o contribuție sporită la rezolvarea problemelor de care depind îndeplinirea cincinalului înainte de termen, introducerea rapidă în producție a progresului tehnic, la perfecționarea continuă a tehnologiilor și modernizarea producției, valorificarea superioară a resurselor materiale. Plenara apreciază că este necesar să fie luate în continuare măsuri pentru mobilizarea forțelor spre direcțiile prioritare de cercetare, crearea institutelor de cercetare centrale pe ramuri, apropierea institutelor de cercetare de activitatea productivă, accelerarea aplicării rezultatelor cercetărilor în producție ; se vor luă măsuri pentru dezvoltarea atelierelor de prototipuri și -a bazelor experimentale în cadrul unităților de cercetare, va fi extinsă activitatea de micro-producție.
4. Plenara pune în fața ministerelor, centralelor șl întreprinderilor, organelor și organizațiilor de partid, comisiilor de investiții, sarcina de a asigura toate condițiile pentru 

îndeplinirea planului de in
vestiții și punerea în funcți
une a obiectivelor economice 
planificate — condiție esențială a realizării și depășirii prevederilor cincinalului.— Ministerele economice și îndeosebi Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnicii, Ministerul Energiei E- lectrice, Ministerul, Industriei Chimice trebuie să ia măsuri pentru accelerarea elaborării documentațiilor tehnice, folosind mai bine potențialul de proiectare existent și atrăgînd la această activitate specialiști din institutele de cercetare si învățămînt, din administrația proprie, precum și din centrale și întreprinderi. De asemenea, se vor lua măsuri pentru a se asigura pe șantiere elaborarea unui volum cît mal mare de proiecte de execuție.— Pentru grăbirea lucrărilor de montaj pe șantiere la care sînt rămîneri în urmă, ministerele să ia măsuri pentru a constitui echipe de mon- tori din uzinele proprii care să sprijine organizațiile de montaj în recuperarea întîrzieri- lor ; trebuie luate măsuri pen- a Să catru montarea de urgență utilajelor aflate în stoc, se pregătească c'ondițiile treptat întreprinderile beneficiare să preia execuția lucrărilor de montaj a mașinilor- unelte.— Trusturile și întreprinderile de construcții, organele și organizațiile de partid să acționeze cu mai multă răspundere pentru organizarea, mai bună a muncii pe șantiere, revizuirea proiectelor necbres- punzătoare, adoptarea de soluții constructive și tehnologii de execuție perfecționate, mecanizarea lucrărilor cu consum mare de manoperă, extinderea folosirii utilajelor în două și chiar trei schimburi ; să se asigure toate condițiile pentru extinderea Substanțială a acordului în construcții.5. Plenara apreciază 

domeniul agriculturii condiții ca producțiile planificate — atît în sectorul vegetal, cît și în cel zootehnic — să fie integral realizate. în a- cest scop, obligă comitetele județene de partid, toate or-

globalcă în există

ganele și unitățile agricole să ia măsuri deosebite pentru recuperarea rămînerilor în urmă la arăturile de toamnă, pentru pregătirea terenurilor și efectuarea în bune condiții a însămînțărilor de primăvară, a tuturor lucrărilor de întreținere a culturilor, în raport cu condițiile specifice din a- ceastă perioadă.— Trebuie să se asigure darea în funcțiune la termen a suprafețelor irigate, folosirea cu răspundere a tuturor suprafețelor amenajate pentru irigații, iar după recoltarea păioaselor, însămînțarea imediată a acestora cu porumb timpuriu pentru producția de boabe.— Ministerul Industriei Chimice trebuie să livreze în mod ritmic, potrivit sarcinilor înscrise în plan, cantitățile de îngrășăminte' chimice și de produse pentru combaterea bolilor și dăunătorilor ; unitățile agricole sînt obligate să ia măsuri pentru folosirea mai eficientă a îngrășămintelor chimice, precum și a celor organice existente în fiecare unitate, în special la culturile intensive din sistemele irigate.— Măsuri hotărîte trebuie luate pentru asigurarea întregii cantități de legume planificate ; în fiecare județ și unitate, trebuie stabilite în mod judicios suprafața afectată legumiculturii, structura și eșalonarea producției de legume și organizată efectuarea în bune condiții a lucrărilor, astfel încît în toate județele să se asigure necesarul de legume timpurii, de vară și de toamnă, atît pentru consumul propriu cît și pentru industrializare șl export.— Plenara atrage din nou a- tenția comitetelor județene de partid, Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, organelor și unităților agricole, asupra situației necorespunzătoare în gospodă- rihea’' și apărarea fondului funciar, care a condus la diminuarea an de an a suprafeței agricole. Trebuie luate măsuri pentru limitarea la strictul necesar a suprafețelor ce se scot din circuitul agricol, pentru eliminarea excesului de umiditate, executarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare, pentru .cultivarea tutiiror suprafețelor, a terenurilor libere din vetrele satelor, dintre construcțiile agrozootehnice și a celor rezultate prin limitarea drumurilor de acces.— Eforturi deosebite trebuie depuse în continuare pentru îmbunătățirea substanțială a activității în zootehnie și creșterea producției animaliere; să se pună mai multă ordine în activitatea fermelor zootehnice, să se creeze, în cadrul unităților ferme speciale, sau nuclee pentru creșterea animalelor de reproducție. O cotitură serioasă trebuie realizată în asigurarea bazei furajere prin extinderea suprafețelor de culturi furajere, creșterea randamente! ir la hectar, valorificarea tuturor resurselor, inclusiv din pășuni . și finețe și a subproduselor din sectorul vegetal.— Ministerql Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor împreună cu comitetele județene de partid să acorde o deosebită atenție ridicării rapide, a nivelului activității economice din unitățile de industrie alimentară, realizării programului de valorificare; superioară a produselor agri-: cole, în scopul asigurării apro-. vizionării populației cu o gamă mai largă de produse alimentare.6. îmbunătățirea activității 
de export impune din partea ministerelor, centralelor și întreprinderilor, precum și

comisiei centrale și a comisiilor județene și a municipiului București pentru export, o atenție deosebită pentru asigurarea fondului de marfă . și. a ritmicității livrărilor, pentru respectarea cu strictețe a condițiilor de calitate a produselor ; o atenție deosebită trebuie acordată diversificării sortimentelor cu calități tehnice superioare și o finisare exemplară. Plenara apreciază că Ministerul Comerțului Exterior, celelalte ministere, centralele și întreprinderile trebuie să se preocupe în mod deosebit de creșterea competitivității produselor, valorificarea în cît mai bune condiții a produselor românești pe piața externă, creșterea continuă a eficienței comerțului nostru exterior. în acest scop, centralele industriale și întreprinderile să exercite pe deplin atribuțiile ce le-au fost conferite, să extindă prospectarea piețelor externe, elaborarea studiilor de marketing, participarea la tîrguri și expoziții internaționale.Creșterea importantă a volumului comerțului exterior și realizarea unui volum sporit de acțiuni de cooperare e- conomică și tehnico-științifică, impun ca ministerele și Comisia Guvernamentală de Colaborare și Cooperare Economică și Tehnică să se preocupe activ de finalizarea în- tr-un termen mai scurt a acțiunilor de cooperare.7, Plenara consideră că sînt asigurate toate condițiile pentru ca prevederile planului național de dezvoltare econo- mico-socială pe anul 1973, pri
vind creșterea nivelului de 
trai al populației să fie îndeplinite integral.— Consiliile șl comitetele oamenilor muncii din unitățile producătoare de bunuri de consum, conducerile ministerelor trebuie să considere drept una din principalele lor îndatoriri, asigurarea și livrarea către fondul pieței a tuturor mărfurilor în cantitățile și structura sortimentală și calitativă prevăzute în plan, să rezolve la timp problemele pe care le ridică buna aprovizionare a populației.— Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestări de servicii pentru populație, precum și organele corespunzătoare din județe, au datoria să exercite un control permanent asupra activității comerciale, asigurînd aplicarea întocmai a măsurilor stabilite în acest domeniu, îmbunătățirea aprovizionării servirii populației.— Consiliile populare trebui să ia toate măsurile necesare pentru realizarea integrală a numărului de a- partamente prevăzut în plan, a căminelor pentru tineret, creșelor și căminelor pentru copii, precum șl pentru darea în funcțiune la timp a spitalelor și policlinicilor.— Organele și organizațiile de partid sînt chemate să manifeste cea mai mare preocupare pentru soluționarea concretă și operativă a tuturor problemelor legate de îmbunătățirea condițiilor de ale oamenilor muncii orașe și sate.

★Plenara Comitetului trai își exprimă convingerea că poporul nostru își va consacri în continuare întreaga capacitate și forță creatoare transpunerii integrale în viață a prevederilor planului pe acest an, realizării mărețului program de accelerare a dezvoltării economico-sociale a patriei, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.
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(Urmare din pag. I)palmele 11 s-au bătătorit de asprimea muncii. S-a lucrat intens, cu răspundere comunistă. Peste 10 000 metrii cubi de pă- mînt au fost terasați, apa de pe mai bine de o mie de hectare a fost evacuată.La Călugăreni, șantierul muncii a cuprins în două puncte suprafața cooperativei agricole i la „Șioi“ și „S.M.A.“. Cu entuziasm și hărnicie au fost abordați cei peste patru kilometri de canale ce vor favoriza evacuarea apei de pe o sută de hectare din cel mai roditor pă- mînt al cooperativei agricole. Împreună cu cîțiva tineri, inginera agronom Georgeta Drăga-

na, și ea uteclsță, a trasat conturul șanțurilor pe care, apoi, aproape 200 de oameni le-au conturat prin săpăturile executate la casma. In muncă s-au întrecut Andrei Calamar, Se- bastian Bișac, Vasile Tulbure, Cezar Agu, Ion Iorgulete, Andrei Bușanu, Joița R. Nicolae, Elena M. Ion, Maria St. Cioba- nu, Floarea Rusu, Florin Chllău și toți ceilalți. Nu s-a așezat în dreptul nici unui nume o cifră care să redea efortul depus în cadrul acțiunii la care au participat. în caietele brigadierilor și în cel al inginerei agronom a fost înscris doar bilanțul duminicii i peste 500 de metri cubi de pământ dislocat, aproape un
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(Urmare din pag. Z) 
Vina era a mea, oricum: ori
ce parcurgere a monografiei 
însăși indică limpede că nu
mai un om tînăr, vibrînd de 
emoție în fața marelui fapt 
istoric și cutremurat de bo
găția sau permanența semni
ficațiilor acelui fapt, putea să 
scrie cum a scris, atunci, Has
deu, entuziast discipol al 
de-a pururi tînărului Bălces- 
cu. O superbă flacără de pa
triotism joacă fără astîmpăr 
în truda creatoare a lui Bog
dan Petriceicu la vremea 
cind, întru apărarea tronului 
lui Alexandru loan Cuza 
(deja amenințat de primele 
urzeli ale monstruoasei coa
liții) ridică din genunea is
toriei pilda unui alt mare 
loan cu dragoste de țară. Era 
un argument; se vroia o 
armă. Nici o clipă tînărul 
cărturar nu uita că „Fiecare fact este o învățătură“ ; ast
fel, fără a forța prea mult 
paralela, găsind în cronica ri
nei domnii exemplare din se
colul al XVI-lea numeroase 
situații comparabile cu cele 
din propria-i contemporanei
tate, el insistă cu ardoare a- 
supra concluziilor de ordin 
practic, și mai ales de ordin

moral, pentru uzul celor gata 
să-și înfrunte dușmanul, în a- 
apărarea libertății și a pa
triei. Impecabilă ținută a tine
reții intelectuale care, dacă 
cercetează cu scrupulul ade
vărului științific toate izvoa
rele documentare cu putință, 
n-o face de dragul arhivelor, 
ci de dragul vieții dimpre
jur. . -

Din lectura făcută la 12

mele lui loan Vodă, părintele 
Moldovei de acum 400 de ani („controlul personal al acte- telor emanate din cancelaria domnească; schimbarea capitalei ; eliberarea poporului de jos din jugul aristocrației clericale și laice ; baterea monezii naționale de a- ramă-; Strictețea contribuțiu- nilor fiscale"), îi justifică lui 
Hasdeu, cel puțin tot atît cit

avea să-l răstoarne.
Cit despre interesul pentru 

istorie pe care o stîrnește in 
continuare opera aceasta — 
sînt convins — omul de știin
ță și scriitorul inspirat sînt 
inseparabili în Hasdeu. In 
judecata critică el nu face 
concesii nimănui, nici chiar 
prestigiului de cronicar al lui 
Urechia. O cultură substan
țială, o adlncă pricepere în

HASD
ani îmi rămăseseră în minte 
mai ales ultimele pagini ale 
domniei lui loan Vodă: des
crierea bătăliilor, cu scheme
le tactice ale .dispozitivelor 
aruncate în luptă, cu ciocni
rile. din care nu o dată ge
niul strategului biruise asu
pra superiorității numerice 
inamice, ca aura romantică 
învăluind măreț statura erou
lui în clipa deciziei de a ră- 
mîne între ai săi, după ca
tastrofă. Acum, la recitirea 
monografiei, generalul îmi a- 
pare egalat de administrator. 
Analizate rînd pe rînd, refor-

strălucitele campanii cîștiga- 
te de eroul său la Jiliște, la 
Brăila, la Lopușna, 
exclamație finală: cine vrea, în puțin din nemica se fac mari“. Intr-adevăr, 
și opt de luni de 
sprijinită de răzeșime împo
triva împilatorilor dinăuntru 
și din afară au fost de ajuns 
ca să înscrie un moment de 
glorie în istoria țării; cînd 
monografia lui Hasdeu ieșea 
de sub teascuri, Cuza Vodă 
avea un răgaz mai scurt îna- 
inte-i, pînă la trădarea care

patetica „Pentru timp și multe și 
douăzeci 

domnie

E U
arheologie, drept, filologie, 
etnografie, economie politică 
dau istoricului un suport cu 
adevărat enciclopedic, încît 
incursiunile sale rapide îri 
ceea ce forma contextul eu
ropean al domniei lui loan 
Vodă sînt firești și exacte e- 
manații de spirit universal. 
Dar în caracterizări, în des
crieri, în meditațiile de . filo
zofie a istoriei, condeiul e 
purtat de un tot atît de mare 
prozator. Culese din Shakes- 
peare, Schiller, Hugo, Mac- 
chiavelli, Mickiewic;
motto-uri umaniste. plasează

ș.a..

viață de la
Cen-

kilometru de canal tăiat in pămîntul mustind de apă. In următoarele două-trei zile, după cum vorbeau gospodarii de aici, în albia Neajlovului se .vor scurge băltoacele din câmp care acoperă acum peste 100 de hectare’ și care vor fi semănate, fn primăvară, cu porumb și floa- rea-soarelui. Pentru aceste suprafețe cooperatorii au planificat producții la cota prevăzută inițial pentru. 1975. Cu alte cuvinte iau măsuri, depun eforturi pentru a spori producțiile medii planificate, pentru a îndeplini un angajament : prevederile cincinalului realizate cu o jumătate de an mai devreme.Asemănător s-a lucrat ieri în lunca de confluență a Dîmboviței și Argeșului, la Budești. Tineri din șapte sate apropiate și-au dat întâlnire pe digul de la „Crivăț". Este lucrarea cea mai importantă din această zonă prin realizarea căreia garantîn- du-se recoltă a nu mai . puțin de 10 000 de hectare din cel mai productiv pământ pentru care unitățile agricole și-au prevăzut recolte medii de peste o jumătate de vagon la hectar. Au lucrat aici cooperatori și e- levi, cadre didactice și mecanizatori. Intre ei s-au evidențiat pentru eforturile depuse, pentru hărnicie Irina șl Nicolae Pos- telnicu, Nicolae Mihăilă, Doina Andreieș, Lucian Nicolae și Vasile Gureșoiu din Radovanu, Florica Radu, Mihaela Șalupa și Marius Drăgan din Vasilați, Maria Bold și Tudora Barbu din Soldanu, Vasile Tudorache, Ste-

lian Mihăilescu, Doru Canasiu, Florian Tatu, Vasile Mânu, Ștefan Vlad și Marin Negoiță din Budești. Deși piciorul 11 se a- funda adînc In pământul mocirlos ei eu reușit să depună în corpul digului aproape 300 de metri, cubi de pământ, L-au bătucit și l-au finisat dîndu-i forța necesară rezistenței în calea furiei apelor învolburate cu care Argeșul și Dîmbovița se năpustesc primăvara asupra zonei. A fost prima lor duminică de mutică patriotică. Au inaugurat și au primit botezul primului șantier ai muncii ute- ciste din această primăvară. Aici îi Vom întâlni până la încheierea lucrării.Oriunde am mers ieri, la locuri vizibile am observat afișată o chemare izvorâtă din documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c. Ii redăm conținutul i „Tineri și tinere !“ Fiți în primele rînduri in acțiunea patriotică de îndiguire și desecare a suprafețelor de teren supuse i- nundațiilor. Prin aceasta vă a- ducefi o contribuție valoroasă la sporirea producției agricole“. Iar acestei chemări lansată de către Comitetul județean Ilfov al U.T.C. i-au răspuns ieri, 4 martie, sute și sute de tineri. Și, fiecare participant avea convingerea că efortul depus de el a- cum se va materializa In bilanțul acestui hotărâtor an 1973 în , rșcolte mai bogate, prin cota producțiilor ce vizează nivelul ' planificat..pentru sfârșitul cinci- . naiului.
Președintele Consiliului venezuelian al copilului, A- dolfo Mauriclo Aristeguieta Gramcko, a sosit duminică în Capitală, ca oaspete al Consiliului Național al Organizației Pionierilor.Timp de mai multe zile; oaspetele va avea schimburi de opinii cu reprezentanți ai Consiliului Național al Organizației Pionierilor șl ai Uniunii Tineretului Comunist,

tragedia moldoveanului pe 
scena lumii întregi. Stilistic, 
opera poartă o marcă publi
cistică, avînd, aș zice, plasti
citatea unui scenariu: fraze 
concise dar suple, logic den
se și lăsînd totuși loc contri
buției cititorului, acesta che
mat să vizualizeze, ca un ca- 
meraman, imaginea schițată, 
doar, în cuvinte. Scăderea 
este urmarea unui ritm inte
rior, manifestă dar spontană : „Cînd inima simte, condeiul devine scurt, laconic, iute ca bătăile pulsului...“. O ironie 
superbă, o virulență acidă, de 
pamfletar temut, îl desfiin
țează pe Petru cel Șchiop, „acest principe târâtor“... „suflet slab și minte mică“,., „rămase fidel principiilor sale: el fugi sprinten mai înainte de a fi văzut forța inamicului“. Vibrația lirică 
înalță totul. Pe fiecare pagi
nă sclipesc formulări aforisti
ce de finețea diamantelor în
delung șlefuite, pe cînd ope
ra, în ansamblu, pare scrisă 
dintr-un suflu. Întregul este 
captivant, ca și partea.

...Bălcescu, Hasdeu, Pîrvan, 
lorga, titani de la care tine
rii istorici de azi au ce să 
învețe...

CUVINTUL CONSTRUCTORILOR

AM INTRODUS
DISCIPLINA DE FABRICĂ

(Urmare din pag. Z)armata ne mai răpește pe cîte unul dintre băieți.Mărturie a celor spuse, condica de prezență fșl oferă datele. Condică pe șantier? De ce nu ? Ni se răspunde. înainte de-a începe munca tinerii se adună ia „sediu" — o baracă (termenul e oarecum impropriu pentru curățenia și Instalațiile — sanitare, lumină, încălzire — ce funcționează acolo) și... „pontează“. Pontează ?— Da, așa ne place nouă să spunem, știți, ca-n uzină, unde aveau cartele de pontaj — ne lămurește șeful echipei.— în ce uzină— La Grîvița, provin și câțiva din echipă. Am pe alte șantiere și m-au nemulțumit condițiile cu care trebuia să ne âmpăcăm, pentru că, de, eram pe șantier. Aici fiindcă toată lumea a vrut-o, am putut să-mi realizez o dorință veche — să muncesc din nou in condițiile de organizare și disciplină ale uzinei.— Și a fost greu ?— Practic nu — Intervine Instalatorul Ene Nicolae. A fost mai dificil până când și-au schimbat oamenii mentalitatea, până au înțeles că și lucrând uneori sub cerul liber, poți să te închipui sub cupola unei hale

ați lucrat? tot din uzină dintre băieții mai lucrat și

Imense, să muncești și să te comporți ca un adevărat muncitor.Tinerii formează 82 Ia sută din numărul celor care muncesc aici. Realizările — cifrice înregistrate pe anul 1972 sînt impresionante — s-au dat peste plan lucrări în valoare de 1 269 000 lei șl 100 de apartamente ; s-au realizat economii în valoare de 3 455 000 lei, adică 4.5 tone țevi oțel, 5 000 m.l. conductori electrici, 8 tone ipsos, 4 500 m.p. carton asfaltat. Pentru rezultatele obținute, șantierul a fost declarat fruntaș în întrecerea socialistă.— Tinerii se mândresc pe drept cu acest titlu — ne spune Inginerul Costinel Ivan, șeful șantierului. Ei sînt cei care au înălțat blocurile cu mîinîle lor ; ei sînt cei care cunoscând bine meseria (98 la sută sînt. calificați)’ și respectând regulile teh- . nologlce, au dat lucrări de calitate, ce n-au necesitat remedieri ; cei care manevrând și depozitând corect materialele au adus economiile înregistrate ; cei care îndeplinindu-și. . sarcinile zilnice, au putut preda lucrările în termen. Dar, mal este un amănunt — disciplina fără organizare minuțioasă și competentă nu are suport.. Ne-am străduit, de. la maistru până la șef de șantier să asigurăm tinerilor cadrul

necesar pentru a-și valorifica disciplina însușită — organizarea temeinică a șantierului. Eu, ca șef de șantier pretind lucrări de calitate, dar în același timp trebuie să mă îngrijesc de aprovizionarea ritmica cu materiale,,să .întocmesc grafice de lucru, să mă conving că muncitorii, le urmăresc si le respectă. Tn mod normal, îndis-,,/ ciplina de producție apare numai în cazurile în care cei chemați să organizeze . șantierul nu și-au făcut datoria.— Ați lucrat și în uzină ca muncitor, he-o dovedește diploma de absolvire,,a;.;școiii profe-. sionale, pe care vedem că o păstrați la Ioc de cinste. Credeți că specificul de șantier“ poate fi o scuză pentru abateri mai mici. sau mai mari de la disciplină?— Tn nici un caz I Am realizat ceea ce am realizat, pentru că în ultimul timp nu am măi: avut aproape deloc acte de ■ indisciplină ; din 146 de ute- ciști, înțr-un an de zile, au fost/ puși în discuția adunărilor generale doar șase tineri, pentru cîieva absențe nemotivate. Ne preocupă însă și aceste cazuri, chiar dacă sânt îzplate și, poa- . te minore. Le avem înscrise în planul pe ’73, alături de milioanele pe care ne angajăm să le realizăm. ■
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Alegerile din Franta
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Scrutinul Ambasadorii
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Peste 30 milioane 
francezi au fost chemați, 
ieri, să participe la pri
mul scrutin în vederea 
desemnării candidaților 
pentru Adunarea 
nală.

Națio-

candi- , . în disputa pentru obținerea celor 473 de mandate de deputați din Franța metropolitană. Alți 17 deputați urmează să fie desemnați în departamentele și teritoriile de peste mări.Birourile de vot la ora 8,00 — ora ținui urma să se încheie, în principiu, la ora 18,00. în același timp, prefecții pot modifica ora de închidere, în scopul de a înlesni alegătorilor să-și exercite dreptul lor de vot Această practică este obișnuită în marile centre aglomerate, unde birourile de votare funcționează de obicei pînă la orele 19,00 sau 20,00.în circumscripțiile în care nici un candidat nu va întruni majoritatea absolută a voturilor, va avea loc un al doilea tur de scrutin, duminica viitoare. Numai după acest scrutin de „balotaj", se va cunoaște exact compoziția noii Adunări Naționale.Actualele alegeri parlamentare din Franța sînt considerate

Un număr record de c’ați, 3 120, sînt angajați

printre cele mai importante din istoria postbelică a acestei țări, deoarece pentru prima dată Partidul Comunist, Partidul Socialist și Mișcarea stîngii radical-socialiste prezintă un program mun de guvernare.

din Chile

co-
laîși

s-au deschis locală. Scru-

Pînă ieri la amiază, 27,38 sută din alegătorii francezi depuseseră voturile, în cadrul primului tur al alegerilor parlamentare. O participare la vot mai susținută a caracterizat în cursul dimineții marile orașe, îndeosebi din sud. La numai trei ore după deschiderea, votării, se prezentaseră la urnă 30 la sută dintre alegătorii din Marsilia și Nice.

Cei aproximativ 4,5 milioane de alegători chilieni au fost chemați ieri în fața urnelor pentru a alege pe membrii Camerei Deputați- lor în număr de 150 și pentru a reînnoi jumătate din cele 50, de locuri ale Senatului. Birourile de votare urmează să fie închise la ora 20,00 (ora locală) — ora 2,00 G.M.T. Rezultatele scrutinului vor fi cunoscute în cursul zilei de luni. Observatorii de la fața locului remarcă o luptă strînsă între candidații coaliției Unității Populare și cei ai opoziției, grupați în așa- numita „Confederație demo- cratică‘.

român și bulgar 
primiți de premierul 

iugoslavPreședintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici, i-a primit, împreună, pe ambasadorul României la Belgrad, Vasile Șandru, și ambasadorul Bulgariei, Nicolai Mincev, care i-au predat scrisoarea comună a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, în legătură cu construirea’ de către cele două țări a complexului hidrotehnic Cioara-Belene, în sectorul comun româno-bulgar al Dunării.

MZLprindem o concluzie firească: regimul dictatorial de la Santo Domingo a găsit o metodă sui-generis de „însănătoșire a atmosferei" din amfiteatre (adică de reprimare a puternicei mișcări protestatare studențești) — golirea facultăților de studenți prin „suspendarea pe termen nedefinit". Pornind, probabil, de la premisa că cele mai liniștite universități sînt cele golite de studenți, autoritățile dominicane sînt pe punctul de a breveta o inovație universitară de o origi nalitate stupefiantă universități fără., studenți.„Inovație" care, desigur, nu întîmplător a fost brevetată exact în momentul în care guvernul de la Santo face apel „resursele" înăbușireaOpoziții democratice în perspectiva apropiatelor alegeri prezidențiale. Pentru că, se știe, studenții slnt în primele rinduri ale opoziției împotriva dictaturii extremiștilor de dreapta.

lă actualele • noastre structuri...deciși să măsuri riguroase care Să aducă o atmosferă sănătoasă in școli“.Dacă facem o legătură logică intre cele două informații

de cererile opiniei publice dominicane pentru democratizarea vieții țării.A DOUA INFORMAȚIE : secretarul de stat la ministerul educației al Republicii Dominicane, Ra- miro Urguiila, a de-

Avem în două informații, bele provenite Santo Domingo.PRIMA INFORMAȚIE : ministerul dominican al educației a decis „suspendarea de la studii“ pe o durată nedeterminată a unui număr de 186 de studenți ele la Universitatea Națională din capitală, și do la Universitatea Catolică din Santiago de los Caballeros. Motivul : cei 186 sînt acuzați de a fi „implicați în agitație politică“.Suspendarea care-i privează pe studenți de dreptul de a participa la cursuri sau la examene unei ample polițienești două centre sitare. Au fost arestați și anchetați (de fapt, supuși unor interogatorii provocatoare) un număr de peste 250 de stu- denți, înscriși într-o veritabilă „listă neagră" a așa-numitului „departament guvernamental pentru ordinea publică". Ei au fost „vizați" pentru că au participat la diferite acțiuni de protest și revendicative legate de cerințele unei reforme democratice a universității și, intr-un sens mai larg,

Sintern aplicăm
Cipru : 
dosare

deschise
universi

tară la Santo
Domingo

a urmat acțiuni în cele univer-
Domingo Ia toate pentru oricărei

Urguiila — se sub influența idei periculoase pun Ia indoia-

„Inovație£6

SANTIAGO DE CHILE: Demonstrație

Reizbucnirea
crizei monetare

RADU BUDEANU.•
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Rubrică realizată 
de EM. BUCAR

Unul din tablourile furate care 
a scăpat fără degradări.

- La plecare nu uitați : cumpărați mască de gaze...
Desen de ȘT. COCIOABA

•cw-

muncitorească in sprijinul 
Unității Populare.

țv afe, eft

Hanoi: eliberarea unui grup
de prizonieri americani.Un grup de 106 piloți.americani au fost eliberați, duminică, in conformitate cu prevederile Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii in Vietnam. Cei 106 militari ai S.U.A. au părăsit aeroportul Gia Lam, din capitala R.D. Vietnam, în prezența membrilor Comisiei internaționale de con-

trol și supraveghere, alcătuită din reprezentanți ai Canadei, Indoneziei, Poloniei și Ungariei, precum și a membrilor Comisiei mixte militare cvadripartite — ofițeri ai Armatei populare a R.D. Vietnam, ai Forțelor armate patriotice de eliberare din Vietnamul de sud, ai S.U.A. și armatei saigoneze.

Dialogul interyemenit in vederea unificării țării a continuat, la Aden, cu discutarea problemelor privind a și R.A. cu alte agenția Conco- comisie
o singură reprezentare R.D.P. a Yemenului Yemen în relațiile țări, informează FRANCE PRESSE. mitent, la Sanaa, o mixtă juridică și legislativă a luat în dezbatere problema reorganizării aparatului judiciar, în perspectiva unificării Yemenului.

clarat într-o alocuțiune la Universitatea Catolică din Santiago de los Caballeros că autoritățile sînt foarte nemulțumite de comportarea studențimii. „Mulți studenți — a spus află unor care

menționate, dacă ținem seama de slaba „populație universitară" (singurele două universități ale țării au, în total 4 200 de studenți) și dacă a- mintim că „operația suspendare" a fost oficial anunțată ca începutul unei „acțiuni energice" nu putem să nu des-

ra- ne- Zi-

Din nou despre
La gîndul că „Rolls Royce" ar putea cădea în miinile concernelor specializate americane sau japoneze, englezii sînt scandalizați. Și pc dreptate.Nu este vorba, însă, doar de un vis „Există riscul, foarte real și apropiat în — semnalează — nu fără accente de Îngrijorare FINANCIAL TIMES — ca societatea Rolls Royce Automobile să nu mai fie controlată de capitaluri britanice". Avatarurile faimoasei firme au început, e cazul să amintim, cu încurcăturile grave create de... un avion american. Prestigiosul constructor de motoare din bătri- nul Albion (secția constructoare de motoare de avion a societății Rolls Royce) s-ă declarat in stare de faliment spre stupoarea opiniei publice engleze ca urmare a dificultăților legate de punerea la punct a reactorului R. B. 211 destinat „Tristar“-ului american. Guvernul conservator, sub presiunea publică, a acceptat atunci să încalce doctrina sa oficială „de neintervenție" și a finanțat salvarea de Ia faliment a ramurii aeronautice a lui Rolls Royce. Au fost puse din partea guvernului două condiții : respectiva ramură să treacă sub controlul statului și, totodată, să-și separe complect activitățile sale de sectorul construcției de automobile (considerat, în acea perioadă rentabil). Ceea ce s-a și făcut.Iată însă, că astăzi a venit — pare-se — rîn-

bunăurit. timp Și din nou, guvernul Heath este pus unei alegeri nu prea plăcute. Fie să găurile financiare ale Iui „Rolls Royce
dul și secției automobile (societatea „Rolls Royce Automobile") să fie in dificultate serioasă.in fața „astupeAutomobile" și să contrazică încă o dată politica lui economică de principiu (de neamestec al statului în activitatea întreprinderilor și de așa numit permită pe unu) una din engleze.Cei peste 10.000 de angajați ai firmei au exprimat ferm opțiunea lor : ei reclamă naționalizarea întreprinderii. După ce consiliul de administrație al lui „Rolls Royce Automobile" s-a declarat „în obligația de a vinde acțiunile celui care oferă mai mult" lucrătorii și funcționarii au cerut, intr-o moțiune adresată guvernului „să nu fie lăsată la discreția numai a legii pieței soarta unei mari întreprinderi care angajează viața a mii de oameni calificați și viitorul industriei automobilistice britanice". La rîndul său, Consiliul Trade Union-urilor engleze relevă într-o declarație că „este esențial ca resursele lui «Rolls Royce .Automobile» să fie folosite în interesul poporului britanic, sub controlul britanic".

„faliment la jocul pieței"), fie să unor societăți străine să pună mîna din simbolurile economiei britanice, pe firmele care au adus faimă industriei

Vattdalii Ist pinacotecăDescoperirea neașteptată, în mijlocul unui drum, a celor- 18 picturi furate de la pinacoteca din Ravenna a adus un sentiment de satisfacție în Italia. Ușurarea a fost însă mult umbrită de a- mănuntele date de autorități a- supra gradului de deteriorare a unora din respectivele opere de artă. Pentru că neobișnuita recuperare a valoroaselor tablouri (găsite intr-un sac abandonat în apropierea unui, parcaj) constituie epilogul unui furt și el puțin obișnuit, care seamănă mai degrabă cu o acțiune de vandalism.Indivizii care au pătruns în noaptea de 22 spre 23 februarie în incinta pinacotecii din Ravenna au acționat intr-adevăr ca »o echipă de barbari" — cum Se exprima l’UNITA“., Ei și-au ales ca ținta a „operației" lor o sală care adăpostește picturi din secolele XIV și XV. Pentru ușurarea transportului, ramele tablourilor au fost îndepărtate? tablourile fiind in multg cazuri ciopîrțite. Din două tripticuri

s-au „extras" doar trei părți componente, ceea ce a dus la deteriorarea serioasă a respectivelor ansambluri. O frescă ve- nețiană din secolul al XlV-Iea a fost pur și simplu tăiată în două pentru că, prin dimensiunile ei, „incomoda" la transport. • O parte a unui tablou furat, re- prezentînd o madonă (secolul al XV-lca) a fost găsită atîrnînd în ramă. Un alt tablou a fost a- bandonat în una din sălile alăturate ale pinacotecii fără a se mai putea găsi partea inferioară și semnătura autorului, ciopîr- țite la „operația de dezrămare" și rămase cine știe unde. Potrivit anunțului poliției șapte tablouri din sala amintită a pinacotecii, dintre cele neridicate de hoții-vandali, au avut de suferit avarii greu de remediat. . în ce privește cele 18 tablouri regăsite, numai șapte din ele sînt în stare perfectă. Restul (adică majoritatea) au suferit degradări — unele din ele iremediabile.

Eihartum: grupui de cwmando 
"Septembrie negru" s-a predatKHARTUM 4 (Agerpres). — Membrii grupului de comando ai organizației palestiniene „Septembrie negru", care au pătruns, joi, în localul Ambasadei Arabiei Saudite, s-au predat’au- torităților, eliberindu-i pe cei doi ostatici rămași în viață — ambasadorul Arabiei Saudite și însărcinatul cu afaceri al Iordaniei — informează agenția M.E.N., reluînd un anunț al postului de radio Omdurman. A-

genția precizează că postul de radio Omdurman și-a întrerupt emisiunile, duminică, la ora 8,30 (ora locală), pentru a anunța că organizația „Septembrie ne- apelului suda- pe ceilalți în viață și celor trei
gru" a răspuns, nez, a eliberat ostatici rămași remis corpurile plomați uciși. Totodată, cei membri ai grupului s-au predat autorităților sudaneze.

SUBLINIERI

Un metru de liniște»
Zgomotul accelerează ritmul cardiac, dilată arterele, pro

voacă spasme stomacale precum și intestinale. Urmele zgo
motului se acumulează zilnic periclittnd serios echilibrul or
ganismului“. Ani citat dintr-un foarte serios studiu efectuat 
de o echipă de psihologi ai universității Harward în cîteva 
din orașele americane unde poluarea sonoră concurează cu 
mari șanse de succes poluările celelalte. Așadar, alături de 
pericolul unei lente asfixieri în masă, datorat sarabande) 
eșapamanetelor și a insidioaselor fumuri industriale, nevino
vății cetățeni ai megalopolisurilor americane riscă să-și asume 
precipitat o listă lungă de boli agasante care mai de care 
mai păcătoase, deși „eh vogue". Nefumătorii șt nebăutorii nu 
vor scăpa de gastrită sau ulcer din cauza tontoroiului perma
nent al decibelilor care afectează năpraznic funcțiile stoma
cului, iar băutorii și fumătorii nu cor scăpa, în schimb, de 
bolile intestinale, lente, dar sigure. Pe scurt, psihic și anato
mic, omul nu are cum să rămîrtă sănătos oricîte eforturi per
sonale ar depune. La o concluzie la fel de întristătoare au ajuns 
și autorii unor sondaje din cîteva țări ale Europei occidentale. 
Conform acestor docte și alarmante anchete în orașele mari 
din Franța cantitatea zgomotelor s-a dublat în ultimii două-

Miniștrii de finanțe din țările membre ale Pieței comune s-au întîlnit ieri după-amiază, la Bruxelles, într-o conferință specială pentru a-și coordona pozițiile față de recenta criză monetară. în urma unor intense contacte între guvernele statelor membre ale C.E.E., inițiate după reizbucnirea crizei dolarului, se consideră în general că participanții ar urma să discute posibilitatea flotării coordonate a monedelor naționale ale țărilor din Piața comună. Soluția este, însă, controversată, întrucît aplicarea ei ar presupune ca Marea Britanie și Italia să devalorizeze monedele lor.

ȘI VAGABONDUL : 
Doina (orele 9,30; 11,30;

VÎNTUL SĂLBATIC : 
15,30 ;

Primul ministru britanic, Ed- ward Heath, a convocat, sîmbă- tă, o reuniune de urgență a principalilor săi colaboratori guvernamentali, în legătură cu implicațiile actualei crize monetare occidentale. Agențiile REUTER și ASSOCIATED PRESS apreciază că în centrul discuțiilor cabinetului restrîns a figurat problema reevaluării li-

rei sterline, care, în prezent, are un curs fluctuant, în raport cu monedele vest-europene, la o paritate fixă. Observatorii politici, citați de agențiile menționate, consideră că este vorba de o presiune exercitată de partenerii Angliei din Piața comună,Președintele S.U.A., Richard Nixon, a reunit la Casa Albă pe principalii săi colaboratori în probleme economice și . financiare, între care George Shultz, ministru de finanțe, Arthur Burns, președinte al departamentului rezervelor federale, Herbert Stein, președinte al consilierilor prezidențiali pentru probleme economice, și Roy Ash, directorul bugetului federal. Deși purtătorul de cuvînt oficial ă refuzat Să facă precizări în legătură cu obiectivele acestei reuniuni, agențiile internaționale de presă apreciază că, în cadrul discuțiilor, au fost abordate probleme referitoare la actuala criză monetară occidentală și, îndeosebi, măsurile pentru contracararea efectelor crizei dolarului asupra economiei americane.

LUNI, S MARTIE 1973

EGOR BULICIOV ȘI ALȚII: 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; , 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ORGANIZAȚIA : rulează la
Scala (orele 8,45: 11.15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15), București (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

CUPA GLORIEI : rulează la 
Capitol (orele 8,45; 10,45; 12,45; 
14.45; 16,45; 18,45; 20,45).

PE ARIPILE VÎNTULUI : ru
lează la Patria (orele 10; 14,30; 
19,15).

EU NU VĂD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30; 
16; 18,30- 21), Festival (orele 8,4a; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 
20,30).

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30). înfrățirea între popoare 
(orele 15,30; 18; 20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Central (orele 10; 12,30; 
15; 17.30; 20), Buzești (orele 15,30; 
18: 20,30). ■ ,

ANDREI RUBLIOV : rulează la 
Sala Palatului (orele 16,15; 20.15), 
Doina (orele 16; 19,30).

DOAMNA 
rulează la 
13,30).

SECERA 
rulează la 
18; 20.15).

LEGENDA IOT RUSTAM : 
lează la Arta (orele 15,30; 
20.15).

IN UMBRA VIOLENȚEI : 
lează la Feroviar (orele 8,45; 
13,15; ------- ------
(orele
20.15) .

ZESTREA : rulează la Viitorul 
(orele 15,30: 18; 20,15).

ADIO, ARME ! : rulează la Ex
celsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Melodia (orele 9; 12.30; 16; 19,30), 
Modern (orele 9: 12,30; 16; 19,30).

NUNTA DE PIATRA : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18;
20.15) .

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Grivița (orele 9; 11,45; 15,30: 18; 
20.30;), Tomis (orele 9; 11,45; 15,30; 
18; 20,30), Flamura (orele 9; 11,45; 
15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

NĂSCUT LIBER : rulează la

Cotroceni (orele
ru-
18;
ru- 

_ _ 11; 
15,45; 18,15; 20.45), Gloria

9; 11,15; 13,30; 15,45 18;

Timpuri 
continuare).

CAPCANA 
RAL : t-ulează 
15,30; 17,45; 201.

MARIA STUART : rulează Ia 
Volga (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30), Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează Ia Eloreasca (orele 15,30; 
18; 20,30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30).

GRĂSUNA : rulează la Munca 
(orele 1«; 18; 20).

POLITIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la Bucegi (orele 15,45; 18;
20,15).

CU MÎINILE CURATE ’ rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

QUEIMADA : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18; 20.30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

MAREA EVADARE : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Popu
lar (orele 15,30; 19).

ASTĂ SEARĂ DANSAM ÎN

(orele 9—20,15 în
PENTRU GENE- 
la Ferentari (orele

FAMILIE : rulează la Vitan (orele 
15.30; 18; 20,15).

URSUL YOGI : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18).

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

Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — 
ora 19,30: (Sala Studio) : NOAP
TEA NECHEMATA — ora 20; 
Teatrul ,,A1. Davila“ din Pitești 
(la Teatrul Mic) : JOCUL DE-A 
VACANȚA — ora 17 și 20; Teatrul 
,.C. Tănase“ (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVINTUL

lex. 18,05 La ordinea zilei... azi, In 
județul Covasna. 18,20 Căminul. 
19.00 Ecranul — emisiune de ac
tualitate șl critică cinematografi
că. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men — cauza întregului popor. 
20,00 Clntecul săptămînli. Izvor de 
frumusețe. 20,05 Mal aveți o În
trebare 7 Proiecte grandioase la 
scară planetară. Protecția naturii 
și a operelor de artă. 20,45 Roman 
foileton : „Piatra lunii“ — episo
dul IV. 21,30 Revista literară TV. 
în ce măsură este scriitorul de azi 
mesager al spiritualității româ
nești 7 22,30 „24 de ore". 22,50 Lu
minile rampei. Arii celebre, voci 
celebre.
PROGRAMUL II

PROGRAMUL I
17,30 Curs de limba franceză. 

Lecția a 44-a (reluare). 18,00 Te-

20,00 Avanpremiera. 20,05 Film 
serial pentru copii : Delfinul Flip
per. 20,30 Publicitate. 20,35 Dans și 
muzică de pretutindeni. Folclor 
din U.R.S.S. 21,05 Șl medicii au 
început să filmeze — film docu
mentar. 21,15 Cîntă Magda Iancu- 
lescu și Nicolae Herlea. 21.40 Film 
artistic : Tutunul (II).

zeci de ani, în Marea Britanic un om din patru suferă de ne
vroze datorate zgomotului, în Italia tulburările auditive ale 
adolescenților s-au intensificat de 8 ori în comparație cu pe
rioada 19l}0—1955 etc.

Peste tot unde avalanșa zgomotelor atacă integritatea cor
porală a indivizilor liniștea a devenit o marfă din care se pot 
stoarce beneficii grase. Este clar că în mijlocul vîjîielii unui 
mare oraș, biciuit de claxoane, năpădit de huruiala mașinilor 
și scufundat în fum, o casă cu aer curat, ceva iarbă, vreun 
crîng și cîteva privighetori susurînd cu milă, reprezintă o por
ție luxoasă pentru hrana organismelor debilizate. Ca orice 
desert care se respectă, o felie de natură-mamă costă parale. 
Cit ? Doar douăzeci și cinci de dolari ora.

în Chicago afacerea cu liniștea și pajiștea a prins teribil. 
Cîteva etaje ale unui building au fost achiziționate de o firmă 
...electronică, izolate fonic, amenajate peisagistic, condiționate 
atmosferic și așa mai departe. Amatorii cu bani în buzunar, 
dilatați arterial, grăbiți cardiac, fripți stomacal sau cutremu
rați intestinal, plătesc la casă... ședința și se instalează cordial 
și de-a valma pe pajiști, închiriate cu metrul pătrat, unde 
aerul îmbată, susurul izvoarelor liniștește, cîntecul privighe
torilor (naturale și zburînd libere) înveselește. Apoi, reconfor
tați și copilăroșt, domniile lor se întorc la afaceri pentru că, 
oricum, timpul înseamnă bani, cu fum și decibeli cu tot...

Dinamita a făcut iarăși vagii în Cipru — insula liniștită din Mediterană. durile unui post de poliție s-au năruit. Operațiunea — desfășurată în apropiere de Limassol, în așezarea rurală Pissouri — este opera u- nui comando compus din a- depți ai generalului Grivas. Din nou dreapta cipriotă a apelat la violență. Atacul se înscrie intr-un val terorist menit să hărțuiască autoritățile, să creeze un climat de nesiguranță, să provoace în ultimă instanță haosul. După o pauză scurtă, care nu a durat nici măcar o lună, Grivas reintră zgomotos în actualitate.Explozia de lingă Limassol nu aparține hazardului. Reapariția comandourilor se produce tocmai în momentul în care dialogul între cele două comunități din insulă (greacă și turcă) s-a reinno- dat și cînd perspectivele stabilității creșteau o dată cu inaugurarea noului mandat prezidențial al arhiepiscopului Makarios. Violența oarbă pe care o practică dreapta cipriotă, teroarea pe care încearcă să o semene, exprimă slăbiciune, neputință, exasperarea unor făliți politici. Elementele reacționare din insulă n-au cutezat să-l înfrunte pc Makarios in competiția electorală, deoarece s-au temut de verdictul popular. In schimb, utilizează dinamita pentru a tulbura liniștea Ciprului.Reluarea negocierilor între comunitățile greacă și turcă din Cipru s-a produs, joi, la Nicosia, după o întrerupere care a durat aproape două luni. A fost un prilej de a exprima convingerea că dialogul intercipriot va izbuti să elimine dificultățile care persistă și să îngăduie găsirea unor soluții reciproc acceptabile. Negocierile sînt singurul mijloc de a se a- junge la o formulă care să satisfacă ambele comunități, întrega experiență a locuitorilor insulei pledează pentru eliminarea forței ca modalitate de reglementare a diferendelor și pentru descifrarea răbdătoare a căilor unei soluționări pașnice. în- tr-un interviu acordat săptă- mînalului libanez „AI Say- yad", președintele Makaripș a exprimat speranța că „deși pînă în prezent n-au fost obținute rezultate concrete, negocierile dintre ciprioții greci și turci vor duce la un acord“. Makarios a subliniat, însă, că orice soluții trebuie să aibă drept fundament respectarea „independenței, suveranității și statutului unificat“.Liniștea de Ia „linia verde“ este fragilă dar faptul că incidentele dintre cele două comunități pot fi evitate prin moderație și luciditate este apreciat la Nicosia drept încurajator. A- tacurile organizate de extremiștii de dreapta — chiar dacă se produc doar în interiorul zonei locuite de ciprioții greci — ridică cota tensiunii pe ansamblul insulei, influențînd negativ raporturile intercomunitare. Teroriștii își propun — așa cum reiese din întreaga desfășurare a evenimentelor — să torpileze acest dialog,Makarios a declarat cu prilejul ceremoniei de investire în funcția prezidențială că este dispus să discute cu liderii opoziției, să-i intîl- nească oricind (corespondentul FRANCE PRESSE observă că arhiepiscopul a evitat să pronunțe numele lui Grivas). In privința aceasta e- xistă un precedent : la 26 martie 1972 Makarios și Grivas s-au întîlnit, în secret, într-o suburbie a capitalei. Convorbirea din anul trecut n-a îngăduit o apropiere a punctelor de vedere, din cauza ambițiilor politice ale gc- • neralului. Ziarele din Nicosia scriu că Makarios — doritor să fructifice orice șansă de a obține fără vărsări de sînge încetarea terorismului — este gata să-l re- întilnească pe Grivas, fără condiții prealabile. Autoritățile de la Nicosia se declară, însă, hotărite „să adopte măsurile necesare pentru a pune capăt actelor de violență“.Evoluția cipriotă este urmărită cu o atenție deosebită, pentru că insula aceasta este situată într-o zonă fierbinte, în apropierea scenei unui conflict cu ample repercusiuni.
EUGENIU OBREA

Reforma agrară 
în PeruMinistrul peruan al agriculturii, generalul Valdez Angulo, a că, în cadrul grare înfăptuite de actualul guvern, în perioada dintre iulie 1969 — ianuarie 1973, au fost expropriate de la marii latifundiari aproape 5 milioane hectare de pămînt și 1,7 milioane capete de vite. Pămînturile expropriate se dau în folosință țăranilor și se acordă cu prioritate celor care sînt uniți în cooperative.

Enrique anunțat reformei a-

Protestul indienilor SiouxO delegație a tribului de indieni Sioux, a protestat Ia sediul Națiunilor Unite împotriva discriminării la care sînt supusi. Membrii delegației au înmînat secretarului general adjunct al O.N.U. o scrisoare în care cheamă Națiunile Unite să intervină în apărarea drepturilor indienilor Sioux în sensul restituirii . anumitor terenuri de care au fost deposedați în mod abuziv. In scrisoare se atrage atenția asupra faptului că autoritățile americane au încălcat de nenumărate ori acordurile încheiate cu membrii tribului, acorduri prin care era garantat dreptul de proprietate al indienilor asupra unor terenuri.Această acțiune la O.N.U. a conducătorilor indienilor Sioux are loc în momentul în care circa 200 de indieni au ocupat localitatea Wounded Knee pentru a atrage atenția opiniei publice și a autorităților federale asupra situației deosebit de grele a indienilor americani care trăiesc în rezervații. Sîmbătă, între reprezentanți ai indienilor și oficialități din statul Dakota de Sud au avut loc întrevederi consacrate soluționării acestui conflict. Convorbirile nu au dus la rezultate satisfăcătoare pentru indieni. Conducătorii acestora au declarat că cei 200 de indieni, care au ocupat Wounded Knee, sînt hotăriți să nu părăsească localitatea pînă ce autoritățile nu vor satisface cererile lor.
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