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VINE MAI DEVREME !

Situația n reluare „piesa**e
I

te

® întreprinderea, de industrie 
prinderea de gospodărie comunală Pitești

localâ „Prodcomplex" din Tg. Mureș • între
țin pagina a lll-a)

0 Vsezon
Pînă la declanșarea lucrări

lor agricole de primăvară a 
mai rămas puțin timp. Vremea 
favorabilă din ultimele zile — 
temperaturi ridicate, lipsa zăpe
zii — trebuie folosită la maxi
mum pentru încheierea pregăti
rilor în vederea acestei campa
nii. Datele statistice existente la 
ministerul de resort, precum și 
constatările făcute pe teren 
dovedesc că, în unele coopera
tive agricole, se mai așteaptă 
încă, ''r - -------, "" ;*'* 1
marea : lucrările de sezon sînt 
mult întîrziate în unele locuri. 
De aceea, este necesară mo
bilizarea tuturor forțelor din a- 
griculiură în vederea încheierii 
pregătirilor pentru campania 
de primăvară : transportul în
grășămintelor naturale, fertili
zarea cu îngrășăminte chimice 
a semănăturilor de toamnă, 
pregătirea răsadului pentru le
gumele extratimpurii, semăna
tul legumelor rădăcinoase di
rect în cîmp, executarea tăieri
lor și a stropirilor în pomicul
tură, cît și efectuarea arături
lor pe terenurile unde această 
lucrare nu s-a executat în 
toamnă. Care este stadiul aces
tor lucrări î

agricole, se mai așteapt 
i. Ce anume, nu se știe ! Ur-

LA TRANSPORTUL

Îngrășămintelor
Tntrucît ploile din toamnă au 

spălat din sol mari cantități de 
materii hrănitoare, este necesar, 
mai mult decît în alfi ani, să fie 
fertilizate suprafețe cît mai 
mari cu îngrășăminte naturale. 
Din datele centralizate la mi- 

' nister rezultă că, pînă la 9 
februarie, în întreprinderile a- 
gricole de stat au fost transpor
tate în cîmp 1,6 milioane tone 
îngrășăminte naturale, iar în 
cooperativele agricole — 3,8 
milioane tone. Cele mai mari 
cantități de îngrășăminte au 
fost transportate în cooperati
vele agricole din județele : 
Bihor — 427 660 tone ; Buzău
— 240 045 tone ; Constanța — 
215 784 tone, precum și Boto
șani, Timiș, Suceava, Arad.

Rezultate nesatisfăcătoare în 
ce privește fertilizarea se înre
gistrează în cooperativele a- 
gricole din județele: Gorj, unde 
au fost transportate la cîmp nu
mai 23 487 tone gunoi de grajd; 
Teleorman — 24 850 tone ; Olt
— 26 551 tone ; Caraș-Severin
— 28 430 tone; Prahova — 
29 126 tone.

In legumicultura
A început semănatul legume

lor extratimpurii în răsadnițe, 
solarii și sere, cele mai bune 
rezultate obținîndu-se în coo
perativele agricole din județele: 
Arad, Botoșani, Brăila, Con
stanța, Satu-Mare, Timiș.

In aceste județe s-au reali
zat integral suprafețele pro
puse. Lucrările se desfă
șoară nesatisfăcător în jude
țele : Argeș — 6 la sută ; Să
laj — 17 la sută ; Mureș — 8 la 
sută; Hunedoara — 26 la sută.

In pomicultură
Continuă stropirile de iarnă 

la pomi, lucrare hotărîtoare 
pentru nivelul cantitativ și cali
tativ al producției de fructe. In 
cooperativele agricole si în gos
podăriile individuale ain jude
țele Dolj, Ialomița și Tulcea 
stropirile de iarnă s-au execu
tat la toți pomii. Lucrările sînt 
întîrziate în județele-. Buzău — 
28 la sută ,- Sibiu — 32 la sută; 
Sălaj — 33 la sută ; Gorj — 36 
la sută ; Maramureș — 41 la 
sută ; Argeș — 44 la sută.

CE ROLURI ÎȘI ASUMĂ UZINA, CENTRALA Șl MINISTERUL
PENTRU SATISFACEREA CERINȚELOR AGRICULTURII

@ Lanțul slăbiciunilor și, în final, goluri în aprovizionarea cu piese de 

schimb © Cînd centrala nu-și face datoria, ministerul trebuie să descurce 

ițele © în sfîrșit, măsuri concrete... ...și cîteva probleme în atenția 

organelor de specialitate din Ministerul Agriculturii

Pătrundem vastulperimetru al șantierului transilvan stăpiniți de gîndurile și emoția cu care ne îmbogățise întîl- nirea cu mărunta, dar glorioasa hidrocentrală de la Someșul Rece. „Posada de la Gilău" ne apăruse ca un superb preambul, ca o bogată expunere de, motive la epopeea marelui șantier, loc unde urmașii muncitorilor, care acum a- proape trei decenii și-au apărat ou arma-n mină uzina și demnitatea de cetățeni ai acestei țări, deschid astăzi încă o mare vatră a electroener- geticii românești. Și, in virtutea acestui gind, tot firească apare și dorința reporterului de a depista, încă de, la primii pași, din freamătul șantierului, din forfota impresionantă — ca de uriașă geneză proiectată pe albul imaculat al munților di.n preajmă — nota eroică, dominanta patetică.Dar ce poate fi eroic intr-o tihnită scurgere de camioane — cu pămint și pietriș, cu stîlpi și utilaje — chiar dacă acolo, în valea Someșului Rece, un veteran al luptelor de demult numise convoiul motorizat, omagiind prin aceasta amintirea lui ,A- vram I.ancu, șantierului" ?Nici in biroul rului general al lui, ing. Mircea nu ni se vorbește despre isprăvi . -- spectaculoase. „Bătălia noastră — dacă vă place s-o numiți așa — se dă numai și numai
<_ _ _ _ _ _ _

directo- șantieru- Ilartia,

pentru ooncretizarea unei cifre : 14,8 Ia sută. Cu a- tît trebuie să crească productivitatea muncii pe șantierul nostru, in 1973, față de anul trecut. Știți ce înseamnă asta ?
«ă le depășim. Și, bineînțeles, în condiții mai e- conomice, mai eficiente și prin eforturi raționale. Aici nu mai este vorba doar de priceperea, de tragerea de

LA MARISELU

Timpul
un adversar
care devine

aliat
seamnă că, deși la unele lucrări avem avansuri față de graficul general chiar și de cîte șase și opt luni, in '73 nu numai că trebuie să păstrăm a- ceste avansuri, dar chiar

inimă, de eroismul oamenilor sau de sistemul de salarizare stimulator, ci, .in primul rind, de măsura in care am creat și creăm condițiile tehni- co-organizatorice pentru

valorificarea atu-urjlor. e- nujnerate mai înainte. Dispunem de o .amplă listă de măsuri tehnico- organizatorice de care 'va trebui să ne ocupăm mereu, concretizind-o și sporindu-i obiectivele. Pentru că mereu se ivește o posibilitate nouă, o nouă rezervă neștiută, mereu le vin oamenilor noștri idei noi — și nu sînt mai puțini, sint cinci mii".Așadar, directorul general evită să vorbească despre eroism — sau nici nu socotește că trebuie numită astfel fireasca „bătălie a inteligenței", bătălie profund specifică actualei etape, desfășurată mereu mai amplu, aici, la Someș ca in întreaga țară.Stăm de vorbă cu ing. Teodor Timbuș, secretarul comitetului de partid al „Marelui Someș". Ne spune : „Să știți că in toate adunările de dări de seamă și alegeri, comuniștii, ca mesageri ai întregului colectiv al șantierului — la noi, fiecare al cincilea salariat este, membru de partid — au demonstrat, cu competență și simț de răspundere, posibilitatea îndeplinirii cincinalului in patru ani și jumătate. S-au luat, in a- cest i ferme, trala poate fi predată mon-angajamente pildă, Cen- la Mărișelu
Petre DRAGU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Zilele trecute, factori de răspundere de la unele uzine și centrale apar- ținînd de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, de Ia Direcția generală a aprovizionării tehnico-njateriale a agriculturii și reprezentanți de Ia Consiliul de Miniștri și Comitetul de Stat al Planificării s-au întrunit în jurul mesei rotunde ia o analiză atentă și chibzuită. Scopul ședinței, condusă de tov. ing. Alexandru Mărgăritescu. adjunct ai ministrului industriei construcțiilor de mașini grele, a fost găsirea posibilităților de a oferi agriculturii piesele de schimb solicitate pentru repararea și punerea in stare de funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole pentru lucrările de primăvară. Pe masa de lucru se aflau ca documente situațiile prezentate de ambele părți și articolul apărut în ziarul „Scînteia" nr. 9108 intitulat : „Din cauza lipsei unor piese de schimb, nu se poate admite ca la primăvară 5 000 de tractoare să stea pe butuci". Asupra concluziilor acestei ședințe urmări vom reveni. Deocamdată, întrerupem aici firul relatării, pentru a cum s-a ajuns ca această problemă să fie discutată la minister.tractoare din Brașov este

nu s-a livrat nimic. Cea mai critică este aprovizionarea cu oțel din grupa pătrat OLC-45 mm, la care dintr-un necesar de 850 tone, uzina a primit repartiții numai pentru 37 tone. La fel de necorespunzătoare este și aprovizionarea cu țeavă de diferite dimensiuni.Toate acestea dovedesc că uzina are de făcut față unor greutăți reale, care impietează în primul rînd producția pieselor de schimb. Rezolvarea multora din aceste neajunsuri stă în atribuțiile de bază ale centralei de resort. De ce atunci Centrala industrială de autocamioane și tractoare nu a asigurat uzinelor subordonate

din Craiova

Uzina deuna din unitățile mari producătoare - de piese de schimb pentru agricultură. La 99 la sută din piesele fabricate, producția și livrările sînt la nivelul solicitărilor. Există însă circa 20 de repere, deosebit de importante pentru reparații, în producerea cărora sînt mari restanțe. Implicațiile sînt cu atît mai serioase cu cit contractele încheiate de uzină cu unitățile din agricultură se situează cu mult sub necesarul solicitat și avizat de ministerul de resort. De ce a-eastă situație ? Să luăm două piese, cerute intens, la care sînt și restanțele cele mai mari : blocul și arborele motor. Iată ce ne declară tov. Mihai Scoro- cîrjă, șeful secției motor a uzinei : „Atît la linia de blocuri, cit și la cea de arbori, avem capacitate să satisfacem cerințele și pentru montaj și pentru piese de schimb. Obișnuit însă, lucrăm numai cu 60—70 la sută din capacitate, deoarece turnătoria de fontă și forja nu ne asigură tpate piesele semifabricate de care avem nevoie". Din această cauză, în luna ianuarie zilnic s-au produs în medie, în loc de 130 blocuri motor doar 77 ; la chiulasd în loc de 160 — 96 ; la arbori din 170 numai 100. Din discuțiile avute și cu tov. Tudor Micu, șeful secției piese de schimb, s-a conturat una din cauzele principale ale lipsei unor piese de schimb. „Cantitățile de piese de schimb solicitate de agricultură — ne-a spus interlocutorul — depășesc posibilitățile uzjnei. An de an, parcul de tractoare se mărește, se diversifică. Proporțional cresc și cerințele de piese. Dar capacitățile de producție au rămas in

mare aceleași, îndeosebi secțiile „calde", cum sînt turnătoria de fontă și forja, unde în prezent avem un important deficit de capacitate. Din a- cest motiv nu au fost contractate cu agricultura piesele brut turnate și forjate". Această cauză nu constituie o descoperire de ultimă oră. Ea este cunoscută de mult timp și au fost întocmite programe pentru dezvoltarea sectoarelor de bază în raport cu cerințele actuale și de perspectivă. Numai că materializarea, măsurilor stabilite decurge anevoios. Prin construirea unei turnătorii de fontă la uzina „Steagul Roșu" Brașov, s-a prevăzut preluarea de către aceasta a unor, sarcini care revin uzinei „Tractorul". Dar punerea în funcțiune a < turnătoriei se tot amină de mai bine de un an de zile. De asemenea, deși uzina a solicitat incă cu doi ani în urmă niște mașini pentru mărirea capacității la operația de rectificat paliere și manetoane, procurarea lor a fost amînată pînă in anul 1974, trimestrul trei. La fel, Ia secția forjă se resimte lipsa unui ciocan 25—30 tone, care nici nu unde să se procure.Lipsa de capacitate din primare ale uzinei formează numai un aspect al problemei. Tov. Tudor Micu ne-a semnalat și alte neajunsuri care grevează direct producerea pieselor de schimb la nivelul solicitat. Este vorba de neasigurarea unor materiale absolut necesare la fabricarea pieselor. Sînt multe categorii de oțeluri speciale la care uzina nici nu a primit repartiții pentru trimestrul I din acest an, iar la alte tipuri de oțeluri și țeavă, pe luna ianuarie

Aurel PAPAUIUC

In curînd, gongul va anunța- primul spectacol 
al Teatrului Naîional din Craiova .in noul lăcaș. 
Eveniment deosebit atît pentru slujitorii scenei, 
cit și pentru colectivul de muncă al Trustului de 
construcții locale Dolj, realizatorul acestui im
portant edificiu din Cetatea Banilor. Așezată in 
imediata vecinătate a Universității, clădirea Na
ționalului craiovean (prezentată în fotografia de 
mai jos) oferă spectatorilor care-1 vor păși 
pragul o ambianță specifică marilor lăcașe de 
cultură. Foaierul se distinge prin simplitate și 
eleganță, plafonul e decorat cu ornamentații in 
relief. Prin manevrarea unor panouri și a unor 
subattsamble demontabile, se pot organiza 3 ge
nuri de spoctacole : clasic (italian) cu 600 de 
locuri, elizabetan cu 650 de locuri și arenă cu 
700 de locuri.
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Umanismul
socialist
umanism

...Șase garaje nou-nouțe și încăpătoare din curtea unui Sibiel ajuns (o să — un cordiei. Iată-ne în căutarea motivelor....Iulie 1971. Șase locatari din blocul C, la adresa a- mintită, încheie cu tul I. C. R. Giulești I.C.R.A.L. Giulești) contracte.Fiecăruia să i se construiască in curtea blocului cîte o boxă de garaj. Se predă documentația, se fac formele, se achită avansul. Legal, legal, însă numai pînă Ia un punct ! Și este de mirare faptul că toți cei șase contractanți — altmin- • teri oameni ale căror funcții ii pun curent în situația de a cunoaște și aplica ei înșiși legile statului — au consimțit să ocolească tocmai prevederile acestui punct ; punct după care I.C.R. Giulești — aparți- nind de sectorul 7 — nu putea contracta lucrări în raza teritorială a altei întreprinderi similare. în cazul de față cea din sectorul 5. Era însă prima încălcare a unor prevederi pe care conducerea de a- tunci a I.C.R. Giu.lpști (director la acea dată Șt. Căi-

bloc bucureștean (str. nr. 2, sectorul 5) au — și continuă să fie vedem îndată cum) veritabil măr al dis-

Obiectul
fos- (azi șase lor ?

mare de se știe desectoarele

dare) a crezut că le poate nesocoti după bunul plac... întocmai ca in mărunta rostogolire a unei banale pietre, care provoacă însă

1
*

in acțiune
tă, oficiată de la distantă 
in numele dreptății ima
nente.

Umanismul socialist re
curge la metafore exempla
re ale unității și infrățirii 
umane, pentru că se adre
sează unui nou tip uman» 
unui om profund legat de 
existența, munca și năzuin
țele celorlalți, parte inte
grantă a unei societăți di
namice 
același 
pășirea 
cietății 
lume 
faptelor dictate de o per
spectivă radioasă și o con
cepție fraternă, avind tră
sături specifice, dar păstrin- 
du-și fizionomia internațio- 
nalistă.

Opera de artă trebuie să 
includă noua dimensiune a 
umanismului, pe care i-o 

conferă. carac
terul operei de 
edificare a so
cietății socia
liste în toată 
amplitudinea ei 
și in decursul 
căreia se dez

voltă o nouă conștiință so
cială, superioară și ascen
dentă.

Așadar, umanismul artei 
devine intr-adevăr patetic 
atunci cind părăsește zona 
difuză a pasivității •samari- 
tene și incepe a deveni ac
tiv, începe a-și aduna cit 
mai mulți adepți pentru a- 
părarea idealurilor nobile.

Se poate spune că arta 
epocii noastre trebuie să fie 
caracterizată de acest fel de 
umanism, care nu se măr
ginește să oblojească răni 
imaginare, ci este mereu in 
plină acțiune, un umanism în acțiune, care ia forme 
specifice potrivit realității 
pe care o exprimă.

Acest umanism de esență 
superioară nu poate fi e- 
manația unei arte care se 
mulțumește cu lamentări și 
vaiete și care se pune la 
adăpost, nesocotind gigan
ticul tumult, adesea contra
dictoriu, al epocii noastre, 
știut fiind că, infruntind 
formele și organismele ve
tuste, concepțiile ce duc la 
ruină, egoism și oprimare, 
arta este chemată să plă
mădească o imagine a lumii 
valabilă pentru fiecare om 
in parte și, totodată, în ra
porturile fiecăruia cu comu
nitatea umană.

In ultimă instanță, umanismul în artă nu poate fi despărțit de concepția pe care artistul o are asupra lumii, el este strins legat de 
orbita spirituală și materia
lă a societății in care artis
tul trăiește, de raportul 
care se stabilește intre in
divid și societate in mod 
concret, intr-o viziune revo
luționară.

Lautrăamont, poetul par
tizan al Comunei, asasinat 
de adversarii săi la virsta 
de 24 de ani, a scris, cu un 
secol in urmă, această fra
ză, in legătură cu arta poe
tică și umanismul: „Vaietele poetice ale acestui secol nu sînt decît sofisme". 
El respingea, astfel, înțele
gerea, oarecum tacită, din
tre autor și cititor, potrivit 
căreia primul se intitulea
ză bolnav și acceptă ca cel 
de-al doilea să-i fie infir
mier. El susținea că rolu
rile sint răsturnate in mod 
arbitrar, intrucît este de 
datoria poetului să „conso
leze" umanitatea, și nu in
vers.

Afirmația aceasta este, 
pînă la un punct, foarte a- 
devărată, dar eu cred că 
trebuie să mergem mai de
parte, pentru că 
manistă, dedi
cată omului și 
adecvată epocii 
noastre, nu se 
poate mărgini 
numai la atri
buția de a con
sola 
tea pentru 
durate, ci 
o umaniza 
biectivele 
progresului 
lor revoluționare, plecind 
de la realitatea socială pe 
care arta este obligată să o 
însumeze și s-o multiplice.

Umanismul poeziei și al 
artei, in genere, devine 
intr-adevăr efectiv și pate
tic numai atunci cind arta 
este capabilă să ridice con
știința umană pe o treaptă 
superioară, descoperind și 
dind in vileag, odată cu 
conținutul epocii, noile re
lații ce se ivesc intre oa
meni in urma schimbărilor 
de un fel deosebit surve
nite in domeniile economic, 
politic și social.

Desigur, umanism în
seamnă, In primul rind, 
trecerea „de la orizontul 
unui om la orizontul tutu
ror oamenilor", 
poate fi vorba de 
umanist al unei 
dacă nu există 
fectă osmoză intre 
mul operei și intre modul 
de a trăi și a gindi al au
torului.

Omul de artă nu poate fi 
un privilegiat, el nu poate 
cultiva o ambiguitate etică, 
nu poate trăi dincolo ,de 
normele generale care gu
vernează societatea noastră. 
E de la- sine înțeles că 
numai participind din plin, 
fără rezerve, la viața 
comunității el poate elabora 
imaginea artistică a unui 
veritabil umanism, un uma
nism fertil, imagine pe care 
i-o asigură tocmai această 
neprecupețită participare. 
Umanismul socialist este 
departe de a fi o simplă 
consolare vagi și inoperan-
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(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag, a V-a)

2. Și totuși garajele existau aevea, cu ziduri, cu uși, cu acoperiș... Dar. mai ales, cu numeroase semne de Întrebare. Cine le con-

care urmărește, in 
timp, binele și pro- 
colectivității, a so- 
care construiește o 

nouă prin puterea 
-i----- j per-

o artă u-

CONSEMNĂRI
umanita- 

suferințele in- 
rnai ales de a 
in raport cu o- 
principale ale 
și ale cuceriri-

scriptele I.C.R. Giulești, se constată nici mai mult, nici mai puțin că întreprinderea cu pricina nu participase dectt cu... firma ! Nici o
modest, discret pînă la 'de- .. săvîrșire, întreprinzătorul constructor nu Se lăuda to- deloc cu opera lui. De Avea motivele sale să facă ! Iar aceste mo- țin de legătura care I.C.R.

UN CAZ DIN CARE REZULTĂ CĂ

IN ORICE ÎMPREJURARE
FAVORITISMUL ADUCE
PAGUBĂ SOCIETĂȚII

„Mărul discordiei", în valoare de... 83 346 lei, între un constructor filotim 
care-și fură singur căciula și un executant care n-a executat nimic

avalanșa pe coasta abruptă 
a muntelui, această primă încălcare a legii avea să complice mult lucrurile. După ce construcția a fost terminată și raportată in

cărămidă ! Nici un grjim de ciment ! Nici o trăsătură de mistrie a vreunui meșter giuleștean nu se incorporaseră în noul edificiu din strada Sibiel, numărul
struise, totuși ? Altcineva le construise! Din greșeală? Atunci, anonimul constructor nu va întirzia, desigur, să-și revendice drepturile !Nici vorbă de așa ceva :

tivepoate exista intre . .. Giulești, locatarii din str. Sibiel nr. 2 și o... Întreprindere de construcții din rețeaua agriculturii. (Cititorii ziarului nostru din 4 februarie a. c. iși amintesc, desigur, de cele relatate în ancheta „Dacă vă place absurdul, cultivați-1, dar in afara orelor de serviciu și nu pe milioanele societății 1" — era vorba de pă- gubirea avutului obștesc, ca urmare a unor „iresponsabilități greu de explicat in ceea ce privește gospodărirea și mînuirea valorilor' materiale încredințate". în toate acestea fusese implicată și o secție auxiliară a unei întreprinderi din sub- ordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice. în atenția forurilor de resort semnalăm și materialul de față, fiindcă — ciudată coincidență ! — este vorba de aceeași'unitate.). Spus pe șleau, această legătură între întreprinderea de pro-
Dinu POPESCU

căci nu 
afluxul 
scrieri 

o per- 
umanis-

VSraîl TEODORESCU
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Felicitări
sergentului!

Februarie 1973. Sergentul ma
jor Vasile Bălan de la forma
țiunea de miliție transporturi 
Brăila patrula pe peronul gării. 
Deodată a observat că dintr-un 
vagon încărcat cu marfă, care 
staționa pe una din linii, ieșea 
un nor gros de fum. " 
mai stea pe ginduri, 
ușa. încărcătura t~ 
din... chibrituri ! înfruntînd 
ricolul, sergentul a început 
arunce din vagon pachetele 
prinse de flăcări, localizind 
fel un incendiu care ar fi 
tut aduce pagube de 
100 000 lei.

Fără să 
a forțat 

se compunea 
pe- 

să 
cu- 

ast- 
pu- 

peste

Vrăjitorie 
fără... farmec I

Maria Mitroi și Ileana Vasile 
din Cislău (Buzău) au poposit, 
intr-una din zile, în casa Jane- 
tei Purice din Berea. Amîndouă 
— puse pe fapte mari: cu aju
torul unor duhuri aflate sub as
cultarea lor, aveau de gînd... 
să-i scoată soțul din închisoare 
și să i-l aducă acasă înainte de 
sorocul stabilit de tribunal ! Și, 
pentru acest „serviciu", dum
nealor n-aveau nevoie decit de 
un curcan, o damigeana cu vin și 2 500 lei taxă de deplasare. 
Dar, după cîteva zile, cele 
două musafire au poposit din 
nou la aceeași adresă: du
hurile trimise de ele în misiune 
se împotmoliseră la jumătatea 
drumului ! tncă un curcan, încă 
o damigeana cu vin, încă 2 500 
lei. Bineînțeles — tot fără nici 
un rezultat. In cele din urmă, 
Janeta Purice s-a adresat orga
nelor de miliție. Acum, cele 
două „vrăjitoare"așteaptă sen
tința instanței de judecată.

Poftiti
9

la examen!
o 

mult 
lor auto din unitățile 
raza județului Mehedinți subor
donate întreprinderii de trans
porturi din Craiova. Se părea 
că șoferii vor trece examenul 
cu brio. Dar nu s-a întimplat 
așa. Pentru că, pe de o parte, 
din cei 800 de candidați s-au 
prezentat la examen numai 220. 
Iar pe de altă parte, mulți din
tre cei ce s-au prezentat in fața 
comisiei au râmas, ..coxigenți^rDe, 
atundi, comisia se află...,. in...aș- 
teptare. Nu mai are nimeni 
„Cjiiraj" să-si^ incerge,, prpggți-;,. 
rea 7

comisie a început nu de- 
examinarea conducători- 

de pe

yPlecînd de la indicațiile date de conducerea de partid și de stat, biroul Comitetului județean de partid Galați a îndrumat îndeaproape consiliul popular județean, stabilind cu mai multă vreme în urmă măsuri ca indicatorii planului economic al fiecărei unități de pe raza adminis- trativ-teritorială respectivă (C.A.P., S.M.A., secții de producții și prestații ale industriei locale și gospodării comunale, ale cooperației de consum și meșteșugărești) să fie date în atribuțiile primăriilor, astfel ca să se acționeze în deplină cunoștință de cauză. S-a jalonat astfel un stil de muncă dinamic, ancorat în realitate, capabil — printr-un permanent dialog cu masele — să recepționeze idei valoroase, să faciliteze luarea unor decizii în cunoștință de cauză.Experiența a demonstrat că dezbaterile organizate la comune, cu participarea cetățenilor, așa cum au fost cele de la Nămoloasa, Bălan, Schela, Pechea, Suceveni și din alte comune ale județului, schimburile de experiență organizate cu primarii în mai multe centre ale județului, deschiderea unor expoziții privind sistematizarea satelor și comunelor și altele au dus la convingerea fermă că dialogul ou masele este nu numai necesar, dar este in același timp un nesecat izvor de idei, cu rezultate deosebit de semnificative.Practica dialogului, cu cetățenii a dat, în același timp, un plus de garantare că măsurile preconizate sînt întemeiate pe realitate și corespund intr-adevăr necesităților dezvoltării întregii vieți economice și social- culturale ale comunelor.Astfel, pînă nu cu multă vreme în urmă, ridicarea producției de masă verde pe pășuni reprezenta în județul Galați o problemă de însemnătate hotărîtoare pentru realizarea sarcinilor din sectorul de creștere a animalelor. Dar o suprafață de.peste 29 000 de hectare cu pășune — e- xistentă pe terenuri in pantă, slab productive . și supuse eroziunii solului — dădea o producție cu totul nesatisfăcătoare. (Ea se datora, în bună măsură, faptului că în anii din urmă pășunile - fuseseră scoase de sub răspunderea consiliilor populare comunale). Analizînd 'situația, oomitetul executiv al consiliului popular județean, împreună cu factorii comunali, a elaborat un. program complex, etapizat ne ani pentru fiecare comună, care urmărește ridicarea producției pe aceste suprafețe și exploatarea lor rațională. La aceste acțiuni pentru îmbunătățirea pășunilor se adaugă grija cu care consiliile populare urmăresc în perioadele de pășunat modul în care se exploatează suprafețele îmbunătățite și în general întreaga suprafață de pășune.Este știut că una din sarcinile subliniate cu deosebită claritate Ia Conferința pe țară a secretarilor comi

tetelor de partid și a președinților consiliilor populare comunale — din decembrie 1971 — a constituit-ogospodărirea și apărarea fondului funciar. Iată de ce în județul Galați, cu prilejul dezbaterilor publice ale acestor sarcini, antrenînd deputății, pe toți cetățenii comunelor, consiliile populare au făcut din această problemă un obiectiv important în activitatea lor. Rezultatul ? Analizîn- du-se la nivelul fiecărei comune posibilitățile de recuperare a suprafețelor de teren arabil, din alte folosințe inferioare, s-a ajuns la sfîr- șitul anului trecut la creșterea suprafeței agricole a județului cu încă 274 ha. 'O acțiune de amploare care s-a desfășurat cu participarea cetățenilor

munele județului Galați au apărut și primele blocuri de' locuințe, așa cum este exemplul comunei Băleni sau Pechea. Numai în anul trecut, de pildă, pentru specialiști din comune au fost construite un număr de 74 de apartamente.Deosebit de utile -s-au dovedit eJ fi și adunările populare inițiate de comitetul executiv al consiliului popular județean, cu care ocazie s-au dezbătut probleme legate de revita- lizarea și dezvoltarea unor sectoare de producție — prestări servicii către populație în mediul rural. Urmare a acestei preocupări, numai în anul 1972 s-au înființat un număr de 51 noi secții de prestări, precum și secții de producție ; în comunele Tudor Vladimirescu, Bălăbănești,

DIALOGUL CU CETĂȚENII 
PENTRU CETĂȚENI- 

drumul cel mai scurt de la vorbă la faptă
însemnări pe marginea rezultatelor obținute în județul 

Galați după un an de la Conferința pe țară a secretarilor 
comitetelor de partid și președinților consiliilor 

populare comunale

din toate comunele județului Galați a constituit-o executarea lucrărilor de îndiguire și desecare a însemnate suprafețe de teren. La chemarea comitetului județean de partid, consiliile populare comunale au depus o substanțială muncă de mobilizare a cetățenilor la executarea lucrărilor de îndiguire a Luncii Șiretului, în zona Fundeni — Braniștea, pe o distanță de 15 km, care apără de inundații o suprafață de 7180 de hectare. Prin muncă voluntar-patrio- tică au fost executate pînă în prezent săpături și terasamente. însu- mînd un volum de 690 000 mc. Dacă tragem linie și adunăm, valoarea totală a acestor lucrări de apărare, desecare și conservare a pămîntului — efectuate prin muncă patriotică — se ridică la peste 8 milioane lei.Ca și în celelalte județe ale țării, și în județul Galați cele mai Importante probleme legate de progresul comunelor, de viitorul pe care-1 ariticipează schițele de sistematizare au fost discutate și in adunările populare, proiectele arhitecților fiind dezbătute public, retușate, îmbunătățite, pe baza observațiilor și propunerilor venite din rîndul localnicilor. Urmare a acestor dezbateri, în co

Pechea și altele au luat ființă cîte 5—10 secții de producție la care se utilizează forța de muncă disponibilă în mediul rural și sursele 'de1 materii prime existente pe plan local.Și în sistemul de contractări și achiziții, comitetele de partid și consiliile populare comunale au sprijinit unitățile cooperativei de consum, pentru a-și dezvolta sectorul zootehnic, reușindu-se ca prin crescătoriile proprii să se realizeze cantități însemnate de produse pentru aprovizionarea populației urbane, ca și pentru satisfacerea unor necesități de export. Astfel, la toate cele 40 de cooperative de consum din județ s-au organizat crescătorii de porci de la care au rezultat S 000 purcei, 50 la sută din aceștia fiind dați cu contract membrilor cooperatori pentru creștere șl îngrășare în vederea a- provizionării populației cu carne. Rezultate deosebit de bune s-au obținut în comunele Corod, Suceveni, Ivești, Tulucești și altele. Pe lîngă crescătoriile de porci au mai fost organizate 8 crescătorii de ovine de la care s-au realizat importante cantități de brînză, carne, lînă, iar pieile au fost prelucrate în secțiile de

cojocărie din comune și livrate Ia export.Desigur, sînț încă multe lucruri bune de spus despre experiența și rezultatele dobîndite de comitetele de partid și consiliile populare comunale, de Consiliul popular județean Galați în anul care s-a scurs de la Conferința pe țară a secretarilor comitetelor comunale de partid și a primarilor. Ce a determinat, de fapt, obținerea acestor rezultate și ce a- nume frinează încă aplicarea și ducerea pînă la capăt, în totalitate, a prevederilor din rezoluția conferinței amintite ?într-o ■ convorbire, tovarășul Constantin Dăsoălescu — prim-secretar al Comitetului județean de partid Galați, președinte al consiliului popular județean — ne spunea :— Pentru a răspunde acestei întrebări, cred că trebuie pornit de Ia faptul că atit comitetul județean de partid, biroul său, consiliul popular județean au fost călăuzite de stilul de muncă dinamic, nemijlocit legat de realitate, promovat de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Adop- tînd un stil de muncă menit să stimuleze nu numai inițiativele, dar să definească și responsabilitățile, să elimine din acest dialog eu masele tot ce înseamnă rutină, birocrație, inerție, consiliul popular județean a înfăptuit descentralizarea unor atribuții, pe care le-a trecut in sarcina și competența consiliilor subordonate.Sintem conștienți că n-am reușit să rezolvăm nici pe departe ceea ce se impune, îndeosebi pentru faptul că imperativul zilei de azi cere să gîndești, să intuiești, să dezvolți și să găsești cele mai utile forme de muncă, pentru a rezolva cit mai repede și cit mai bine sarcinile ce ne stau in față. Trebuie ca fiecare din noi că nu se mulțumească cu ceea ce a făcut. Aș considera chiar un pericol destul de mare o asemenea manifestare fără a nega și rezultatele destul de bune ce se obțin. Și dacă mai sînt unele locuri unde rezultatele nu sînt pe măsura posibilităților, aceasta se datorește în cea mai mare măsură inerției care mai persistă, rutinei și șablonismului u- nora din cei care poartă răspunderea problemelor pe care le ridică viața comunelor.Este și motivul pentru care noi încercăm în continuare a ne perfecționa stilul de muncă, eliminînd practicile birocratice, adăpindu-ne de la izvorul veșnic viu al înțelepciunii poporului, conferind activității noastre un plus de vigoare și vitalitate, avînd certitudinea faptului că tot ce facem reprezintă interesele majore ale celor pe care îi reprezentăm.
Tudorel OANCEA
corespondentul „Scînteii'

VA SUPUNEM ATENȚIEI

UN PROTEST

ADRESA T ZIARULUI 
pe tema transportului 
în comun din Capitala

Reproducem mai jos integral scrisoarea trimisă redacției noas
tre de către Comitetul executiv al Consiliului popular al munici
piului București, sub semnătura tovarășului vicepreședinte, ing. 
GHEORGHE DUMITRU:

„In ziarul „Scinteia" nr. 9 413 din ziua de 7 februarie 1973 
a apărut un grupaj de fotografii cu comentariul respectiv, 
Sub titlul „Dă filmul, că-ți rup picioarele !“.

în dorința de a se lua cele mai hotărîte măsuri pentru 
sancționarea celor vinovați, s-a întreprins de către între
prinderea de Transport București cercetarea cazului.

După cum rezultă din informarea pe care o anexăm, ca 
și din discuțiile avute cu tovarășa fotoreporter Muncaciu 
Ileana, articolul atribuie controlorului I.T.B. Voicu Lixan- 
dru atitudini și cuvinte care în realitate nu s-au produs.

îhtrucît materialul publicat a pus, in mod nejust, între
prinderea într-o lumină defavorabila, vă rugăm să binevoiți 
a dispune cercetarea și analizarea cazului și a da publicității 
in ziarul „Scinteia" rectificarea cuvenită".

Coletul
cu... pistolcîteva zile în urmă, atră- atenția tot la această ru- ce urmări tragice poate pentru copii joaca cu afle

Cu geam brică avea . . ....arma de foc : Vrînd să „secretul" de funcționare a unei arme de vînătoare pe care o găsiseră intr-o bucătărie de vară, unul din cei doi colegi de clasă în virstă de 15 ani din comuna Alțîna (Sibiu) a fost împușcat mortal de celălalt. Tot doi prieteni — Gheorghe Schlosser și Nicolae Bogdan — și tot de aceeași virstă — 15 ani — din Sibiu au dat și ei zilele a- cestea peste o armă de foc (un pistol Colt, 8 mm, învelit in mai multe hirtii și aruncat sub un pod din cartierul Gușterița). De data aceasta însă, cei doi copii au anunțat organele de miliție. Cit de bine au făcut respectind această obligație, s-a văzut pe loc: pistolul era în perfectă sta-• re de funcționare și... fără pie- Idlca pusă. In'’ prezent se fac cercetări pentru aflarea... păgu- . bașului.
| Falimentul
I traficantei

NOI SILUETE ARHITECTONICE LA COVASNA

Anul 1973 va consemna înscrierea hotărîtă o complexului balnear Covasna în rîndul stațiunilor noastre 
moderne și bine înzestrate. în fotografie : Imaginea celui mai nou hotel (126 camere, 245 locuri), dat 

In folosință la sfîrșitul anului trecut

Lucreția Banu din Arad găsise, credea ea, o ocupație rentabilă. Din diferite talciocuri procura ilegal inele din aur (sau din metal ordinar) pe care le vindea naivilor și amatorilor de chilipiruri din Brașov. La început, organele de miliție au surprins-o intr-un spital și au a- vertizat-o să renunțe la acest gen de comerț. L.B. a promis că se va întoarce la o muncă cinstită. N-a trecut însă mult și a fost descoperită iarăși la Brașov cu „marfă nouă". Trimisă în fața instanței de judecată, de data aceasta, ea a fost condamnată Ia un an și patru luni închisoare.

își r
r"

Sentințe 
convergente

tei lui M.C. va fi pronunțată și sentința împotriva acestui mod de viață. Pentru că între cele două laturi — trîndăvie și speculă — este o legătură cauzală.

Dîlema 
de la „Conți 
nental“

Dumitru Rusu din Făgăraș, 
str. 13 Decembrie, bloc 4 A, 
et. II, ap. 9, ne faune in fața 
unei inedite dileme. în noap
tea de 3 ianuarie a.c. a dormit 
la hotelul „Continental" din 
Constanța, in camera 201, și a 
plătit 45 lei (nota de plată nr. 
000 723). în seara următoare a 
revenit la același hotel și a fost 
găzduit in aceeași cameră. Di
mineața, a plătit insă... 22,50 lei 
(nota de plată 000 756) ! Să se 
fi schimbat tariful peste noap
te 7 Greu de presupus. De a- 
ceea, invităm organele de re
sort să \facă lumină. Le' punem 

dispoziție notele de plată.la

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

Deși avea o meserie frumoasă — operator chimist — Mihai Călin s-a gîndit >:ă un băiat isteț ca el poate trăi mult mai bine și fără să muncească. Ca atare, s-a „"reprofilat" pe specularea unor obiecte de îmbrăcăminte cu etichetă străină și a unor bijuterii din cea mai pură tinichea, dar pe care le negustorea ca fiind... de aur. E drept, mai fusese el condamnat cindva pentru asemenea îndeletniciri, dar atunci n-avea... experiență și „căzuse" ușor. însă, spre ghinionul lui, și de astă dată vigilența organelor de miliție s-a dovedit mai tare ca „experiența" pe egre mizase el. Iată-1 deci din nou in fața instanței :— De unde aveai aceste obiecte ?— Păi... „făceam" și eu rost... maj eîști- gam'Și la barbut, mă descurcam eu...— De ce nu lucrezi în producție ?— Au venit niște comisii și pe acasă ca să mă îndemne să mă angajez, dar ce să fac eu dacă am greutăți Cu antecedentele penale 7— Cum așa 7 După cîte se știe, meseria dumitale e foarte căutată.— O fi, dar eu nu vreau decit ca... gestionar. Și acolo îmi cer... antecedente. Așa că...„Așa că, mai bine trăiește Mihai Călin ca un parazit" !O dată cu sentința de condamnare a fap

Nu există
clemență 

pentru actele 
bestiale

Rechizitoriul procurorului lăsase o liniște apăsătoare in sală. Ochii tuturor sînt îndreptați spre acuzat ; așteaptă o explicație a unui lucru monstruos care, de fapt, nu poate fi explicat.— Onorată instanță, e o înscenare. Familia concubinei mele mă dușmănește pe motiv că, din cauza mea, concubina nu mai trimite bani la copii... Acu’ a prins momentul și vrea să se răzbune.Rememorăm secvențele actului inuman comis de infractor, incercind să facem o legătură între ele și explicația acestuia......O fetiță de 13 ani a venit la București ’dintr-o comună a Bărăganului, . unde locuia cu bunicii și ceilalți frățiori, să-și vadă mama. Nu venise să-i ceară bani, ci doar s-o vadă ; poate s-o și întrebe dacă nu cumva i-a uitat. Mama i l-a prezentat pe Anghel Tudor ca pe viitorul ei tată

LA CRAIOVA

UN COMPLEX 
COMERCIAL 

MODERNIn noul cartier Valea Roșie din, Craiova a fost dat în folosință un modern complex comercial care cuprinde un magazin alimentar de tip BIG cu autoservire, o cofetărie, un restaurant, o tutungerie și un magazin de mărunțișuri. In fluxul de autoservire sînt incluse, pe lingă liniile alimentare obișnuite, și raioane de legume, fructe, carne, preparate de carne, lapte și produse lactate, preparate și semipreparate „Gospodina", produse de uz casnic, pîine și altele. Magazinul alimentar are o suprafață de 1 750 mp și,. datorită fluxului tehnologic bine organizat și a celor patru case automate, poate desface intr-un schimb o cantitate de mărfuri dublă față de magazinele cu o suprafață similară, existente In rețeaua comercială.

Scrisoarea de mai sus e însoțită de o informare — informare pe care, mărturisim, o așteptam cu nerăbdare, sperînd ca măcar aici să se exT prime publicului călător regretul pentru faptele semnalate în critica de fond adusă de respectivul fotoreportaj cu privire Ia unele aspecte negative, din păcate deloc izolate, ba chiar des întîlnite, în funcționarea. organizarea și disciplina transportului în comun în municipiul București. Dar nici în această informare, care cuprinde a- proape două file de text dactilografiat la u'n rînd și jumătate și e semnată de directorul general al I.T1B., ing. Horia Iacob Teiușan, nu se spune o vorbă despre chestiunea principală ridicată în textul și fotografiile din-' ziar, și anume 
carențele grave exis
tenta. în. activitatea 
cotidiană a 1.7'.B.-ului 
și semnalate nu o 
dată de presa noastră. Desigur, cunoaștem unele dificultăți reale de natură obiectivă pe care le intimpi- nă întreprinderea de Transport București. Insă reproșurile pe care cetățenii le fac întreprinderii se referă, in principal, la neajunsuri de organizare și disciplină, de e- ducare și cultivare a respectului față de cetățean — neajunsuri in sprijinul cărora nu pot fi in nici un caz invocate „motive obiective".Mergind pină acolo incit să admitem că fotoreporterei „i s-a părut" că este a- postrofată, „i s-a părut" că este fugărită (ceea ce, după cum declară martorii care au fost de față, nu e cazul), cum rămîne cu situația prezentată, sub semnul unei

riguroase obiectivități documentare, de fo
tografiile publicate ? Cum rămîne cu mulțimea care așteaptă în ger zeci și zeci de minute cite un vehicul I.T.B., în timp ce la capătul liniei se înșiruie trei, patru sau mai multe 7 Cum rămîne cu dezordinea existentă uneori pe linii și care face ca publicul călător să fie la cheremul capriciilor și hatîrurilor unuia sau altuia dintre salaria- ții I.T.B. ?

Chiar și declarația 
controlorului de cap 
de linie Voicu Lixan- 
dru recunoaște acest 
lucru. Reproducem un 
fragment din această 
declarație în formulă
rile autorului ei : 

. „Subsemnatul Voicu 
Lixandru, controlor 
1607, in ziua de 31 ia
nuarie 1973, fiind de 
serviciu la liniile 4 — 
48 — 49 — 61, in ju
rul orei 14,30 m-am 
trezit cu niște călă
tori la mine la postul* 
unde mă aflam, 48, 
spunlndu-mi așa : Ce 
facem, tovarășe con
trolor, că mașinile de 
pe linia 31 nu merg 7 
Trebuie și noi să mer
gem acasă. Am lăsat 
acolo treaba și m-am 
dus la 31 : este ade
vărat că mașini ve
neau, dar plecau la 
garaj pentru că nu 
existau schimburi, a- 
dică trau lipsă șoferi 
?t încasatori. Pină la 
urmă am băgat auto
buze și au plecat că
lători. Unii călători 
m-au întrebat de ce 
nu pleacă mașinile în 
cursă : eu le-am spus 
că nu vor șoferii să 
plece, că nu este per
sonal să se schimbe".Modul cum s-a răspuns la critică poate constitui oare un e- xemplu de seriozitate, de preocupare temeinică pentru o problemă care atinge zil- ,nic un interes vital pentru mii și mii de cetățeni ai Capitalei 7 Nici nu considerăm necesar să mat insis

tăm ' asupra consecințelor economice serioase, determinate de întîrzieri la lucru, (și toată lumea știe că în cadrul. angajamentelor asumate de oamenii muncii din întreprinderile Capitalei fiecare minut e prețios) sau asupra aspectelor de natură să lezeze principiile de civilizație și politețe ce trebuie să caracterizeze relațiile cu publicul. E oare de admis ca la asemenea nivel de autoritate — un vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal și un director general de mare întreprindere — unicul mod’, de a reacționa la critică să fie căutarea urgentă a celui ce a realizat fotografiile — și nu luarea de măsuri, energice pentru remedierea operativă a lipsurilor semnalate 7Deoarece se insistă atit de mult pentru a ! , ne convinge că faptele nu« s-au .'Petrecut așa i folosim prilejul pentru * ruga pe această cale pe cetățenii ■ care s-au aflai în ziua de 31 ianuarie, în jurul orei 14,30, Ia capătul de la „Casa Scînteii" al liniei 31 și au asistat la întîinplarea cu pricina (înfățișată în fotoreportajul din „Scinteia" nr. 9 413 din 7 februarie) să-și spună cuvintul tn paginile ziarului.Totodată, ar fi, credem, de un mare și efectiv ajutor pentru întreprinderea de transport și pentru cei ce o conduc și o controlează in cadrul consiliului popular municipal dacă cititorii ne vor scrie Și despre alte anomalii — care privesc nu deficiențe izvorite din cauze obiective, ci organizatorice, de disciplină și educative — in funcționarea transportului public bucu- reștean.

vitre’g. Nu i-a plăcut felul în care acesta a privit-o, dar n-a îndrăznit să zică nimic. Seara, au dormit toți trei în aceeași cameră. Fetița s-a zvîrcolit mult pînă să adoarmă ; se simțea străină. Abia spre ziuă a prins-o somnul. Cei’ doi s-au sculat dimineața cu grijă, să n-o trezească, și au plecat la slujbă. Dar după ce și-a pontat fișa, viitorul tată vitreg, posesorul unui bogat cazier penal, s-a reîntors. . împins de instincte animalice, s-a repezit asupra fetiței adormite. Protestele și țipetele fetei au fost anihilate cu cîțiva pumni... Amețită, plină de singe, cu cămășuța sfîșiată, fetița s-a tîrît pînă Ia ușa unei vecine...Desigur,.- între acest viol bestial și explicația infractorului nu există nici o legătură logică. Pus în fața probelor de netăgăduit, infractorul a mai avut curajul să apeleze la clemența instanței. Apreciind în mod obiectiv gravitatea faptei sale antisociale, traumele psihice și fizice pe care inculpatul le-a. creat victimei, judecătorii au pronunțat o pedeapsă dreaptă : zece ani închisoare corecțională.într-o atare împrejurare, clemența nu-și are, n-are cum să-și aibă locul.
Doi 

„magnifici" 
se... distrează

.„Seară frumoasă de toamnă. La o masă a restaurantului „Dezrobirea", patru oameni veniseră cu gîndul să închine cîte un

pahar și să-i ureze mulți ani unui coleg de-al lor. N-au apucat să golească primul pahar, cînd de masa lor s-a apropiat îm- pleticindu-se un individ i— O țigară la băiatu’ !Oamenii ș-au privit stingheriți, dar, vrînd să evite orice scandal, i-au oferit țigara cerută. Numai că „băiatu’ un haidamac, de vreo 29 de ani, cunoscut în tot cartierul ca scandalagiu, s-a simțit ofensat de atitudinea pașnică a celor patru și a început să-i insulte, avertizîndu-i :— Poate n-ați auzit de frații Jugănaru ? Ei birje, aflați că eu sînt unul din cei șapte și dacă nu vă dați bătuți, o să. zburați cu masă cu tot !Cu chiu, cu vai, scandalagiul a fost poftit afară din local și oamenii au răsuflat ușurați. Nu pentru mult, timp, pentru că Paul Jugănaru, autorul incidentului, s-a întors împreună cu fratele său Miha'. Pahare, veselă, frapiere s-au abătut ca o ploaie atît asupra celor patru, cit și a celorlalți consumatori....Judecătoria sectorului 6. Cei doi frați trimiși in instanță pentru ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și distrugeri in dauna avutului obștesc se apără la fel de vitejește :— Onorată instanță, fratele meu l-a Înjurat... prietenește pe cei de la masă, își apără Mihai fratele.— Zău așa, ce atîta tevatură pentru un nimic ? intervine și Paul. Doar nc-am distrat...După ei, totul nu fusese decit... o distracție pe spinarea celor patru consumatori și pe spaima și pănica celorlalți. Poate în timpul „meditației" obligatorii pe care le-a acordat-o instanța, cei doi scandalagii își vor da seama că nu toată lumea agreează acest gen de distracție. Prea e nesărată...

Din caietul 
grefierului

„Subsemnata Ioana Dinu l-am cunoscut pe numitul Nicolae Vlaicu de care m-am îndrăgostit foarte tare. Temindu-mă . că el se va atașa de o altă persoană și mă Va părăsi, îl invitam adeseori Ia restaurant ca să mi-1 apropii și mai mult. în acest scop am delapidat mai multe sume de bani de la stația C.F.R. Cățelu, unde eram casieră".(Din dezbaterile dosarului nr. 8481/1972, la Judecătoria sectorului 4).
★„Din informațiile culese, l-am suspectat pe reclamant ca ar avea relații neprincipiale cu soția mea. Revoltat, l-am luat la bătaie și fiind indignat la culme i-am cerut și niște bani, plus ceasul care-i avea la mină. Apoi l-am legat și am continuat să-l lovesc, dar în urma promisiunilor lui, ’ că dacă-i dau drumul se duce acasă și-mi aduce un ghiul și o sută de Iei, l-am dezlegat. Precizez că i-am dat și doi lei de mașină, dar reclamantul, fiind o fire mincinoasă, nu s-a ținut de cuvînt. Dimpotrivă, a venit la mine cu niște neamuri și mi-a făcut tărăboi".(Din declarația inculpatului Valentin Dinu, dată în fața secției a tl-a penale a Tribunalului Capitalei cu prilejul judecării faptei sale de tilhărie).

Emil MARINACHE
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PAGINA 3NOI CHEMĂRIÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
întreprinderea de industrie 

locală „Pradcemplex" 
din Tg. Mureș
OEaaaBtnBSBBSBaMKSBBaBnMmnaMaMaHB0i

către toate întreprinderile 
de industrie localăColectivul Întreprinderii de industrie locală „Prod- complcx" din Tg. Mureș, întrunit in adunarea reprezentanților oamenilor muncii, a hotărît să cheme la întrecere colectivele din toate unitățile industriei locale din țară, cu următoarele obiective :1. Depășirea nivelului maximal al planului producției Industriale cu 10 milioane Iei, depășire ce va fi concretizată în 1 000 000 bucăți produse injectate și presate din mase plastice și cauciuc, articole din sticlă- artizanat în valoare de 500 000 lei, 200 tone de biscuiți, 2 000 000 sticle cu băuturi răcoritoare, 200 mp covoare orientale, 100 tone de utilaje,. dispozitive și piese de «chimb2. In scopul lărgirii și diversificării producției bunurilor de larg consum destinata în special fondului pieței și exportului, vom introduce în fabricație 70 de produse și sortimente noi, din care 15 peste prevederile de plan ; de asemenea, vom reproiecta un număr de 10 produse ;3. Pentru satisfacerea mai deplină a cererilor populației, vom livra la fondul pieței ftiărfuri în valoare de 13G milioane Iei. cu 3 milioane lei peste prevederile planului, înregistrîtld astfel o creștere cu 20 Ia «ută față de realizările anului 1972 ;4. ' Prin diversificarea producției, ridicarea calității și competitivității produselor, vom depăși prevederile planului Ia export cu 1,5 Ia sută ;5. Se va urmări consecvent introducerea tehnicii noi In producție prin aplicarea și extinderea inițiativelor valoroase, a inovațiilor, raționalizărilor ; se vor proiecta și realiza utilaje, Instalații, SDV-uri și piese de schimb pentru autodotarea unităților economiei locale în valoare de 5,5 milioane lei ;6. Va fi sporită eficiența economică a activității de producție prin : , realizarea de economii, ca urmata a reducerii consumurilor de. metal cu 40 tone ți . de cauciuc cu 15 tone ;— reducerea consumului tehnologic de gaz metan tafabricile de sticlă'cu 2 la. sută ; »— valorificarea unei cantități de 100 tone deșeuri de ia întreprinderile republicane.și locale;— buna gospodărire a materiilor prime ;7. Vom introduce și extinde — iar la două secții vom generaliza — forma d» organizare și retribuire a muncii in acord global ;8. Se va îmbunătăți indicele de utilizare a fondului de timp cu 1,5 Ia sută față de realizările anului 1972.Ne exprimăm convingerea că prezenta chemare va găsi un Jarg ecou în rindu! tuturor colectivelor de muncă din unitățile, industriei locale, din țară. Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la „Prodcomplex" nu vor precupeți nici tin efort pentru realizarea integrală 

a acestor angajamente, aduțîridtț-și contribuția concretă și eficientă la îndeplinirea prevederilor cincinalului In 4 ani și jumătate.
Secretarul comitetului de partid,
PETO Ladislau
Președintele comitetului oamenilor muncii,
Dumitru COVRIG
Președintele comitetului sindicatului, 
Ladislau MOLDOVAN 
Secretarul comitetului U.T.C.,
ILYES Zoltăn

hurepriffltergi ite gospodărie 
csmiiiiaia Pitești 

către toate întreprinderile 
de gospodărie comunalăColectivul întreprinderii de gospodărie comunală din Pitești se angajează să acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-Iea, a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, ale Plenarei Comitetului Central din noiembrie 1972, a indicațiilor date de secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitelor făcute în municipiul Pitești. In acest scop, chemăm la întrecere socialistă pe anul 1973 toate întreprinderile de gospodărie comunală din țară pentru realizarea și depășirea tuturor sarcinilor ce ne revin :Prin dezvoltarea și diversificarea prestărilor de servicii către populație, organizarea mai bună a producției și a muncii, creșterea indicilor de utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea schimbului doi în atelierele de întreținere și reparații, extinderea lucrărilor de mică mecanizare și autodotare, reducerea pierderilor în procesele tehnologice și în rețelele de distribuție, precum și pregătirea și perfecționarea cadrelor, ne propunem să realizăm, în principal, următoarele :— depășirea planului de producție-prestații cu 2 la 'sută, din care pentru populație cu 2,3 la sută ;— depășirea beneficiului planificat cu 2 la sută :— reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-pres- tări cu 3,20 lei ;— reducerea consumului de combustibil, lubrifianți, energie electrică, materii și materiale, obțlnind economii în valoare de peste 300 000 Iei ;— reducerea pierderilor de apă cu 2 la sută și de gaze cu 1 la sută ;— punerea în funcțiune a obiectivelor de Investiții executate în regie cu 30 de zile înainte de termenul planificat ;— elaborarea cu forțele proprii ale Întreprinderii x tuturor documentațiilor tehnico-economice, ale obiectivelor de investiții cu valoarea pînă la un’ milion lei ;— reducerea timpului de remediere a avariilor pe conductele de aducțiune a apei cu 20 la sută ;— dezvoltarea mișcării de inovații care să conducă la obținerea unor economii de minimum 200 000 lei;— calificarea la locul de muncă a unui număr de 50 muncitori în meserțile specifice ;— realizarea, prin muncă patriotică și valorificarea resurselor locale, a unei suprafețe de producție de 150 mp destinată autodotăriî întreprinderii, plantarea unui număr de 500 arbuști ornamentali, spații verzi și flori pe o suprafață de 4 ha la secțiile de producție.Colectivul de salariați din întreprinderea de gospodărie comunală a municipiului Pitești este hotărît să muncească eu înaltă responsabilitate, elan și abnegație pentru depășirea angajamentelor asumate, pentru gospodărirea și Înflorirea orașului nostru, pentru creșterea gradului de solicitudine și deservire a locuitorilor acestuia, , incadrîndu-ne astfel în, .deviza județului ca anul 1973 să devină anul eficienței economice, al disciplinei și răspunderii sociale.

Secretarul comitetului de partid, 
Ștefan UNGUREANU 
Președintele comitetului oamenilor muncii, 
Gheorghe PREDA
Președintele comitetului sindicatului, 
Gheorghe NICOLAE 
Secretarul comitetului U.T.C., 
Dumitru PURDESCUIn reluare „piesa11: „Asigurarea pieselor de schimb"

(Urmare din pag. I)baza tehnică și materială pentru realizarea integrală a sarcinilor de producție ce le revin ? La centrală am discutat cu tov. Ion Secară, director comercial, care a încercat să ne prezinte situația într-o lumină palid autocritică, de conciliere :— Pe bună dreptate, unitățile de mecanizare din agricultură au de ce să fie necăjite — ne-a spus interlocutorul. La multe piese avem restanțe mari. Și in ceilalți ani au fost situații similare, dar, pînă la urmă, ne-am înțeles noi cu agricultura.Nu ni s-a explicat în ce constă înțelegerea. în această privință însă nu poate fi vorba de „înțelegeri" sau tocmeală. Nimeni nu poate închide ochii la lipsa unor piese de schimb de care depinde efectuarea reparațiilor la multe tractoare și mașini agricole. Desigur, sînt de înțeles acele greutăți obiective care apar la un moment dat în fabricație. Dar, după cum s-a văzut, multe lipsuri, ca asigurarea de materii prime și utilaje, rămin de neînțeles deoarece ele trebuiau să fie rezolvate de mult de centrală.— De ce — l-am întrebat pe tov. Secară — la o lună de la începerea anului, uzina „Tractorul", ca și altele care aparțin de centrală, nu au asigurată baza materială pentru producerea pieselor de schimb 7— întîmpinăm greutăți în livrarea oțelurilor de către combinate.7— Vă rugăm să ne dați cîteva exemple concrete.— Știți, prefer să vorbesc la modul general...Și așa, în loc să clarificăm lucrurile, spre folosul cantralei, punem problema „diplomatic", Ia general, să nu „deranjeze" pe nimeni. Dar numai cu „diplomație" nu pot fi rezolvate treburi concrete care țin de respectarea obligațiilor asumate prin contracte. Modul general, distant, de a privi lucrurile explică de ce la centrală nu există o viziune clară și nici insistența cuvenită pentru aplicarea unor măsuri care să asigure agriculturii toate piesele solicitate — cele restante din 1972 și cele prevăzute pe trimestrul I a. c. Din această cauză nu există certitudinea că in primul trimestru vor fi asigurate piesele de schimb deficitare. Mai mult chiar, tov. Ion Secară a ținut să ne avertizeze despre posibilitatea agravării situației. Aceasta deoarece — ne-a spus directorul comercial al centralei — dacă, vor fi solicitate suplimentar la export niște tractoare, o perioadă de timp nu vor mai fi livra

te piese de schimb pentru agricultură. Nu întimplător ni s-a spus a- cest lucru. EI denotă un mod de a gindi care face abstracție de consecințele previzibile ale unei astfel de situații și explică de ce producerea pieselor de schimb a devenit un fel de cenușăreasă a uzinelor.întrerupem aici investigația Ia uzină și centrală și revenim la ședința care a avut loc la minister. Plecînd de la lipsurile pe care le-am semnalat și noi, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, împreună cu ceilalți factori au luat u- nele măsuri operative pentru normalizarea situației. Consemnăm pe scurt pe cele mai importante :• Recontractarea pentru trimestrul I a;c. a pieselor restante din anul trecut ca și definitivarea contractării da către uzinele producătoare a tuturor reperelor avizate pentru 1973.• Au fost întocmite grafice de livrare a principalelor repere pe trimestrul I, stabilindu-se modul lor da asigurare.• S-a studiat posibilitatea procurării mai rapide a mașinilor ceruta de uzina „Tractorul".• S-a definitivat balanța de piesa brute, stabilindu-se pentru Ministerul Agriculturii nivelurile repartizate pe uzine. Pentru aceasta s-au luat măsuri ca turnătoria de fontă de la „Steagul roșu“-Brașov să intre în funcțiune pînă in luna mai.

Sînt măsuri bune, ce dovedesc că uzinele producătoare, centralele de resort și, în unele cazuri, chiar beneficiarul — direcția generală a aprovizionării agriculturii — puteau singuri, printr-o colaborare strînsă, să evite apariția „golurilor" in aprovizionarea cu piese de schimb.Există totuși o rezervă. Și ea se referă la faptul că pentru această primăvară, cu toate măsurile luate in ședința amintită, cerințele de piese sînt satisfăcute numai parțial. La principalele repere, nivelurile acordate sînt sub necesități. Se argumentează acest lucru prin lipsa de capacitate. La M.I.C.M.GL am aflat că există un program în curs de realizare privind dezvoltarea uzinelor producătoare de utilaje și piese de schimb, în special a sectoarelor primare calde. „în a- cest .fel — ne asigura tov. Teodor Straus, director general adjunct în M.I.C.M.G. — în scurt timp producerea pieselor de schimb nu va mai constitui o problemă". Promisiuni s-au făcut și cu alte ocazii. Acum este necesară o concentrare a eforturilor pentru materializarea măsurilor stabilite, dintre care punerea în funcțiune la termen a uzinei de la Miercurea Ciuc pentru producerea pieselor de schimb la tractoarele și mașinile agricole ieșite din producția de serie și construirea unei turnătorii la uzina „Tractorul" sînt de cea mai mare importanță.In încheiere, trebuie să spunem că, chiar in ceea ce privește lipsa actuală 
a unor piese de schimb, de la eele mai complexe la cele mai simple, Ministerul Agriculturii n-a utilizat toate posibilitățile pe care le are la îndemînă pentru a preveni această situație. Treburile puteau fi soluționate mai bine ți fără complicații dacă organele de specialitate din cadrul M.A.I.A.A. ar fl depus mai din timp eforturi să se intîlnească cu partenerii — uzinele producătoare ți centralele de resort — să analizeze, să discute și să insista pentru rezolvarea diferitelor aspecte legate de contractarea, producerea și livrarea ritmică a pieselor de schimb, precum ți dacă ar fi căutat mai atent rezerve în propriile capacități de producție uzinale, care nu sînt puține Ia număr. Spunem aceasta, deoarece la uzina „Tractorul", centrala și ministerul de resort tovarăși cu care am discutat au Insistat asupra faptului că unitățile de mecanizare din agricultură dispun de rezerve mari pentru reducerea consumurilor de piese ți sporirea contribuției proprii la producerea pieselor de schimb. In acest sens, ne-au fost arătate și principalele direcții de acțiune. Le semnalăm pe scurt.• Reducerea consumurilor prin utilizarea intr-o măsură mai mare a pie- » selor recondiționate. La arborele motor, de exemplu, in transporturi se faocurent 6 trepte de reparații, în agricultură numai trei.• Utilizarea la indici mai ridicați a capacităților Industriale de enre dispune agricultura, prin asimilarea pieselor mai simple, la care sînt condiții de fabricație.• Stabilirea unei evidențe clare a pieselor aflata în stoc Ia stațiunile și secțiile pentru mecanizarea agriculturii, la sectoarele mecanice ale întreprinderilor agricole de stat și Ia bazele județene de aprovizionare, cu scopul cunoașterii precise a disponibilităților pentru redistribuirea lor operativă de Ia o unitate la alta.Supunem aceste probleme atenției organelor de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor. La concluziile și măsurile luate ne vom referi intr-un număr viitor al ziarului.

Lucrări în avans, ...cu
furnizori în restantă

Ne aflăm la uzina „Poii- eolor" din Capitală. Aici, în cea mai mare parte, noile capacități de producție care urmează să fie realizate în actualul cincinal au termene de punere. în funcțiune anul 1973. între obiectivele de investiții, ce .vor intra în' funcțiune în acest an, cele privind dezvoltarea producției de nitro- lacuri — cu termen în luna iunie — și cele privind dezvoltarea producției de lacuri și vopsele — cu termen în luna septembrie — dețin, prin volumul și .importanța lor, un lo£ orin-: eipal....— Care sînt stadiile fizice de execuție a lucrărilor pe șantier 1— în momentul de față — ne spunea tov. Ion Ha- cerian, iriginer-șef. adjunct al șantierului nf. 1 din. cadrul Trustului de. construcții industriale București, care este antreprenorul general — aproape la toate lucrările sîntem tn avans față de graficele de execuție. Totuși, la fabrica de rășini se înregistrează u- nele restanțe. Măsurile luate de conducerea șantierului, pentru a se utiliza din plin timpul în aceste zile

frumoase, asigură un ritm de lucru intens, recuperarea in cel mai scurt timp a restanțelor.— Concret, tn ce constau aceste măsuri ?— în principal, ele vizează asigurarea forței de muncă necesară, lucrul in schimb prelungit și îmbunătățirea aprovizionării punctelor de lucru. Concomitent, s-a urmărit o repartizare judicioasă a lucrărilor pe echipe. Mai mult chiar, fiecare membru al echipei cunoaște din timp s r 4ucrări» s S^cutat_ in fiecare zi.Vizităm șantierul. Intr-adevăr, timpul favorabil este fructificat din plin — pretutindeni se lucrează intens. Hotărîrea constructorilor de a respecta termenele de execuție a lucrărilor este fermă, unanimă. , La hala rășini II îl întîl- nim pe subinginerul Doru Nicolaescu, care ne relatează :— Dispunem de forțe de .mutică și materiale, timpul este numai, bun de lucru, iar ritmul in care muncim este și el superior față de zilele precedente. Oamenii caută să fiu irosească nici un minut, nici o oră de

lucru ; există condiții bune de muncă și trebuie folosite integral acum.Sudorul Ilie Cazangiu, dulgherul Alexandru Jianu și alții cu care ajn discutat la fața locului (în fotografia de sus) ne asigură. la rindul lor. că există mari posibilități ca ritmul de execuție a lucrărilor să fie accelerat, că sînt hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru a le fructifica in vederea respectării termenelor de punere în funcțiune a h.o.ilșr^capgpjțățț.cș.ș» «Was, sțruieșc pe aceșt. . șantier. Totuși, după aprecierile lor, respectarea termenelor de punere-în funcțiune depinde, in măsură decisivă, de modul in care Uzina mecanică de utilaj chimi ■ din București va livra utTa;ele in vederea montării lor. De altfel, și din discuțiile a- yute cu cadrele de conducere dih uzina „Policolor" și de pe șantier a reieșit că sînt pregătite condițiile trecerii de urgență la montarea utilajelor tehnologice. Sperăm că Uzina mecanică de utilaj chimic din București se află pe recepție și va răspunde cu promptitudine acestor solicitări

Timpul trece, pietrele 
rămîn... dar lucrările

•...Ceea ce se vede In x doua fotografie nu reprezintă, desigur, o imagine a monumentelor istorice de la Istria. Sînt altfel de „monumente". Lipsite de orice glorie. Aici, unde sînt stilpii de beton (care, potrivit datelor, însumează peste 3 milioane lei) întreprinderea de construcții-montaje Dîmbovița trebuia să ridice — k—_____________________________

pentru cooperația meșteșugărească. din județ — un obiectiv productiv, cu un depozit de materiale la parter și cu ateliere de confecționat covoare la etajele 1 și 2. Lucrarea a fost ' începută în anul 1971, cînd, de altfel, s-au și „plantat" stilpii din imagine. Singuri, de la natură, n-au mai crescut. Și cum nici con

structorul nu a mai lucrat aproape nimic de atunci și pină acum, invităm la fața locului, pentru o vizită de informare, organele In drept, căci timpul trece, lucrările se deteriorează și banii se irosesc.
Ilie ȘTEFANFoto : M. Andreescu și S. Cristian

Din fabrici și institute, 

de pe șantiere și ogoare

Colaborarea, disciplina, 

solicitudinea sînt, 

de asemenea, factori 

ai eficienței!Invitația la solicitudine, la o colaborare tot mal strînsă între colective, in procesul producției materiale, constituie subiectul citorva scrisori sosite la redacție în ultima săptămînă. Vom vedea, încă o dată, ce mare însemnătate are un bun climat de muncă pențru o activitate spornică, și, bineînțeles, ce importanță are respectarea disciplinei contractuale. Este și motivul care ne-a determinat să reținem corespondența în cauză pentru „dialogul" nostru de azi cu cititorii ziarului.
N,

Scrisoarea ce urmează dezvăluie o practică greu de admis în relațiile economice dintre două Întreprinderi. Eugen Dărîngă, directorul întreprinderii de construcții-montaje din Botoșani, ne scrie : „Deși am Încheiat Ia vreme contractele cu Fabrica de cabluri și materiale electroizolante din București- pentru cablurile ce ne sînt necesare în acest an, iată-ne acum în situația, mai mult decît dificilă, de ă nu ne putea onora prompt obligațiile de constructor. Continuăm să trimitem fabricii bucureștene adrese peste adrese, insă toate rămin fără rezultat. Am cerut, inițial, să nl se livreze 116 km de diferite cabluri, care să ne asigure punerea in funcțiune, la termen, a unor obiective, dar cablurile solicitate întirzie să ne sosească. Vă spunem sincer, nu mai știm unde să intervenim".Cind un director de întreprindere se adresează ziarului, afirmînd un asemenea lucru, se poate deduce că a ajuns Ia limita răbdării. Există sau nu o lege a contractelor economice ? Există sau nu o indiscutabilă îndatorire a părților contractante dc a-și îndeplini ad-literani clauzele de ele insele acceptate ? Tăcerea prelungită a furnizorului față de repetatele solicitări ale beneficiarului nu numai că împiedică un întreg colectiv de a se putea încadra deplin în vasta mișcare de masă pentru realizarea cincinalului Înainte de’ termen, dar are și una de nuanță jignitoare, de indiferență. Fabrica de cabluri și materiale electroizolante din București a primit nu o dată mulțumiri din partea altor colective pentru calitatea și promptitudinea în livrarea comenzilor. Este cu atîf mai de neînțeles atitudinea adoptată acum de conducerea întreprinderii respective față de cererile îndreptățite ale colectivului botoșănean. Gestul nu este nici pe departe tovărășesc — ca s$ nu mai vorbim despre răspunderea ce-i revine pentru încălcarea dezinvoltă a disciplinei contractuale. De aceea, unitatea din Botoșani trebuie să pretindă penalitățile și despăgubirile la care îi dă dreptul legea.
Din nefericire, lipsăJde‘taolăb'oratsi îrtrbracă unebM forme absolut, de nețnțeles. Citiți, scrisoarea ..iul Ludovic Sălăjan și, aalto trei, m.onțori de pe șantierul Combinațului’de materiale ae«mstfucții din Țg. ' . Jiu și veți vedea pînă unde se poate merge... „Am executat transportarea grupului de sprijin spre cuptorul rotativ nr. 7, la noua linie de ciment a combinatului — ne scriu montorii. Cum acest utilaj are o greutate de 36—37 tone, conducerea lotului nostru, neavînd traile- rul necesar pentru transportarea grupului, a intervenit la garajul combinatului, adică al beneficiarului în fond, obținînd o autobasculantă de mare capacitate. Cu ajutorul acesteia și prin tractare am adus utilajul pînă la locul de montaj. Dar, spre surprinderea noastră, după cîteva ore, din dispoziția nu știm cărui tovarăș din conducerea combinatului, cei de la garaj sînt „pedepsiți" pentru ajutorul'pe care ni l-au acordat, fiind obligați, să aducă înapoi — vreo 200 de metri — utilajul respectiv. Ce spuneți dv.- de aceasta ?“.Spunem că, dacă nu am citi, sub iscălitură, relatarea am zice că e vorba de o absurditate neverosimilă! Și mai spunem că am vrea să aflăm, concret, cine a dat teribila dispoziție... răzbunătoare sau șicanatoare, curat „spirit de solicitudine și colaborare" 1
Oamenii responsabili n-au vreme de șicană. Oamenii serioși caută să perfecționeze colaborarea lor pe multiple planuri, pentru ca activitatea să 

fie cit mai fructuoasă. Așa cum s-a petrecut recent ; patru centrale industriale din transporturi și telecomunicații au organizat, zilele trecute, o consfătuire cu caracter de schimb de experiență, căutind căi și metode noi pentru utilizarea cit mai eficientă a mașinilor- unelte și a capacităților de producție în general. După cum ne scrie ing. Costache Bigea, membru al comitetului uniunii sindicatelor pe ramură, consfătuirea respectivă, ținută la Craiova, a dat acestei preocupări majore răspunsuri cu valoare practică. Consfătuirea — conchide semnatarul scrisorii — a scos in evidență că uzinele de reparații auto și de material rulant, precum și sectoarele industriale din întreprinderile, de construcții aparținînd ramurii respective, dispun incă da mări rezerve pentru creșterea producției, și productivității muncii, prin extinderea tehnologiilor avansate și 
a inițiativelor noi, prin încărcarea mașinilor-unelte la capacitatea lor reală și prin utilizarea la maximum a fiecărei suprafețe de producție".
La o asemenea foarte necesară colaborare între oameni se referă in scrisoarea sa și Gheorghe Po- povici, contabil șef la Stația de utilaje Pitești, din cadrul Trustului de mecanizare București. „Măsurile necesare pentru realizarea sarcinilor de plan pe acest an și reducerea continuă a cheltuielilor materiale au constituit obiectul unor ample analize — ne scrie corespondentul ziarului nostru. Un număr impresionant de salariați a participat, cu propuneri și sugestii, la definitivarea măsurilor. în acest climat propice colaborării, colectivul a ajuns la un angajament ferm : prin renunțarea la noi investiții, prin măsuri de prelungire a stării tehnice a utilajelor și mașinilor din dotare, prin reducerea consumului de carburanți și a cheltuielilor gospodărești vom realiza o economie de peste 34 milioane lei".Dovadă că intr-un climat de colaborare, de intere» reciproc in rezolvarea problemelor se obțin rezultate de prestigiu. De unde și necesitatea perfecționării și adincirii acestei colaborări.

P. 8. De la biroul organizației de partid a secției „transmisii hidraulice" a întreprinderii „Hidromeca- nica“-Brașov ne-a sosit o scrisoare pe care nu știm cum să o interpretăm. Ascultați-o : „Nu mai facem nici o introducere. Sîntem conștienți de importanța hotărî- toare pe care o are anul 1973 în realizarea cincinalului inainle de termen. De aceea vă rugăm să ne sprijiniți să introducem, in uzina noastră, metoda acordului global. Cerem aceasta, deoarece acordul global s-a dovedit a fi un puternic stimulent in creșterea producției și productivității muncii"... etc., etc.De ce spuneam că nu știm cum să interpretăm această scrisoare ? Pentru că — |1 : cel ce trebuie să hotărască este colectivul însuși ; 2 : uzina are, cum se știe, o conducere administrativă și un comitet de partid care, așa cum rezultă din scrisoare, s-ar părea că nici n-au fost consultate ; 3: foarte rar se intimplă ca un birou de organizație de bază — avind competența și învestitura necesare de a hotări in probleme ce privesc locul de muncă — să apeleze la o rezolvare din afară. Da, este dreptul fiecăruia de a se adresa oricui, dar Înainte de toate obligația fiecărui comunist este aceea de a fi el insuși militant consecvent pentru transpunerea in viață a unei idei cu valoare certă și imediată. Dacă în secția respectivă de la „Hidromecanica" sînt greutăți sau interpretări contradictorii, aceasta este altceva și vă rugăm să le precizați. Pină atunci — aveți toată inițiativa.
Ștefan ZIDARIȚA
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româ- nu de să evi- proble- pentru in mo

O serie de spectacole ale teatrelor populare cit și dezbaterile corelate zilelor dramaturgiei nești prezentate mult la Buzău par dențieze citeva din mele de căpetenie teatrele populare mentul actual.Marx vorbea despre comunism ca despre „pîine și trandafiri". Asta nu înseamnă numai ca fiecare om să aibă asigurate cele necesare existenței — produsul regenerator materiei și cel regenerator spiritului — ci implică și putința ca fiecare să le creeze pe ambele. In România socialistă, arta a- matorilor a atins dimensiuni fără precedent : după orele în care fiecare la locul de muncă creează „pîinea", oamenii simt dorința de a crea „trandafiri"; expoziții, concerte și spectacole de tot felul, demonstrează progresul feluritelor ramuri ale artei de amatori.Din acest florilegiu, o ramură prosperă este cea a teatrului, la noi depășind \ trei secole în filiera cultă, ' iar prin antecesorii lui (teatrul folcloric) — cobo- rînd pină la obîrșlile noastre.Dintre formațiile teatrale de amatori, un statut a- parte îl au teatrele populare. Acest titlu e decernat numai acelor formații care și-au vădit majoratul și, printr-o continuă activitate, și-au doblndit un prestigiu statornic. Asemenea colective activează în centre urbane, au o structură semi- instituționalizată, se bizuia pe forțe artistice stabile, dețin sedii utilate corespunzător, au stagiuni planificate. Ele denotă o personalitate distinctă față de celelalte formații teatrale de amatori, și adesea, prin autoritatea artistică câștigată în opiniile publicului, suplinesc lipsa din oraș a unui teatru profesionist. Dacă teatrele populare se reliefează în cadrul activității artistice de amatori, nici pentru activitatea profesionistă ponderea lor nu e neglijabilă, deoarece ele suscită, formează, dezvoltă gustul „pentru teatru" în orașele „fără teatru".Desigur, o esențială îndatorire este cumpănirea realistă» sarcinilor pe care și le propun aceste formații și păstrarea în repertoriu numai a acelor titluri care pot fi realizate convingător din punct de vedere educativ și artistic. A existat pînă nu de mult o perioadă impregnată de o anumită 
^EfclimiiMi imn .............................................    iii i

megalomanie, in care teatre populare tindeau spre repertorii dificile chiar unui Teatru Național — și fie rezultau spectacole derizorii, în care actorii arpatori erau striviți de dramaturgia fundamentală, fiel pur și simplu, titlurile rămi- neau pe hîrtie și nu se realizau niciodată.O primă concluzie ar fi aceea de a renunța la repertoriile cu sonorități „in sine", care, fără acoperire în forțele colectivului, pot răsuna gol și spart — in favoarea pieselor pe care avem putința să le realizăm temeinic, pentru care avem atît forțe actoricești, regizorale, scenografice, cît și re-

au rămas, acolo unde era cazul, cite unul-două titluri de piese mai dificile (dar care pot fi realizate scenic la o cotă elevată), in alăturare cu altele de pretenții uzuale. Prin asta nu înțelegem rabat la calitatea dramaturgiei, ci doar la „gabaritul" ei ; teatru bun nu se poate face decît la școala dramaturgiei bune !Se cuvine ca teatrelepopulare să-și întoc- . mească repertoriul cu piese nu numai de nivel divers (toate însă de la un cert nivel calitativ în sus), dar și de coloratură diversă : dramă și comedie, text clasic și contempo-

veargă spre o anumită configurație a colectivului, căci Intr-adevăr e timpul ca și fiecare teatru popular să devină el însuși. Unele au început să se profileze distinct — la Mediaș, Lugoj, Buzău, Gh. Gheorghiu- Dej. Altele dibuie încă, timide. Toți oamenii de artă — profesioniști sau. amatori — din țara noastră sint sudați într-o a- ceeași ideologie, a partidului nostru. Pentru a siuji cît mai bine această ideologie este necesar, se înțelege, ca mijloacele de exprimare să fie cit mai diverse. , Poporul nostru este un popor ingenios ; cu atît mai mult, într-unTEATRELE POPULARE
Constantlnul, fie recente — Pacea generală, Căderea Berlinului. Sint spectacole dedicate, unor supra-ființe — Malanca, Uncheșii, Mo- șuții, altele au personaje zoomorfe — Capra, Cerbul, Struțul, Urșii, Căiuții etc. Turcii, Roșiorii se în- tîlnesc pe ulițe cu Satelitul ;' Nunta țărănească, Drăgalcele, Tînjaua, Cununa, Măsurișul, Simbra oilor, Cucii, Călușarii ș.a.m.d. — iată cele mai diferite modalități de spectacol iscodite de mintea creatoare a românului ; de ce teatrul popular de azi care le e direct descendent — să nu dea curs mai viu personalității distincte fiecărui loc, fiecărui colectiv de interpret!, să nu fie transformat și în colectiv de creație? Astfel așteptăm să apa- teatrele populare, formele uzua- și spectacole spon- de critică șocială, nărăviți
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surse in tehnica de scenă, precum și public adecvat.Acolo unde repertoriul oglindește primordial realitatea noastră, bineînțeles că piesele de notorietate ale repertoriului străin iși pot găsi locul complementar, întregitor peisajului cultural-contemporan — a- vînd grija ca piesele să-și aibă valoarea formativă și estetică, iar colectivul și publicul să le fie potrivit. Secretul artei „de amatori'1 stă in simțul măsurii ; pe cit e de admirabilă mișcarea teatrală de amatori, pe atit, poate fi de lipsit de semnificații sau chiar dăunător „teatrul" de diletanți 1In dezbateri, cu sprijinul specialiștilor de la Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă propunerile de repertoriu ale teatrelor populare pentru stagiunea incipientă s-au definitivat mai judicios de- clt in anii precedenți : a dispărut înlănțuirea de trei-patru titluri titanice,

puncte 
de vedere

ran, românesc și străin, astfel îneît să solicite pe toți membrii colectivelor, fiecare la posibilitățile lui, să progreseze în stăpîni-rea mijloacelor teatrale(și, totodată, să ofere o paletă cit mai cromatică de cultură pentru spectatorul care, in oraș de provincie fiind, nu are po- . sibilitatea spectatorului bucureștean de a se duce, alternativ, la teatre cu profiluri specializate).E de dorit ca fiecare teatru popular, in caz că a ajuns Ia maturitate, să nu se care î!Chiar amplu clectismul sti______ ,alege, din cele mai rite genuri, epoci, geografii — lucrări care să con-
un aliat

șapteașa au luniaici la bătălie So-cu

țajulul cu șaselunj măi devreme decit 'este prevăzut în graficul general, fapt care va face ca hidroagre- gatele 1 și 2 să fie amplasate pînă la 31 august 1973, și nu în martie și respectiv aprilie 1974, cind era prevăzut. La fel, cei peste 20 000 de metri liniari ai galeriei secundare de a- ducțiune vor fi biruiți apreciat oamenii — cu mai devreme."„Avem de-aface deci, meș, cu o permanentătimpul. Ritmul neîntrerupt al camioanelor de șantier trebuie înțeles ca unul dintre fronturile acestei bătălii. Dezbaterile din adunările de partid la fel trebuie înțelese. Și tot sub - semnul acestei „direcții a loviturii principale" trebuie pusă și rezultanta dezbaterilor — lista de măsuri tehni- co-organizatorice despre care ne vorbise directorul general, măsuri, unele în stadiu de proiect, altele in curs de aplicare, altele valorificate intens. Toate dintre ele fiind, bineînțeles, corelate cu o judicioasă analiză a forței de muncă și cu acțiuni privind modernizarea principalelor ’ operațiuni de calcul tehnic și contabil. în acest sens, mașinile de calcul F 15 și F 30, ca și programarea lineară a lucrărilor prin metoda Perth, pot fi socotite ca importante „arme" din arsenalul cu care Someșul hidroenergetic își desfășoară marea bătălie — poate ne- spectaculoasă în sensul în care sa gîndea reporterul la sosirea pe șantier, dar profund eficientă — pentru îndeplinirea cincinalului cu cît mai multă vreme înainte de 31 decembrie 1975.,..Un arsenal care, desigur, nu-șl poate verifica eficiența decît în focul procesului constructiv, pe șantiere, la loturi si la punctele de muncă, adică in „prima linie1.1 a marelui front. Acolo unde, asemenea mării cuprinse intr-un singur strop de apă, întreaga armată de constructori, valoarea ei tehnico-profesională și moral-volitivă trebuie să fie concentrată în toți oamenii și, deopotrivă, în fiecare în parte.Cu ce fel de oameni, deci, răspunde, in contemporaneitate, marele șantier, veteranilor-eroi de acum trei decenii, intrați în istorie și legendă ?...Poposim la Mărișelu, pe șantierul centralei subterane. Am ales acest „front" pentru că, după cum ni se spusese, pentru șantierul de la Someș, anul 1973 este „anul betoa- nelor", iar aici, la centrală, betonarea se află mai mult ca oriunde în prim plan. Ne-o arată șirul neîntrerupt de basculante, șuierul de-acum familiar al spritz-betonării, forfota neîntreruptă din preajma fabricilor de beton, sulurile de plase metalice destinate armării — inovație tehnică pe care o lntilnisem la Lotru, acum larg răspîn- dită. Ne-o confirmă „localnicul" care ne însoțește, Ștefan Buzoianu, ingi- ner-șef al sectorului mecanic al șantierului nr. 2. „Pentru noi, ne spune el, anul betonului înseamnă anul ritmului continuu Avem un avans de 8 luni față de grafic, dar față de sarcinile lui ’73 nu putem dormi liniștiți. Trebuie păstrat ritmul pe care ni l-am impus incă de la începutul anului, prin pregătirea amănunțită a fiecărui șut, a fiecărui atac de nou obiectiv, a adaptării fiecărei noutăți tehnice. Importantă pentru aceasta este desigur asigurarea unei funcționări de ceas a tuturor utilajelor și a- gregatelor. Dar hotărîtori sint oamenii. Fie cei experimentați, adevă- rați campioni, ca maistrul Ion Beșu (medie de înaintare : 120 m pe lună la galeria de fugă), fie cei nou veniți, ca tînărul inginer Ion Chețan, care face totul ca să-și însușească un asemenea ritm și izbutește să se apropie vertiginos de performerii recunos- cuți. înțelegeți, este vorba aici nu numai de ritmul tehnic, ci și de ritmul generațiilor de constructori. Facem totul pentru a exista cit mai puține

Luptele eroice din ianuarie—februarie 1933, de la a căror desfășurare aniversăm zilele acestea patru decenii, au relevat o seamă de mili- tanți comuniști proveniți direct din mijlocul clasei muncitoare, din fabrici și uzine, care au îndeplinit în perioadele următoare un rol important în activitatea partidului, în lupta generală a proletariatului din România pentru eliberarea socială, pentru înnoirea democratică a țării. între a- ceștia, la loc de seamă se situează și muncitorul ceferist Ilie Pintilie.Născut Ia Iași, la 11 februarie 1903, flie Pintilie a crescut și și-a petrecut anii copilăriei în familia numeroasă a unor muncitori nevoiași. Din cauza lipsurilor ți 
ți-a putut continua școala după terminarea claselor primare, tre- . buind să intre ca ucenic la atelierele C.F.R. „Nicolina" Iași.Muncitorii feroviari din Iași au devenit pentru tânărul muncitor a doua sa familie, cea care avea să-i deschidă ochii asupra jurătoare, asupra cauzelor adinei ala racilelor societății nedrepte în care trăia, dar și asupra mijloacelor și metodelor prin care trebuia luptat pentru Înlăturarea acestora. In focul marilor bătălii proletare din anii 1918—1920, în rindul organizațiilor profesionale și de tineret, și cu ajutorul cărților și ziarelor muncitorești, pe care le citea cu nesaț, și-a dezvoltat conștiința de clasă, pregătirea politică. Remarcat prin dirzenia sa proletară, prin activitatea desfășurată in sindicate și U.T.C., este . primit în 1923 in tîndurile Partidului Comunist Român, ceea ce a marcat o cotitură in activitatea sa revoluționară.In timpul crizei economice din 1929—1933, cind proletariatul român s-a ridicat ferm, sub conducerea P.C.R., împotriva politicii claselor dominante de aruncare a greutăților crizei pe umerii oamenilor muncii, pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice, a independenței și suveranității naționale, muncitorii ceferiști din Iași s-au aflat în primele rînduri ale luptei revoluționare, în organizarea și conducerea acțiunilor feroviarilor moldoveni, Ilie . Pintilie a avut un rol de frunte, ca membru al Comitetului județean P.C.R. Iași, al Comitetului Central de acțiune pe țară al ceferiștilor, al Comitetului regional Moldova, ca președinte al comitetului sindical din Atelierele C.F.R. și al comitetului local de acțiune. în numeroase întruniri publice, precum și in presa muncitorească, el s-a pronunțat cu hotă- rîre ți a militat pentru realizarea frontului unic muncitoresc.Zilele eroice ale • lui februarie 1933 

H găsesc pe Ilie Pintilie la postul de luptă încredințat de partid, în fruntea feroviarilor ieșeni aflați în grevă. în acele momente, de aspre înfruntări de clasă, au ieșit cu pregnanță în relief atașamentul său profund față de idealurile proletariatului, curajul și spiritul său de sacrificiu. Este arestat și deferit justiției militare pentru participarea sa activă la luptele muncitorești. Atît în timpul propriului proces, cit și ca martor la procesele de la București și Craiova, intentate conducătorilor luptelor ceferiștilor și petroliștilor, Ilie Pintilie s-a dovedit același neînfricat luptător pentru cauza clasei muncitoare. Demascînd exploatarea capitalistă, el și-a exprimat’ încrederea nestrămutată în victoria finală, mindria de a face parte din partidul comuniștilor. Un raport al conducerii P.C.R. din noiembrie 1933 menționa : „Impresionantă prin spiritul revoluționar a fost declarația Iui Pintilie, condamnat Ia un an pentru greva ceferistă de la Iași".După eliberarea din închisoare, în aprilie 1934, Ilie Pintilie vine la \

București, unde primește din partea P.C.R. însărcinarea de a activa pe linie sindicală. In anul 1936 devine membru al C.C. al P.C.R.Mereu în mijlocul muncitorilor, la București, Galați, Pașcani, Cluj sau Timișoara, pretutindeni unde-l poartă îndeplinirea sarcinilor încredințate, Ilie Pintilie se afirmă ca un cadru de nădejde al partidului, mili- tind cu ardoare pentru aplicarea liniei P.C.R. de " ......muncitorești, de făurire a unui front unic național in lupta împotriva fascismului, în care vedea pe purtătorul primejdiei de aservire a țării. „Poporul întreg din România — scria el în revista „Reporter" din 6 februarie 1933 — trebuie să știe că mișcarea legionară nu este decît o filială a fascismului german' in România".Animat de un . înalt spirit inter-, naționalist, el a fost printre cei mai activi membri ai „Pro creat tală sprijinirii Din însărcinarea s-a ocupat de recrutarea instruirea voluntarilor romă- pentru brigăzile internațio- In 1936, vorbind la o in

Cunoscutul cineast american Cliff Robertson — actor, scenarist, regizor și producător de filme — care ne vizitează țara cu prilejul organizării la București a „Săptămînii filmului american", s-a înțîlnit, în cursul zilei de sîmbătă, la sediul Centralei „România-film", cu redactori ai presei centrale șl de specialitate. Răspunzind întrebărilor ce i-au fost adresate, oaspetele a insistat asupra momentelor semnificative din bogata sa activitate cinematografică și a relevat u-. nele aspecte legate de preocupările, tendințele și perspectivele actuale ale cinematografiei americane.

realizare a unitățiiră, la pe lingă îs tane de critică împotriva celor într-o viată strîmbă și ahtiată de căpătuială ; se pot naște recitaluri de poezie patriotică, agitatorică ; se pot face spectacole-lectură sau spectacole de panto- mimă, de păpuși sau de, umbre ; spectacole de miniaturi, sau spectacole-re- portaj sau spectăcole-do- cument, se pot face montaje..'. Teatrele populare greșesc atunci cind se simt ispitite să „copieze" teatrele profesioniste, cind jinduiesc să ajungă asemenea lor. Teatrele populare trebuie să nu-și trădeze propriul lor specific, bazat pe suplețe și pe elan. Arta teatrală poate irupe (nu gratuit, ci atunci cind textul o implică) dintre cei trei pereți stereotipi ai scenei „italiene", poate cuteza să se desfășoare în spațiu,, „în rotund", așa cum s-au desfășurat, secole, manifestările noastre de teatru folcloric, in piețe, în parcuri, pe scene plutitoare, oriunde se poate face teatru ' bun, eu condiția ca forma neobișnuită să nu fie căutată de dragul ei însăși, ci ea să rezulte.Pentru promovarea unor texte reflectind cit mal complex o societate voltată multilateral, trele populare au la lnde- mînă o multitudine de modalități inedite. Așteptăm ca, prin simț al realității și prin ingeniozitate creatoare, ele să se dovedească la nivelul cerințelor epocii.

★

greutăților,
La Ateneul Român s-a deschis, simbătă la amiază, expoziția retrospectivă Ion Sava — regizor de teatru, scenograf, pictor, caricaturist, dramaturg, publicist și critic de artă. Cele peste 130 de lucrări reunite aici — desene, caricaturi, xilogravuri portrete, schițe de decor — oferă posibilitatea cunoașterii activității de artist plastic a lui Ion Sava, a unei opere de o calitate artistică autentică și originală.Personalitatea artistului, bogata și complexa sa activitate au fost evocate, cu acest prilej, de artistul poporului Radu Beligan, directorul Teatrului Național „I. L. Caragiale", artistul emerit Mircea Șeptilici și criticul de artă Mircea Deac, directorul O- ticiului pentru organizarea expozițiilor.

de la nașterea 
lui Ilie Pintilie

an
Comitetului Spania", în Capi- In vederea Spa-realităților lncon-moment de culme al istoriei noastre, în socialism, Inițiativele pot fi potențate la maximum, nu numai pe plan de decizie națională, ci la nivelul fiecăruia, în domeniul fiecăruia. De ce, în acest caz, referindu-ne la problema teatrelor populare în momentul actual, să promovăm la nesfirșit aceeași modalitate de dramaturgie și să tot batem pasul pe loc in spec; tacole strivite de cei trei pereți convenționali, de ce să nu țîșnim dintre ei ? (Nu avem nimic cu asemenea tip de scenă, semnatarul a- cestor rînduri a făcut zeci de spectacole în atari coordonate ; ne ridicăm doar împotriva absolutizării, a stereotipiei, și doar cu un exemplu dintre multele). Spectacolul nostru folcloric laic denotă o serie cvasi infinită de forme — de la Jieni, Bujorul, Grigoraș, Păunașul și alte piese haiducești la piese de inspirație istorică, fie medievale — Ștefan cel Mare,

mai dez- tea-

\(Agerpres)

niei republicane. P.C.R., și i ni nale.trunire publică din București despre necesitatea sprijinirii cauzei poporului spaniol, Ilie Pintilie declara i „Noi sintem datori să-i ajutăm cu orice sacrificiu, căci cîștigind republicanii în Spania vom ciștiga și noi, precum și proletariatul din întreaga, lume. Dacă se va pierde însă cauza Spaniei republicane, va pierde întreaga democratic, va pierde muncitorimea internațională".în anii dictaturii regale, cind primejdia aservirii țării de către Germania hitleristă s-a agravat și mai mult, Ilie Pintilie, ca membru al Secretariatului C.’C. al P.C.R., s-a manifestat ca un fervent militant pen- tru colaborarea cu toate grupările politice interesate în apărarea independenței și suveranității naționalei a integrității teritoriale a țării. „In actuala situație, sublinia el cu ocazia unei consfătuiri cu cadrele ce activau in bresle, ținută la începutul anului 1939, partidul are datoria să sprijine din toate puterile o acțiune de unitate națională, pe baze cit mai democratice posibile, pentru apărarea Independenței și integrității României".Pentru nară a organele care dată nea protestelor vehemente ale muncitorilor.... fIn luna iunie 1939, Ilie Pintilie este din nou arestat. Judecat de tribunalul militar, aj Corpului II armată? București dste condamnat la trei ai» Închisoare și 10 000 lei amendă. Puternicele proteste ale muncitorimii au determinat, autoritățile să-i reducă pedeapsa cu un an. De la Jilava, el a fost mutat la penitent ciarul Doftana. Dar, așa cum se știe', în noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940, in urma, unui cutremur, zidurile Doftanei s-au prăbușit, îngroț- pind sub ele 13 comuniști, printre care și pe Ilie Pintilie. Moartea sa a constituit o grea pierdere pentru partid, pentru mișcarea noastră muncitorească.Pilda vieții și activității Iui Ills Pintilie, puse fără rezerve In slujbă înaltelor idealuri ale clasei muncitoare, sint vii peste decenii în conștiința poporului nostru, angajat cu toate forțele sale creatoare în operă de edificare a societății socialistă multilateral dezvoltate.

Expoziția de. carte organizată 
în sala Dalles din Capitală 
noaște o mare afluență de 
blic. în fotografie : aspect 

la standul cu vînzare

Mihai D1M1U

ferească de căile pot particulariza, cu un repertoriu se poate evita e- stilistic ; se pot dife Foto : M. Andreescu

deosebiri de valoare profesională în-1’ tre cei vechi și noii Veniți".Cine sînt „cei vechi" ? Șir,t 250 de. constructori veniți la Someș, din 1969; tocmai de la Poiana Uzului.' Ei au pus primul țăruș in aceste locuri, ei au dat bătăliile de început, ei sînt „sarea" celor 1 200 de oameni cît numără azi Mărișelul. Numele unor veterani de nădejde, ca Ion Beșu, Ion Ungureanu, Gh. Manoliu sau St. Bu- zoianu, în frunte cu inginerul Radu Scutelnicu, au devenit, la Someș, sinonime cu inițiativa (toate utilajele pentru betonare sînt construite la fața locului, după proiectele Lotrului, dar reduse cu măiestrie la scara Someșului), cu impulsul, cu mindria profesională. „Aici la noi lucrează Eroul Muncii Socialiste Pavel Oțet — omul centralei de la Ciungetu ; centrala de Ia Mărișelu tot cu el o facem, dar o să fie și mai frumoasă".Plecăm de la Someș optimiști și ducînd cu noi vestea — care i-a bucurat atita pe constructorii centralei — că, nu departe de aici, la Cim- pia Turzii, siderurgiștii de la „Industria Sîrmei" produc — pentru prima dată in aceste locuri transilvane — otel special destinat paletelor de turbine. Așadar, ținta viitorului portaj...

„Despărțirea",

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

de reîntîlniriReprezentată cu atîta strălucire de prof. Dimitrie Guști, citeva rînduri cinematografiei de comunicare și de întărire a conștiințelor prin permanentizarea datelor fundamentale ale unei națiuni, școala românească în film un firesc, pe măsura posibilităților specifice acestei arte de a deveni parte integrantă în rindul mijloacelor de educație patriotică.Aceste considerații ne-au fost prilejuite de către cea de-a noua premieră fil- mo-monografică realizată de studioul „București", de astă-dată pentru Cluj: „Despărțirea". Scenariul ■ filmului este semnat de doi scriitori muncesc efectiv in Clujj Dumitru Arcaș. _ Cristu Poluxis, Omul a reușit (și dovadă numeroasele ternaționale aducă într-un ficil gen de film, rele permanente porului nostru. Cu semnată de unul dintre cei mai prestigioși compozitori pentru film, H. Maiorovici, cu concursul actorilor Carmen Galin, Anton Tauf și Radu Gheorghe de la Teatrul Național din Cluj, filmul „Despărțirea" se anunța ca fiind deosebit de interesant.Recurgind, din păcate prea puțin, la cuceririle școlii de film documentar și la bogata arhivă a studioului „Sahia", filmul 
v _____

prof.care a subliniat înImportanța ca mijloc
monografică și-a găsit azi continuator

care trăiesc șii Mircea și I. Regia aparține lui care sint insă di-premii obținute) foarte caracte- ale po- muzica

ca preludiu

„Despărțirea" reușeștetotuși să cucerească o nouă treaptă în evoluția monografiei cinematografice românești, prin depășirea formulei trecut-prc- zent, sugerînd cu expresivitate dimensiunile viitorului. Filmul așază in centrul său, ca un veritabil laitmotiv, ca Un element ce aparține deopotrivă prezentului și viitorului, viața stude’nțiior ‘care, des- părțindu-se de viața universitară a Clujului, se pregătesc să-și ia în primire noile locuri de muncă, spre a duce parte, oameni ceririle cialiste.școală a unor meni de . .............. _ _studenți români, alături d?
mai de- alături de ceilalți ai muncii cu- construcției so- Formați la Înalta celebri oa- știință, tinerii

colegii lor de naționalitate maghiară sau germană, se străduiesc să fie demni continuatori ai unor mari dascăli, să fie mîine constructori de nădejde ai României socialiste. Toate acestea sînt admirabil sugerate de către regizorul Poluxis și de către operatorul Mihai Popescu, al cărui nume se cere cu deosebire menționat pentru strădania de a descoperi frumusețile neștiute și unice ale orașului românesc. Chiar dacă în investigația monografică au rămas dincolo de conținutul filmului un»le elemente de semnificație deosebită, chiar dacă uneori se observă tentația excesivă a comentariului către discursivitate și lirism căutat, „Despărțirea" înseamnă un foarte lăudabil efort de a da — prin film — școlii monografice românești atributul emoționant al artei, atît de necesar în opera de educație patriotică.

este... copiat aproape cuvînt cu cuvînt după articolul istoricului Ștefan Ște- fănescu : Un mare conducător al luptei poporului român pentru apărarea Independenței, Înserat în co-
„Se împlinesc azi 550 de 

ani de la moartea lui Mircea 
cel Bătrin, o strălucită fi
gură a istoriei poporului 
nostru, care a făcut din 
înălțarea țării și apărarea 
independenței ei ținta vieții 
și domniei lui. Numele lui 
Mircea a căpătat de aceea 
in decursul timpului, ca șl 
cel al lui lancu de Hune
doara, Vlad Tepeș, Ștefan 
cel Mare sau Mihai Viteazul 
valoare de simbol al luptei 
poporului român pentru 
neatirnare". (Ștefan Ștefă- 
nescu).

Radu GEORGESCU

...Și plagiatul 
are picioare scurteNe omagiem — dintr-un firesc sentiment de recunoștință — înaintașii, ctitorii de țară care au nim- bat-o cu glorie, cărturarii, toate figurile de seamă ale unei istorii punctate de fapte eroice. In coloanele diferitelor publicații intîl- nim nu o dată medalioane dedicate unor asemenea personalități. Un articol comemorativ, intitulat Un conducător de frunte al luptei poporului român pen-

tru apărarea independenței — Mircea cel Bătrin a publicat în numărul său din 31 ianuarie a.c. și ziarul județean „Dîmbovița" sub semnătura lui St. Popescu. Din nefericire, atit de exactul și documentatul istoriograf, departe de a-și comunica propria-i știință cu propriile-i cuvinte, se dedă celui mai sfruntat plagiat, întregul material sub care a fost așezat, dezinvolt și cu majuscule, numele său,

activitatea sa revoluțio- fost deseori arestat de represive, dar de fie- eliberat sub presiu-

Dr. M. C. STĂNESCU

Ioanele „Scînteii" nr. 7599 din 31 ianuarie 1968. Plagiatul, care se conturează de la titlu, continuă apoi să se etaleze pe larg, pină la final, fără nici un fel de jenă. De pildă :„La sfîrșitul acestei luni 
se împlinesc 555 de ani de 
la moartea lui Mircea cel 
Bătrin, o strălucită figură a 
poporului nostru, care a fă
cut (N.R. — este sărit cuvin- 
tul „din") înălțarea țării și 
apărarea independenței ei 
ținta vieții și domniei lui. 
Numele lui Mircea a căpă
tat de aceea în decursul 
timpului, ca și cel al lui 
lancu 
Tepeș, 
Mihai 
simbol 
român pentru independen
ță". (St. Popescu).

aceea in
, ca și cel al 

de Hunedoara, Vlad 
Ștefan cel Mare, sau 
Viteazul, valoare de 
al luptei poporului

Contribuția „proprie" se reduce, pe alocuri, la transcrierea prescurtată a textului de bază sau la comprimarea în traducere „liberă" a unor pasaje — însoțită fiind de presărarea de agramatisme și denaturarea unor citate. Judecat în sine, gestul plagiatorului e, poate, demn de compătimire, căci îm- prumutînd spusele altora, își conferă cel mai au-

tentlc certificat de Incompetență profesională și publicistică. Din perspectiva eticii scrisului, actul devine mai mult decît reprobabil. căci notifică un funciar dispreț față de miile de cititori pe care li consideră neinformați.’Dar, ca și minciuna, sora sa geamănă — plagiatul — are Insă picioare scurte...
Ioan ADAM

Să dăruim copiilor Poezie!O Împrejurare m-a făcut să mă aflu față In față cu citeva sute de copil in cadrul unui concurs de selecție organizat de televiziune. Se căutau mici interprets pentru micul e- cran. „Spectacolul" acesta variat, colorat interesant, a evidențiat reale talente, autentice speranțe, și, poa-

ta, o nouă Daniela, Cristina sau Alee vor fi noi prieteni ai micilor telespectatori.Un alt aspect din această întîlnire mi s-a părut Insă demn de a fi pus in discuție : repertoriul poetic al copiilor. Știți care erau versurile recitate de majoritatea celor peste 200 de

candidați? Refrene de muzică ușoară I Da, texte ale cintecelor auzite la radio, televiziune, pe discuri ; de zeci și zeci de ori am ascultat cuvintele „Porumbiței" lui Mihai Constanti- nescu, ale melodiilor lansate de Margareta Pîslaru, Mihaela Mihai. Cîntece pentru „oamenii mari" și nu pentru copii. Doar un băiețel a spus „Zdreanță", s-a auzit un părul creț", din și cam atit. Faptul e întristător. Unde să vina ? - Oare copiii nu au la dispoziție acele volume de versuri accesibile (u- șor de memorat, ceea ce e o condiție esențială — pentru că nu de puține ori, să recunoaștem, unele volume pentru copii pun in încurcătură și pe părinți) cu un pronunțat caracter educativ, în imagini de o plastică elocventă (Zdreanță — rămîne prin pana lui Arghezi o capodoperă a genului). Oare educatorii nu au găsit cele mai eficiente mijloace de a completa și lărgi universul estetic al copiilor pe calea fermecătoare a poeziei, de a-i îndrepta pe copii încă de acum către o poezie autentică, vibrant patriotică, închinată muncii, bucuriei vieții, frumuseților tării ? Oare nici părinții să nu aibă suficient timp sau răbdare pentru a dărui copiilor „ore de poezie", lă- sindu-i numai in seama muzicii ușoare ? Poate și radioul și televiziunea ar putea face mai mult în a- ceastă direcție ! întrebările acestea cuprind tot a- titea îndemnuri spre a a- duce versul in universul minunat al copiilor.Să dăruim copiilor poezia minunată a virstei lor I

„cățeluș cu un fragment „pisicuță pis-pis-pis*‘fie

Alecu POPOV1C1

Un Pegas amărît,
în capcana sunetelor goaleVersurile lui Ion Ghiur din volumul Rătăcirea în lucruri (Editura Eminescu), parțial de factură blagiană, doresc să traducă aspirația fuziunii cu cosmosul. Expresia rămîne însă cel mai adesea împiedicată, involuntar ridicolă : „pămîntul gindește aerul mîinii" (!?) sau „Mina noastră păstrin- du-se / Cu toată înțelepciunea aerului". Se poate vedea încă de aici că poetul cade în capcana sunetelor goale, repetîndu-le, odată fără noimă tr-un procedeu pur canic : „Și trupurile noastre nu se mai văd / Da ce trupurile noastre nu se mai văd ? I Arde peste liniște iarba / Iarba cind crește I Iarba cind plouă". Izbitor pentru maniera sa este „prinderea in brațe" a cite unui cuvînt și reproducerea lui repetată, fără rezultate notabile, în schimb cu o obstinație „...înăuntru și pasărea / Și pînă la pînă la

ctte- prin- me-

cu înverșunată : ochiul pasărea pasărea nă / Si pasărea aer". In pe care încearcă a o comprima, cuvintele se ciocnesc — refractare — între ele, scoțînd parcă un huruit nedeslușit, iar seîntei- le lntîrzie. Poemele mănă cu o cutie chibrituri pe care bețigașui reușește aprindă-Multe bucăți — fără a ti de o platitudine stridentă — vădesc neputința de a configura liric emoția. Cele mai slabe versuri rămîn cele care ar vrea să se

ciuda
brîu / Și grindi- pină Ia tensiunii

sea- udă de rareori să se

constituie Intr-un fel de autobiografie spirituală i „Ion s-a născut in noiembrie / Dragă Ion, / Toamna e-un fluviu de frunze / A- colo sub sălcii vuind / De inserare, vuind de păcate / Și alte citeva lucruri ; / Ion este un plop / Ion este / Marginea riului...". Trecind peste versul „Și alte citeva lucruri", în intenție probabil ironic, în realitate prozaic, trebuie remarcat că acea admirabilă „palpare a universului" din poezia lui Blaga de care vorbea G. Că- linescu este interpretată la un mod ce nu poate fi calificat altul decît vulgar. Poezia „Rătăcirea in lucruri (II)“ — se cuvine a fi citată In întregime ; a- părînd ca tență" a locventă tatea deIon Ghiur la cuvinte, care se înșiruie în vers după bunul lor plac : „O, Iondeschide ochiul, / Ochiul — vultur crește din Ion, / Ion are plugul in brazda aerului, / Ochiul nu are plugul în brazda aerului / Ion pregătește cuvinte pentru a- murg, / Ochiul nu pregătește cuvinte pentru amurg / Ion zice că nu are lacrimi, / Ochiul vede că Ion are lacrimi " etc. etc.Cuvintele in poezie se cuvin a fi Pegași năvalnici pe care biciul unui a- prig vizitiu, respectiv poetul, îi dirijează. In placheta de care ne-am ocupat, în lipsa conducătorului, telegarii se năpustesc pe căi ce nu duc nicăieri. Poate doar spre rîpe...

„piesa de rezis- volumului, e- prin incapaci- rezistentă a lui

Victor ATANAS1U
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Ministrul apărării naționale 
s-a întors de la VarșoviaSlmbătă dimineața, generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, s-a înapoiat în Capitală, venind din Republica Populară Polonă, unde a participat Ia ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La sosire, în Gara de Nord, au fost prezenți generalul colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministru-

lui apărării naționale și șef al Marelui stat major, generali și ofițeri superiori.Au fost de față Jaromir Oche- duszko, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, colonelul Jozef Pietrzykowski, litar, aero și naval al R. la București, și colonelul satov, atașat militar, aero U.R.S.S. la București.
atașat mi- P. Polone A. F. Muși naval al(Agerpres)

Delegația ungară, condusă de Istvan Szurdi, ministrul comerțului interior, care a făcut o vizită în țara noastră pentru a semna Protocolul privind schimburile de bunuri de larg consum pe anul 1973 între ministerele de comerț interior din Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, a părăsit sîmbătă la amiază Capitala, îndrep- . tîndu-se spre patrie.

Oaspeții au fost conduși, pe aeroportul Otopeni, de Ion Cosma, ministrul turismului, Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, și de alte persoane oficiale.Au fost de față Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.

luan Domingo PeronGeneralul Juan Domingo Peron, fost președinte al Argentinei, care, împreună cu soția Peron, a făcut o vizită neoficială în țara noastră la invitația Institutului cu
a*

doamna Isabel
(Agerpres)

viața internațională

„NODON SINMUN":

Convorbiri privind dezvoltarea schimburilor 
comerciale intre România și CanadaCu acest prilej, au fost evoluția ascendentă a pre-Intre 8 șl 10 februarie, o delegație economică canadiană a avut convorbiri la București, la Ministerul Comerțului Exterior, asupra posibilităților de dezvoltare a schimburilor comerciale și a cooperării economice între România și Canada.Delegația canadiană a fost primită ■de ministrul secretar de stat Nicolae

M. Nicolae. evidențiate relațiilor economice bilaterale, precum și posibilitățile existente pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale și a cooperării economice intre cele două țări.(Agerpres)
CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scânteii" transmit:

SATU-MARE
Plantație 

de coacăz negru în preajma localităților Tur și Boinești din Țara Oașului se efectuează ample lucrări de desfundare, nivelare și fertilizare a unei suprafețe de teren pe care se va amenaja cea mâi mare plantație din țară cu coacăz negru. Ferma — ■ aparținind I.P.V.L.F. — va produce și va livra_ anual mari cantități de coacăze. O dată cu intrarea pe rod a noii suprafețe, cultura coacăzului negru în județ va depăși 400 de hectare.

Ruginoasa — in 
circuitul turistic

BRAȘOV
Vechi

și lotuși nouIn ultimele luni, Spitalul C.F.R. Brașov a fost supus Ut nei vaste acțiuni de modernizare. Iri urma lucrărilor efectuate, blocul operator a fost separat de restul secției chirurgie și dotat cu o nouă sală de operații și un nou sector de sterilizare, s-a redus numărul de paturi în saloane, a fost intro- , dus un sistem de semnalizare optică prin care se ține o legătură directă și permanentă între bolnavi și personalul sanitar. Totodată, spitalul a fost dotat cu aparatură. modernă.

Comuna Ruginoasa va intra în curînd în circuitul turistic, cu frumosul palat al lui Al. loan Cuza, a cărui restaurare se a- propid de sfirșit. In cele 20 de încăperi ale sale se va organiza un muzeu cu piese documentare și obiecte ce au aparținut domnitorului, iar la parter va funcționa o bibliotecă. In jurul palatului s-au amenajat, cu sprijinul locuitorilor, un parc public, de circa 15 hectare, precum și un iaz pentru pescuit sportiv. Separat, turiștii vor putea admira și centrul civic al comunei, conturat deja prin construcții noi, moderne : școală, dispensar și farmacie, complexe comerciale și de alimentație publică, sediile consiliului popular și al cooperativei agricole de producție, baie populară și piață agro-ali- mentară.
VÎLCEA

Filmele 
constructorilor

iftj VASLUI

înființat cu puțină vreme in iurmă, cineclubul constructorilor ,Hidrocentralei de pe Lotru- a (realizat peste 10 filme, de seurî-r metraj care înfățișează momente . importante din istoria construcției celei mai mari hidrocentrale f ' de pe rîurile inferioare ale țării. '

SPORT •ÎSpQRTii 'SPOWT * SPOftfi
.... a.!-..,-- .... ‘.ț

HOCHEI DINAMO —CAMPIOANĂ NAȚIONALĂPe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August" a .luat sfirșit aseară campionatul național de hochei pe gheață. Și în acest an titlul a revenit echippi Dinamo București care a totalizat fost urmată de Dunărea Galați Miercurea Ciuc 28 de puncte. Ea a Steaua 22 puncte, 7 puncte și S.C. cu 3 puncte.

In ultimele două meciuri au fost înregistrate următoarele rezultate tehnice : Dunărea Galați — S.C. Miercurea Ciuc 3—2 (0—1, 1—1, 2—0); Dinâmo — Steaua 5—4 (0—2, 1—1, 4—1). Cupa celui mai bun jucător al campionatului a fost atribuită lui Dumitraș (Dinamo).
ATLETISM

Campionatele de
• Bufanu 6,41 m la lungime • Corbu 

triplusaltIn sala „23 August" din Capitală au început ieri campionatele naționale de atletism pe teren acoperit. In proba feminină de săritură in lungime, victoria a revenit Alinei Popescu (Steaua) cu 6,19 m. Viorica Viscopoleanu (Steaua) s-a clasat pe locul. doi cu 6,15 m. Valeria Bufanu, care a participat in afară de concurs, a realizat 6,41 m, inde- plinindu-și norma pentru a participa la campionatele europene pe teren acoperit de la Rotterdam (10-11 martie).Celelalte rezultate : masculin:

SCHI 59La Pamporovo au început întrecerile concursului internațional de schi pentru „Cupa Rodope", competiție la care participă sportivi și sportive din Austria, Cehoslovacia, Elveția, România și Bulgaria.în proba feminină de slalom uriaș, victoria a revenit schioarei cehoslovace Suzana Sosvaljdova cu timpul de 1’28” 29/100. Concurentele românce Daniela Munteanu și ludih Tbmory
A

16,91 m la

Înălțime — Șerban Ioan (Dinamo) 2,08 m ; 60 m plat — Dorel Cristu- dor (Cimpulung Muscel) 6”6/10 (record egalat) ; triplusalt — Carol Corbu (Steaua) 16,91 m (cea mai bună performanță mondială a sezonului pe teren acoperit) ; prăjină — N. Ligor (C.A. București) 5,00 m. Cunoscutul campion grec H. Papanico- lau, care a participat ca invitat, a realizat 5,10 m. Feminin : greutate — Valentina Cioltan (Cimpulung Muscel) 15,46 m ; 60 m plat — A- driana Surdu (Iași) 7”5/10.întrecerile continuă astăzi.
Rodope“s-au clasat pe locurile 5 (cu 1’35” 21/100) și respectiv 7 (cu 1’41” 34/100).Proba similară masculină, desfășurată pe o pîrtie în lungime de 1 450 m, cu o diferență de nivel de 310 m, a fost cîștigată de austriacul Fritz Strickner, cronometrat în 1’45” 59/100. Schiorul român Dorin Munteanu a ocupat locul 8 cu timpul de 1’49” 53/100.

In cîteva rînduriHOCHEI. — Peste 7 000 de spectatori au urmărit la Goteborg întîlni- rea internațională de hochei pe gheață dintre selecționatele Suediei și Finlandei. Hocheiștii suedezi au obținut victoria cu scorul de 5—1 (2—0, 3—1, 0—0).

Cea mai mare 
acumulare 
piscicolă

e?

român -ontru relațiile culturale străinătatea, a părăsit sîmbătă la miază Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții fost condtiși de Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., și Dina Cocea, membră în Consiliul I.R.R.C.S.
au

(Agerpres)

vremea
Ieri In țâră : vremea s-a menținut călduroasă. Cerul a fost variabil, mai mult acoperit. S-a semnalat ploaie slabă locală In Crișana, Maramureș, nordul podișului Transilvaniei și cu caracter izolat în Banat. în zona Munților Apuseni, Rodna și Ra- rău s-a semnalat ninsoare. Dimineața s-a produs ceață ii) podișul 'Transilvaniei, sudul Moldovei și vestul Olteniei. Vîntul a suflat slab, pină la potrivit, cu intensificări in zona de munte. Temperatura aerului la ora 14 oscila intre 2 grade la Toplița, Turda, Sărmaș și Făgăraș și 16 grade la Mangalia. In București : vremea a fost călduroasă, cu cerul variabil, mai mult a- coperit. Vînt în general slab. Temperatura maximă a fost de 9 grade.Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 și 14 februarie. In țară ; vreme in general umedă. Cerul va fi mai mult noros. In jumătatea de nord a țării vor cădea precipitații temporare. In rest, precipitațiile vor avea un caracter local. Vînt cu intensificări de scurtă durată. Temperatura in scădere. Minimele vor fi cuprinse intre minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între minus 2 și 8 grade. In București : vreme in' general umedă. Cerul va fi mai mult noros. Temporar precipitații. Vlnt potrivit. Tem- pețatura în scădere ușoară.

Colaborarea dintre Nord și Sud — 
singura cale de unificare a patriei

PHENIAN 10 (Agerpres). — Ziarul „NODON SINMUN", organ al Comi
tetului Central al Partidului Muncii din Coreea, a publicat un articol de 
fond, care precizează poziția R.P.D. Coreene in problema reunificării pa
triei. ’Arătînd că „numai prin unire și colaborare între Nord și Sud va putea fi înfăptuită marea operă de reu- nificare independentă și pașnică", articolul relevă că unirea și colaborarea dintre Nord și Sud constituie o problemă de relații reciproce de principiu, care trebuie stabilite în mod necesar între cele două părți, datoare să avanseze spre obiectivul reunificării independente și pașnice a patriei.Condamnind pe cei care caută, în Coreea de sud, să contrapună spiritul de confruntare și concurență e- forturllor de apropiere, de promova

re a colaborării economice și de limitare a înarmărilor, articolul arată că adoptarea unei asemenea poziții echivalează cu dorința de a readuce relațiile dintre Nord și Sud la situația de dinaintea publicării Declarației comune a Nordului și Sudului.în prezent, cînd Nordul și Sudul dispun de vaste posibilități de a se uni și de a-ș.i conjuga eforturile și cind o asemenea activitate reprezintă tocmai funcțiile Comitetului ' de coordonare dintre Nord și Sud, nu există nici un'motiv pentru a nu se putea ajunge Ia unire și colaborare '— se spune în articol.

La Cîrja, în lunca Prutului, se amenajează cea mai mare acumulare piscicolă din județ. Apar- ținînd Întreprinderii piscicole, acumularea va avea o suprafață de 650 hectare luciu de apă. Totodată, cooperativa agricolă de producție Cîrja intenționează să-și mărească iazul existent, în continuarea aceluia ce se execută acum, cu încă citeva zeci de hectare. De aici, de la Cîrja, vor .fi livrate pieței județului mii de tone de pește.

au

Acțiuni 
G-e ÎmpădurireSilvicultorii județului Cluj au executat in ultimii doi ani împăduriri pe o suprafață de 2 800 hectare. Pentru acest anfost pregătite condițiile de extindere a rușinoaselor pe o suprafață de 1140 hectare, care 525 hectare molid, 375 hectare pin etc. In același timp, in scopul sporirii capacității de regenerare naturală a pădurilor au fost extinse tăierile de Îngrijire. O bună parte din aceste lucrări au fost realizate cu sprijinul cetățenilor, în special al tineretului de la sate.

din

(Urmare din pag. I)iectare, construcții și investiții — I.P.C.I. — din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice și cele șase garaje nou-nouțe, pentru șase proprietari particu- ’ lari, se numește: PAGUBA.O pagubă de 83 346 lei (verificarea au făcut-o organele C.F.I. ale Consiliului popular municipal, Academiei de Științe Agricole ■■ și Silvice și actualului:I.C.R.A.L. Giulești). Ca să ■nu mai vorbim despre felul .cum au fost pontați oamenii, socotiți in acest timp /ca... muncind la întreprinderea de unde luau sala- i riul ; nici despre transporturile cu mașinile de la ! Fundulea la București, cale de 40 de kilometri, și așa mai departe. Organele de miliție și C.F.I.-ul au con- ,/statat că nu există nici măcar o hîrtiuță care să justifice cît de cît amestecul . ■I.P.C.I. într-o treabă complet străină profilului său. Altfel spus, tot ee se clădise in curtea respectivului bloc provenea in mod fraudulos din șantierele I.P.C.I., fără ca măcar o singură găleată cu var să apară in niscaiva scripte 1 Era, firește, de datoria noastră să stăm — și am stat ore in șir I — de vorbă cu cei care /aveau, intr-un fel sau altul, legătură cu toate acestea./ — Intenția noastră a fost să facem o lucrare în sub- antrepriză. Aveam de gind să întocmim și actele cuvenite, dar am fost opriți de organele de control (!) —/ne-a declarat ing.Șarpe, fostulI.P.C.I., actualmente „ ner la întreprinderea de construcții și proiectări a U.J.C.C. Ilfov. Eu n-aș fi dispus să se facă lucrarea dacă n-aș fi fost — știe de acest lucru și tov. director general Covor — presat de superiorii mei, să facem nu știu cui un serviciu, minteri, n-aveam nici interes, nu cunoșteam nimeni, ______

Vasile director al Ingi-

Alt- un pe

Așadar, o Întreprindere a statului e „mobilizată" pen- ' tru a face servicii cuiva. Și asta se afirmă fără clipire, îneît te Întrebi stupefiat : pe ce lume se află, unde se trezesc asemenea oameni ? Ale cui bunuri sint puse în folosul unuia șl altuia ? Ale lor personale ? Nu. Atunci? Nu există și nu poate exista nici un motiv ca Întreprinderea cu pricina să aibă obligații față de oricare dintre cei șase contractanți dn garaje — Gheorghe Fierbințeanu (director general-adjunct in C.S.P.), Dumitru Kăduca-

Ședința Consiliului 

național al Frontului

Popular Patriotic 

al ,R. P. UngaroBUDAPESTA 9 (Agerpres). - La Budapesta a avut loc ședința Consiliului național al Frontului Popular Patriotic al R. P. Ungare. Au fost dezbătute rezultatele activității frontului după ultimul său congres și stabilite sarcinile pentru anul în curs. O atenție deosebită a fost acordată pregătirii alegerilor pentru organele locale ale puterii de stat.în cadrul ședinței a luat cuvintul Jănos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. Referindu-se la activitatea frontului, vorbitorul s-a oprit a- supra unor probleme legate de dezvoltarea democrației socialiste.

Convorbiri 
bulgaro-austrieceSOFIA 10 (Agerpres). — La încheierea convorbirilor purtate la Solia între Petăr Mladenov, ministrul de externe al R. P. Bulgaria, și Rudolf Kirchschlaeger, ministrul afacerilor externe al Austriei, a fost dat publicității un comunicat in care se relevă că părțile Se pronunță pentru dezvoltarea continuă a relațiilor reciproce in diferite domenii, subliniind necesitatea intensificării legăturilor economice. S-a convenit să înceapă, în viitorul apropiat, convorbiri privind încheierea unui acord consular.Cei doi miniștri de externe au a- cordat o atenție deosebită situației din Europa. în legătură cu consultările pregătitoare de la Helsinki, a fost exprimată speranța că acestea vor duce la un rezultat satisfăcător și la convocarea grabnică a unei conferințe privind securitatea și colaborarea in Europa, care să fie Încununată de succes.

BOX. — La Bangkok, în prezența a 15 000 de spectatori, s-a disputat meciul de box pentru titlul mondial profesionist la categoria muscă" dintre idețihătorul centurii;- pugilistUI ta/la&țiez Venice B.orkosdr, si- fihpi- ndzut'Erbito Salavarr'ia. Borkdsor a obținut victoria la puncte în 15 reprize.POLONIA — R.F.G. 12—8. 5 000 de spectatori au urmărit la Munster meciul internațional de box dintre selecționatele Poloniei și R.F. a Germaniei. Pugiliștii polonezi âu terminat învingători cu scorul de 12—8. O impresie excelentă â lăsat polonezul Leszek Blazynski (categ. muscă) care l-a învins prin k.o. în repriza a doua pe Wolfgang Penzler. Din formația învingătoare s-au mai remarcat Ryszard Tomczyk, Stanislaw Kozlowsky și Janusz Gortat.La categoria grea, vest-germanul Peter Hussing l-a întrecut la puncte pe Jerzy Skoczek.TENIS. — Turneul internațional de tenis de la Philadelphia a continuat cu disputarea ultimelor partide din turul doi al probei de simplu.In cel mai echilibrat meci al zilei, iugoslavul Nikola Pilici l-a învins cu 7—6, 7—6 pe australianul Roy E- merson. Campionul american Stan Smith a dispus cu 6—3, 6—3 de australianul Phil Dent, iar Bob Luțz (S.U.A.) l-a eliminat cu 6—4, 4—6,

6—4 pe Onny Parun Cunoscutul jucător Laver, unul dintre riți ai concursului, dirză rezistență din Ies Pasarell (Porto Rico), pe care l-a învins în trei seturi, cu 5—7, 6—4,6—4.
(Noua Zeelandă). australian Rod principalii favo- a intîmpinat o partea lui Char-

A apărut
***•—-------------------
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R. S. CEHOSLOVACĂ

colo, la masa cea lungă, cu un teanc de documentații. După unele probleme curente, zice : „Știți, tovarășe director, iau și lucrarea a- ceea cu garajele". „Bine, i-am spus, dacă legea permite, dar să faceți formele in regulă". „N-aveți .nici o grijă, totul e în ordine”, mi-a răspuns el.— Eu — a ținut să precizeze fostul director al I.C.R. Giulești. ing. Ștefan Căldare — vă pot spune că prima oară am auzit de garaje clnd a venit la mine inginerul Șarpe împreună cu Negrescu, cel care se o-

Favoritismul
nu (director la A. S. Loto- Pronosport, direcția municipiului București), Ion Birchi (contabil șef la fabrica „Pionierul"), ion Co- drea (inspector în cadrul M.A.I.A.A.), Vasile Pungu- lescu (inginer la întreprinderea de mecanizare a a- griculturii), Ion Ciotlos (instructor expert la Direcția cultural-educativă din cadrul Consiliului culturii și educației socialiste) — indiferent care ar fi funcțiile lor. Nu, nu poate exista un astfel de motiv, și, cei care au gindit șl acționat în felul amintit să răspundă potrivit legii pe care au nesocotit-o In mod grosolan.— Dacă-mi amintesc de povestea cu garajele ? I Sigur că-mi amintesc — neJa spus la rîndul său directorul general Alexandru Covor, din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice (A.S.A.S.). Parcă văd și acum : eu, tot în locul ăsta ; inginerul Șarpe a-

cupa de construcții pentru populație. Nu și nu, ziceau, să contractăm ginerul Șarpe ne și ajute la și simplu, din face planul, contractarea, Împrumutăm, doar forță de muncă de la I.P.C.I....Iată cum a intrat „pe fir" întreprinderea condusă pe atunci de V. Șarpe, substi- tuindu-se intreprinderii a cărei sarcină expresă consta in prestații către’ populație. Așa s-a ajuns la paradoxul mai mult decit absurd.' constatind că n-a construit nimic, actualul I.C.R.A.L. Giulești ii roagă pe beneficiari să-și ia banii inapoi. La rîndul lor, aceștia expediază pe toate canalele bani în contul I.C.R.A.L.-ului. In același timp, A.S.A.S. are o pagubă de 83 346 lei și, în absența oricărei relații contractuale cu vreuna din celelalte două părți, n-are

garajele. Inse oferea să nevoie. Pur dorința de a. am aprobat urmînd să eventual,

CUM și de la CINE să recupereze măcar un leu.Pină la urmă, oricine citește aceste rinduri nu poate să nu-și pună întrebarea: ce anume a determinat o întreprindere a statului să creeze niște avantaje cuiva, în cazul de față, unor persoane din afară ? .Aici sint fel de fel de presupuneri: ba că n-ar fi decit niște servicii făcute u- nor persoane cu funcții de conducere pentru a ajuta Ia rîndul lor, cu mai multă solicitudine și operativitate, Ia rezolvarea diferitelor sarcini ale întreprinderii, ba că I.C.R.A.L.-ul n-a mai vrut să recunoască înțelegerea și i-a lăsat pe cei de la I.P.C.I. descoperiți, ba că ar fi vorba de anumite intenții necinstite ale unor maiștri ș.a.m.d.In ce ne privește, noi nu ne asumăm răspunderea pentru veridicitatea niciu- neia din aceste presupuneri și afirmații. Este sarcina organelor în drept să facă acest lucru și nu ne îndoim că procuratura, la care a a- juns in prezent dosarul, va face cit mai repede lumină, va descîlci cît adevăr este intr-o variantă sau alta. Dar, indiferent de mobilul care a dus la acest abuz și încălcare a legii, nimeni și pentru nici un motiv nu poate să absolve de răspundere niște oameni care au dovedit in exercitarea funcțiilor lor ușurință, superficialitate față de lege, dc interesele unității, aind spre arbitrar și ritism.Concluzia care se prinde de aici nu constituie altceva decit reafirmarea unui imperativ : forța de muncă, fondurile și orice alte mijloace puse la dispoziție de către stat nu pot lua altă calc decit calea slujirii intereselor generale. Mijloacele statului sint ale celor mulți și trebuie să servească celor mulți. Este ceea ce nu trebuie să se uite niciodată, in nici o împrejurare 1

față incli- favo-des-

14.25
14,35

pentru tineret : 
spațiu". Episodul 
savantului".

19,30 Telejurnal « Săptâmina poli■ C-‘. • • " ■ 4 8,*x -.1

PROGRAMUL 1

cinema

18;

18; 
18;

desene animate
9,30; 11; 12,30,

V-a B — 14; 16;

8,00 Gimnastica pentru toți.
8,15 Pentru sănătatea dv.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11.10 Omul șl muzica lui : Franz 

Liszt.
12,00 De strajă patriei.
13.30 Emisiune În limba maghiară. 
14,00 Telex.
14,05 Avanpremiera. 

„360 de grade" 
In cuprins :

14.10 Anotimpurile model sau... 
moda anotimpurilor — para
dă organizată de O.N.T. „Car- 
pați"-Brașov,- Institutul de 
creație și estetică industrială, 
Centrala industriei confecții
lor, Centrala industriei trico
tajelor. Transmisiune directă 
de la Brașov.
în lumea somnului — repor
taj din Tg. Mureș.

14,50 Creionul cu acid — caricatu
ristul Eugen Taru.

15.10 Din nou legătura cu Brașovul
— cîntă : Marina Voica și 
Cornel Constantiniu.

15.30 „Aventurile familiei Mezga"
— film serial de animație. 
Campionatele europene de 
patinaj artistic — demonstra
țiile laureațiior. Transmisiune 
directă de la K61n (partea I). 
Spectacolul lumii văzut de... 
scriitorul loan Grlgorescu : 
Belgia — „Bruges nemuritor". 
Din nou „Anotimpurile mo
dei Sau... moda anotimpuri
lor". Transmisiune directă de

Ia Brașov.
Film serial 
„Pierduțt In 
XVI. „Visul 
Publicitate.
Vetre folclorice — Folclorul 
din Băbeni. Emisiune de Vir
gil Sacerdoțeanu.
1001 de seri.

. tied internă șl internațională 
în imagini.

20,10 .Avanpremieră.
>0,15 Reportajul săptămtnll: „Drum 

chitic”. Cibernetica șl con
strucțiile forestiere.

80,33 Film artistic : „Se mai aude 
nechezatul cailor". Producție 
a studiourilor cinematografi
ce din R. p. Polonă. Premie
ră pe țară. în distribuție : 
Ina Kreczmar, Galina Ga
lenko.
Muzică ușoară cu Ileana Po- 
povici și Cristian Popescu. 
Telejurnal.
Campionatele europene de 
patinaj artistic — demonstra
țiile laureațiior (partea 
doua). înregistrare 
K61n.

PROGRAMUL II

Promenada duminicală, 
în studio formația Cantabile. 
Aventuri In epoca de piatră. 
Intermezzo muzical cu pia
nistul Dan Grlgore.
„Zarvă mare", după Leonid 
Lenei.
Reîntîlnlre cu Zîzi Jeanmaire. 
Zoo... de Nell Cobar.

14,00 Un scriitor : Ion Băleșu ; Un

14.10
14,15

actor : Jor.f Voicu. 
Invincibilul Mighty Mouse. 
Muzică ușoară cu Norina 
Alexiu șl Dorin Anastasiu. 
Mozaic pe 16 mm. 
Invitata emisiunii : 
ctuceanu.

14,45 Melodii de ieri și 
oretate de Mariana

Iulla Bu-

azi inter- 
--------------- --------- Bădoiu.

15,00 închiderea emisiunii de prinz. 
Eroi îndrăgiți de copii : 
„Ursuleții! Colargol". 
caleidoscop cultural-artistic. 
Emisiune de Informație si. ac
tualitate literară, teatrală, ci
nematografică și plastică, 
studioul muzical. Selectiun! 
din opera „Pădurea vulturi
lor" de Tudor Jarda în inter
pretarea soliștilor, corului șl 
orchestrei Teatrului muzical 
„Nicolae Leonard" din Galați. 
Telex tehnico-stiintlfic. Emi
siune de Ștefana Bratu. 
Film serial „Mannlx" 
luare).

O citadelă 
a electroniciiEste un lucru cunosr s cut. că „Țesla" repre- ~ zirită 6 marcă de prestigiu a electronicii cehoslovace, că produse cu această marcă echipează, la ora actuală, aparate de radio și tel^receptoare de pe diferite meridiane sile lumii. O vizită la „Tesla" din Brno ne-a relevat însă pe viu a- devăratele dimensiuni ale industriei electronice din țara prietenă, care realizează o gamă largă de produse de înaltă tehnicitate — de la banalele aparate de radio și pină la aparate pentru microscopia e- lectronică. cercetarea spectrală și sateliții artificiali.Ceea ce atrage de la bun început atenția celui care parcurge secțiile intreprinderii este organizarea locurilor de muncă și a fluxului tehnologic în care se desfășoară procesul de fabricație în fiecare secție. Depozitele de materiale și scule, deși se află, în general, în secțiile de ■producție, sint astfel organizate îneît să valorifice cît mai rațional spațiul pe care îl au la dispoziție. Se obține astfel o importantă economie de timp, de efort și chiar de investiții pentru dotarea spațiilor de depozitare, ceea ce înseamnă o productivitate sporită, cheltuieli de producție reduse.

„Tesla’.’ din Brno face parte din cunoscutul/'fr-ust cd același nume, care are în cuprinderea sa 50 de uzine cu zeci de filiale. 6 institute de cercetări și un centru propriu de tehnică de calcul, in total unități cu peste 85 000 de lucrători, dintre care circa 12 000 numai în sectoarele de cercetare Și de dezvoltare a producției, în ce privește unita-
NOTE 

DE CĂLĂTORIE

tea din Brno, profilată pe diverse tipuri de mașini electrice și instrumente electronice de măsură și cercetare, circa 60 la sută din producția ei pe anul trecut a fost exportată.O realizare de dată recentă a colectivului uzinei o constituie microscoapele electronice și spectrometrele de rezonanță, ale căror performanțe în exploatare sint remarcabile. Aflăm' că multe din produsele întreprinderii au Ia bază o concepție proprie, originală, dovadă a capacității profesionale ridicate a colectivului de aci, premisă fără de care nici nu se poate concepe fabricarea u- nor produse de felul celor realizate la „Tesla" din Brno. De aceea, procesului instruirii

continue a cadrelor U- zinel ,i.,se acordă cea '.nțăl rfiăre atenție. Cefi" care lucrează iaici sint pregătiți șl selecționați după o perioadă de practică la uzina veche, care, deși realizează produse mai simple, a devenit un gen de atelier-școală. In facultățile tehnice și în școlile superioare industriale, specialiști din uzină predau cunoștințe legate îndeaproape de specificul activității viitori-, lor ingineri și tehnicieni din această ramură.Interlocutorii ne-au vorbit cu căldură despre relațiile uzinei cu întreprinderi românești, despre perspectivele dezvoltării in continuare a colaborării intre țările noastre în domeniul industriei electronice.Prilej de cunoaștere nemijlocită a eforturilor perseverente pe care le desfășoară co- , lectlvul uzinei pentru dezvoltarea unui sector prioritar al economiei moderne, secvențele întilnite la Tesla, contactul nemijlocit cu realizările uzinei — rod al hărniciei și în- deminării muncitorilor săi — oferă vizitatorului o imagine care, chiar parțială, este concludentă pentru succesele dobindite de poporul cehoslovac in construcția socialistă.
Corneliu CARLAN

• Nunta de piatră : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Zestrea s ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, FLA
MURA — 8; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Drumul spre Vest : SCALA — 
9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, BUCU
REȘTI — a,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
a Marla Stuart : LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. 
a Cinci piese ușoare : CAPITOL
— 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 
>1,30.
a Pe aripile viatului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
a Anul carbonarilor : FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
GRI VIȚA — 9; ----- -----
10.30.
a Program de 
gentru copii. — 

rozavul dintr-a
t8 : DOINA.
a Poliția mulțumește a MELODIA 
- 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
a Războiul Iui Murphy : FERO
VIAR a- 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
>1, GLORIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
a Explozia : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.

a Cu mllnile curate : LUMINA
9; 11)15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
a Queimada : EXCELSIOR — 8; 
11,45; 14,30; 18; 20,45, AURORA — 
0,30; 12; 15.30; 13; 20,30.
a Marea evadare : CENTRAL — 
9,15; 12,45; 16,15; 19,45, ARTA - 
15,30; 19.
a Un soț Ideal — 9,45; 12, Amanțll
— 14; 16; 20,45, Filme românești de 
scurt-metraj — 18,45 : CINEMATE
CA (sala Union).
a Domnului profesor, cu dragos
te : VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15 ;„20,30, MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,43; 18,15; 20,30.
a Bariera : RAHOVA — 15,30 
80,15.
a Filiera : BUCEGI — 15,30;
20.30. GIULEȘTI — 10; 13,30;
20.30.
a Ursul Yogi: PACEA —15,45:18. 
a E 0 poveste veche : PACEA
— 20.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
FERENTARI — 15,30; 19.
a Micul om mare : POPULAR —
15.30.
a Căldura miinilor tale : POPU
LAR — 18; 20.
a Vara bărbaților : LIRA — 15,80; 
18; 20,15.
O Mania grandorii : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
a Am Încălcat legea : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
Q Capcană pentru general : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
a Joe Hill: COTROCENI — 15;
17,30; 20, DOINA — 20.
a Creierul : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30.
SSfîrșltul Liubavinilor : CRIN- 

AȘI — 15,30; 18; 20,30.

• Seceră vlntul sălbatic : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
a Tora I Tora ! Tora ! : MUNCA 
— 16; 19.
O Marea hoinăreală : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de pian susținut 
de Dan Atanasiu și, Recital de 
vioară susținut de Cristina Ar- 
deleanu — 20.
a Radlotelevlziunea Română : 
(Studioul din str. Nuferilor) : Con
certul corului de copii ai Radio- 
tcleviztunli. Dirijor : Ion Vanica 
- 11.
• Opera Română : Motanul În
călțat — 11, Frumoasa din pădurea 
adormită — 19.
a Teatrul de operetă : Plutașul de 
pe Bistrița — 10,30, Spune, ini
mioară, spuno — 19.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale” (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 10,30, Săptămlna pa
timilor — 15,30, Dulcea pasăre a 
tinereții — 20, (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 10,30, Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 15,30, A doua 
țață a medaliei — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul — 
10,30, Dispariția lui Galy Gay — 
t5,30, Mutter Courage — 20.

a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
10, Leonce și Lena — 15, Un tram
vai numit dorință — 20, (sala din 
str. Alex. Sahia) : Anunțul la 
„Mica publicitate" — 10. Valentin 
și Valentina — 15, Transplantarea 
inimii necunoscute — 20.
a Teatrul „c. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10, 
Bună seara, domnule Wilde — 
15,30, Omul care... — 19,30, (sala 
Studio) : Gaițele — 20.
o Teatrul Mic : Fata caro a făcut 
o minune — 10,30, Premiera — 17, 
După cădere — 19,30.
<t> Teatrul Gluieștl : Comedie eu 
olteni — 10, ...Eseu — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Cele U 
luni ale anului — 10, Școala din 
Humuleștl — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 11, (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 11.
a Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 19,30.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : O noapte furtunoasă și 
Kir Zuliarldi — 20.
n Teatru! satirlc-muzicai „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 15,30; 19,30, (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Trăsnitul 
meu drag — 11; 19,30.
o Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Intr-un ceas 
bun l — 10; 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19,30.
a Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 16; 19,30.
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PARIS

Convorbirile preliminare dintre
cele două părțiPARIS 10 (Agerpres). — La Paris a avut loc, sîmbătă, cea de-a treia ședință a convorbirilor preliminare dintre reprezentanții Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și ai administrației de la Saigon, la care sint examinate condițiile începerii oonsultă-

sud-v'ietnamezerilor propriu-zise ale celor două părți sud-vietnameze, conform prevederilor Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii In Vietnam.S-a stabilit ca următoarea ședință să aibă loc miercuri.
Declarații ale M.A. E. al R. D. VietnamHANOI 10 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în legătură cu recentele afirmații ale reprezentantului Departamentului de Stat al S.U.A., conform cărora Statele Unite ar putea continua să acorde ajutor militar pentru Laos și Cambodgia, potrivit articolului 20 al Acordului de la Paris, și că nu ar exista vreo divergență între R.D.V. și S.U.A.

★

Îrivind semnificația acestui articol, n declarație se arată că astfel de interpretări constituie o denaturare a articolului 20 și demonstrează că S.U.A. continuă politica de intervenție și agresiune- în Laos și Cambodgia.M.A.E. al R.D. Vietnam cere Statelor Unite să aplice corect articolul 20 al acordului, să înceteze orice acțiune de intervenție și agresiune în Laos și Cambodgia.
★

CRIZA MONETARA
OCCIDENTALĂ

HANOI 10 (Agerpres). — într-o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, dată publicității de agenția V.N.A., se arată că vineri, la sosirea în Vietnamul de sud, pe aeroportul Ban Me Thuot din Platourile Centrale, 14 membri ai delegației militare a R. D. Vietnam în Comisia mixtă militară cvadripartită, însoțiți de un ofițer de legătură al Statelor Unite și de un ofițer al administrației de la Saigon, au fost în-

timpinați de poliție, care a făcut uz de forță împotriva lor. Opt persoane au fost rănite, printre care și comandantul grupului.Arătînd că acesta nu este primul act prin care administrația saigoneză încalcă acordul de încetare a focului, declarația subliniază că guvernul R. D. Vietnam condamnă cu fermitate asemenea acțiuni și cere pedepsirea vinovaților.
Eroism pe frontul reconstrucțieiHANOI 10 (Agerpres). — Răspunzind cu însuflețire chemării adresate de C.C. ăl Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și guvernul R.D. Vietnam, muncitorii din diferite sectoare ale industriei s-au încadrat într-un uriaș e- fort constructiv pentru a vindeca rănile războiului, a restabili și dezvolta producția.După cum relatează presa din R.D. Vietnam, muncitorii din industria energetică au efectuat mari lucrări de refacere, în zonele Viet Tri, Ham Long, Thuong Ly, Uong Bi, în orașul Vinh și în alte zone, echipe speciale au reparat liniile de înaltă tensiune, stațiile de transformare și alte instalații energeti

ce, asigurind readucerea Ia nivelul normal, într-un timp record, a a- provizionării cu energie electrică.în industria carboniferă, ' numeroși lucrători au petrecut Anul nou vietnamez și alte zile de sărbătoare re- parînd mașini și echipamente miniere distruse de bombardamente. Această activitate a dus la reluarea în scurt timp a producției în numeroase exploatări carbonifere.

Succese deosebite au obținut și muncitorii u- nui mare număr de întreprinderi industriale din Hanoi, unde planul pe luna ianuarie a.c. a fost îndeplinit și depășit în numeroase unități productive. Astfel, 21 de întreprinderi din capitala R.D.V. au îndeplinit în bune condiții planul pe ianuarie, opt dintre acestea rea- lizînd chiar un spor de producție față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

• Reuniune tripartită la Paris • Puternice presiuni spe
culative asupra mărcii vest-germane, florinului olandez 

și yenului • Bursele japoneze au fost închise
La Paris a avut loc, vineri, o 

reuniune monetară tripartită cu 
participarea miniștrilor de fi
nanțe ai Franței, R.F. a Germa
niei și Angliei, la cererea expre
să a guvernului vest-german. 
Scopul acestei întruniri a fost 
— potrivit agenției -France 
Presse». — de ,\a găsi o soluție 
actualei "crize a dolarului". După 
cum se știe, deși cabinetul vest- 
german a luat, la sfirșitul săptă- 
mînii trecute, măsuri vizind un 
control sever al intrărilor de ca
pitaluri străine in R.F.G., Bun
desbank a fost nevoită să ab
soarbă, in numai citeva zile, pes
te 7 miliarde de dolari, pentru a 
susține cursul monedei america
ne, aflat la nivelul său minim 
de 3,15 mărci pentru un ■ dolar. 
Puternice presiuni speculative 
continuă să fie exercitate și a- 
supra celorlalte monede occiden
tale, în special asupra florinului 
olandez și yenului japonez. După 
cum sublinia intr-un comenta
riu agenția France Presse, 
„problema fundamentală rămâne 
slăbiciunea dolarului de care 
toată lumea se debarasează, la 
Bonn ca și la Tokio, și in multe 
alte locuri".

Deținătorii de capitaluri in 
dolari „adulmecă o afacere 
bună", scrie în legătură cu a- 
ceasta -Financial Times». Spo
rind presiunile asupra monede
lor mai stabile, ei speră să ciști- 
ge în urma revalorizării lor. „O 
nouă depreciere a dolarului in 
raport cu celelalte devize occi
dentale, relevă ziarul «Frank
furter Allgemeine», ar avea, 
insă, consecințe serioase asupra 
principalilor parteneri comer
ciali ai S.U.A.".

Reuniunea tripartită de la Pa
ris a reflectat, după cum apre
ciază agențiile de presă, faptul 
că autoritățile de la Bonn și-au 
pierdut speranța că vor . ciștiga 
singure bătălia împotriva acțiu
nilor speculative. La sfirșitul 
reuniunii nu a fost dat publici
tății nici un comunicat, in cercu
rile celor trei delegații păstrin-

du-se o discreție totală. De aici, 
comentatorii occidentali trag 
concluzia că nu s-ar fi ajuns la 
un punct de vedere comun. Ori
cum, „mareea verde", cum denu
mește in mod plastic ziarul „Le 
Figaro" afluxul de dolari pe pia
ța vest-europeană, reclamă insă 
de urgență elaborarea unei stra
tegii comune a țărilor bătrinu- 
lui continent.

în actuala situație de incerti
tudine, autoritățile nipone au 
procedat ieri la închiderea bur
selor, declarînd că acestea nu 
vor fi deschise decit după o stu
diere atentă a evoluției situației 
de pe piețele valutare vest-eu- 
ropene. Specialiștii occidentali ■ 
consideră că o măsură similară 
ar putea-o lua, la începutul săp
tămânii viitoare, și autoritățile 
vest-germane, ceea ce ar da noi 
dimensiuni actualei crize.

I

★O campanie în vederea strîngerii fondurilor pentru reconstruirea spitalului Batmai din Hanoi, distrus în întregime în timpul bombardamentelor aeriene americane asupra capitalei R.D.V., se desfășoară în întreaga Suedie. La campania de subscripții participă majoritatea .partidelor politice.

Poliția sud-africană reprimă cu brutalitate acțiunea grevistă a muncitorilor 
din Durban

La Muzeul de artă modernă 
din New York, în cadrul ciclu
lui „Marii artiști ai lumii", a 
avut loc o seară culturală de
dicată marelui sculptor român 
Constantin Brăncuși. Manifes
tarea a fost organizată sub 
auspiciile muzeului și biblio
tecii române din acest oraș. Cu 
acest prilej, în incinta muzeu
lui a fost organizată o expozi
ție dedicată lui C. Brăncuși, for
mată din lucrările sale aflate 
la acest muzeu și muzeul din 
Philadelphia : „Domnișoara Po- 
gany", „Măiastră", „Pasărea in 
zbor", „Peștii", „Prometeu", 
toate expuse pe o scenă, a- 
vind ca fundal o imensă fo
tografie a „Coloanei infinitu
lui" din Tirgu-Jiu. Despre 
opera lui Brăncuși au vor
bit directorul Bibliotecii româ
ne din New York, Dan Grigo- 
rescu, și directorul adjunct al 
Muzeului de artă modernă din 
New York, Michael Grevy.

La încheierea celei de~a doua runde
a consultărilor multilaterale

Vineri s-a încheiat cea de-a doua etapă a reuniunii multilaterale de la Helsinki, consacrată pregătirii Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Reprezentanții celor 34 de state au convenit să suspende ședințele plenare pînă la 26 februarie.După cum se știe, în prima etapă 
a consultărilor, participanții s-au pus de acord asupra regulilor de procedură, care să ofere un cadru corespunzător bunei desfășurări a consultărilor. Potrivit hotărîrii luate atunci, în cea de a doua etapă a consultărilor s-a trecut la examinarea problemelor stabilirii ordinii de zi a viitoarei conferințe.Această problemă, deosebit de importantă, a suscitat un viu interes din partea statelor, lucru ce s-a putut constata cu claritate aci, la Helsinki, din desfășurarea dezbaterilor. In atenția reuniunii s-au aflat proiectele prezentate de 11 țări, între care și România, proiecte cărora li s-au a- dăugat sugestiile și propunerile formulate de numeroase alte țări.Schimbul de păreri s-a axat pe pătru mari capitole : problemele securității ; colaborarea în domeniul economic, tehnico-științific, protejarea și ameliorarea mediului înconjurător ; schimburile culturale și de informații, schimburile turistice șl sportive ; urmările instituționale ale conferinței.în acest cadru, delegația română a expus considerentele de principiu ale României în problemele aflate în dezbatere. în contextul primului capitol, delegația română a arătat că țara noastră concepe securitatea pe continent ca un sistem de angajamente, însoțite de măsuri concrete care să excludă recurgerea la forță sau la amenințarea cu folosirea ei în relațiile dintre state, să ofere tuturor țărilor garanția deplină că vor fi la

adăpost de orice acte de agresiune șl să creeze < ■condițiile unei rodnicecooperări intereuropene. Totodată, delegația țării noastre a arătat că . România nunțarea se pronunță pentru e- “ a principiilor fundamentale care să gu- *./_ '‘“‘1 jnprincipii care se cer apli-
clară și completăverneze raporturile între stateEuropa — 1. "cate în mod permanent, integral, de către toate statele și față de fiecare

CORESPONDENȚA
DIN HELSINKI

stat. Arătînd că România se pronunță în favoarea unor măsuri practice de dezangajare militară și de dezarmare, a altor măsuri menite să ducă la sporirea stabilității și încrederii pe continent, delegația română a susținut că, dat fiind interesulpe care a- ceste probleme îl prezintă pentru toate popoarele Europei, la examinarea lor trebuie să participe toate statele interesate.în legătură cu problemele propuse a forma punctul al doilea al ordinii de zi, delegația română,_ re- levînd interesul viu al României pentru dezvoltarea cooperării economice, comerciale, tehnico-științifice, precum și în domeniul protecției și ameliorării mediului înconjurător, a arătat că intensificarea cooperării in aceste domenii implică, în mod necesar, eliminarea oricăror bariere, discriminări și restricții. Privitor la cel de-al treilea țlunct al ordinii de zi, a fost reliefat interesul pe care România îl acordă contactelor umane, schimburilor de idei și informații, cunoașterii reciproce a valorilor

culturale, în scopul promovării înțelegerii, prieteniei și păcii între popoare. în sfirșit, în domeniul consecințelor instituționale, delegația noastră a expus punctul de vedere potrivit căruia apreciază ca necesară crearea unui organism suplu și e- ficace, destinat să mențină legăturile multilaterale între statele participante și să pregătească viitoarele activități pe plan general european.De-a lungul a patru săptămîni, toate delegațiile au intervenit o dată sau de mai multe ori în dezbateri, făcindu-și cunoscute vederile în legătură cu problemele care ar putea fi înscrise pe ordinea de zi a conferinței general-europene sau cu 'diferitele opinii exprimate în cursul dezbaterii. Ținîndu-se seama de multitudinea și varietatea propunerilor și sugestiilor prezentate, a fost acceptată propunerea de a se întocmi un catalog al acestora, pentru a se permite sistematizarea lor pe cele patru mari<’capitole. După realizarea, de către delegația elvețiană, a acestei operațiuni, discuțiile au continuat, astfel că acum punctele de vedere ale tuturor participan- ților în problemele ordinii de zi au devenit bine cunoscute.în acest stadiu, reuniunea și-a luat un răgaz de două săptămîni, în care participanții vor avea posibilitatea să studieze și să reflecteze asupra părerilor exprimate în cursul consultărilor. Ei s-au despărțit cu hotărîrea de a se regăsi peste două săptămîni la aceeași mas.ă hexagonală de la Dipoli, a continua, în aceeași atmosferă de lucru, discuțiile și a ajunge la finalizarea dezbaterii asupra ordinii de zi, prin găsirea unor soluții constructive, general acceptabile.
Dumitru ȚINU
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La bursa din Frankfurt pe 
Main, unde tabelele indică o 
nouă scădere a cursului dola
rului : 3,1500 mărci vest-ger

mane un dolar

R.D.G. întreține relații di
plomatice cu 70 de țări, se menționează in cadrul unui comunicat dat publicității la încheierea celei de-a 4-a ședințe a Consiliului de Stat al R.D. Germane.

Președintele Ciprului, ar- hiepiscopul Makarios, a declarat, cu ocazia inaugurării celui de-al treilea mandat în calitatea sa de șef al statului, că nu intenționează să procedeze la o remaniere a guvernului.
La Moscova a fost înfiin

țată reprezentanța societă
ții vest-germane „Dresdner 
Bank" care, după cum relatează a- genția T.A.S.S., va avea un rol activ în promovarea operațiunilor comerciale dintre Uniunea Sovietică și R.F. a Germaniei. La ceremonia de inaugurare, Jiirgen Ponto, membru al conducerii băncii, a relevat că există o bază bună pentru dezvoltarea unei colaborări economice eficiente între cele două țări și că societatea sa este gata să participe la realizarea unor mari proiecte industriale în Uniunea Sovietică.

Volumul schimburilor co
merciale ale Bulgariei cu 
țările capitaliste dezvoltate s-a cifrat în 1972, conform unor date provizorii, relatate de agenția B.T.A., la 777 milioane leva valută. Pe primul loc s-a situat R.F. a Germaniei, urmată de Italia, Elveția, Marea Brita- nie, Austria și Franța.

Rezoluție adoptată de Consiliul interamerican economic 
și social. — în ca- sflrșit lu- reuniunl a interamerican economic

BOGOTA 10 (Agerpres). pitala Columbiei au luat crările celei de-a Vlî-a : Consiliului șt social (CIES), organism patronat, de Organizația Statelor Americane. Cu acest prilej, țările participante au adoptat o rezoluție în care se relevă „necesitatea revizuirii normelor relațiilor interamericane, in mod special, ale relațiilor statelor latino-americane cu S. U. A. și cu alte state dezvoltate". în legătură cu aceasta, rezoluția precizează că statele membre ale CIES pun la baza relațiilor lor „dreptul de a-și alege, de sine stătător, modul de dezvoltare, necesitatea Intensificării eforturilor tuturor ștafe
Poporul chilian 

va depăși dificultățile 
actuale

Un interviu 
al lui Luis CorvalanSANTIAGO DE CHILE 0 (Agerpres). — Luis Corvalan, secretar general al Partidului Comunist din Chile, și-a exprimat, într-un interviu, încrederea în legătură cu depășirea actualelor dificultăți economice ale țării. El a relevat că principala cauză a acestor dificultăți o reprezintă moștenirea care a revenit guvernului Unității Populare de la regimurile trecute : situația de criză în agricultură, o industrie înapoiată,Secretarul general al P.C. din Chile 

a amintit că, .în ultimul timp, datorită vigilenței populației, au fost descoperite sute de tone de mărfuri deficitare, ascunse de grupările de dreapta pentru a provoca, în mod artificial, o situație de criză. în pofida sabotajului și a acțiunilor contrarevoluționare ale reacțiunii, a spus el, „scontăm pe consolidarea cuceririlor noastre, pe faptul că din aceste încercări vom ieși și mai întăriți. Și mai fermi".
<

transmit
- Mb-: • ’■

Președintele Cubei, OsvaldoDorticos,Saleh al Aulaqi, ministrul afacerilor externePopulare a Yemenului, aflat in vizită la Havana, la invitația guvernului cubanez. -
l-a primit pe Mohammedal Republicii Democratice

Convorbiri cehoslovaco- 
SiriOHO ®amasc S-au încheiat convorbirile dintre ministrul de externe al Siriei, Abdel Halim Khad- dam, și Bohuslav Chnoupek, ministrul de externe al R.S. Cehoslovace. Părțile au hotărîit să studieze posibilitatea încheierii unor a- corduri bilaterale în domeniile economic, tehnico-științific și comercial și au discutat probleme internaționale de interes reciproc. Bohuslav Chnoupek s-a intîlnit, de asemenea, cu Abdallah Ahmad, locțiitor al secretarului general al Partidului Socialist al Renașterii Arabe (BAAS), abordîndu-se cu acest prilej probleme ale colaborării dintre BAAS și P.C. din Cehoslovacia.

Ministrul de externe al 
Iordaniei, Salah Abu Zeid- 0 de* clarat, într-un interviu acordat televiziunii de la Amman, că țara sa nu intenționează să negocieze o pace separată cu Israelul și și-a exprimat speranța că relațiile Iordaniei cu E- giptul și Siria își vor relua în curînd cursul normal.

Guvernul Marocului »ho- tărît preluarea agenției marocane de știri „Maghreb Arabe Presse" (M.A.P.), aflată în sectarul particular.
SITUAȚIA DIN URUGUAYMONTEVIDEO 10 (Agerpres). - Președintele Uruguayului, Juan Maria Bordaberry, a acceptat în cele din urmă demisia noului ministru al apărării, generalul Antonio Fran- cese, au anunțat agențiile Reuter și France Presse. Această demisie a fost cerută de comandanții armatei terestre și ai aerului. Pe de altă parte, se anunță că Juan Maria Bordaberry a respins demisia înaintată

vineri de ceilalți binetului „pentru președintelui în armate".Din Montevideo tățile marinei de laie președintelui . , ____ .....să demonteze baricadele și să evacueze partea veche a orașului pe care o ocupaseră în cursul serii de joi.

11 membri ai ca- a da mină liberă disputa cu forțelese anunță că uni- război, rămase lo- țării, au început

Noapte selenară la minus 183 grade C.
„Lunohod-2“ își continuă activitateaLa 9 februarie a 

avut loc o nouă legă
tură prin radio cu la
boratorul autopropul
sat selenar „Luno- 
hod-2" care efectuea
ză explorarea com
plexă a zonei crate
rului lingă care a sta
ționat in timpul nop
ții. Legătura cu Lu- 
nohodul a durat peste 
11 ore. In acest timp, 
aparatul a 
364 de metri și a 
fectuat 120 de 
diferite. De 
nea, a fost i 
fotografierea 
mică a zonei

parcurs 
e- 

• viraje 
aseme- 

realizată 
panora- 

explo-

rate. Programul lu
crărilor prevăzute 
pentru această legă
tură a fost îndepli
nit complet. Toate sis
temele 
de pe 
funcționează

★
In timpul 

gatei nopți 
au avut loc mai mul
te ședințe de legătu
ră prin radio cu la
boratorul mobil so
vietic „Lunohod-2", 
In cursul cărora a fost 
verificată starea de 
funcționare a siste
melor de bord, rela-

ji aparatele 
,Lunohod-2“ 

normal.îndeîun- 
selenare

tează agenfia T.A.S.S. 
In cursul ședinței din 
29 ianuarie, aparatul 
a înregistrat o tem
peratură de minus 183 
grade C — cel mai 
mare ger înregistrat 
ptnă ''acum pe supra
fața selenară. Pînă in 
prezent, menționează 
agenția, laboratorul 
selenar a transmis pe 
Terra o asemenea 
cantitate de informa
ții științifice și tele- 
metrice, incit pentru 
publicarea lor ar fi 
necesare mai multe 
volume de cite 1 000 
de pagini.

lor din zonă In vederea lichidării șomajului urban și rural in America I.atină, promovarea unei largi cooperări interregionale și internaționale". De asemenea, documentul relevă necesitatea promovării unei politici juste a prețurilor față de produsele latino-americane și respectarea acordurilor prin care țările dezvoltate achiziționează materiile prime de bază ale statelor din zonă.Rezoluția aprobată de statele participante la cea de-a VlI-a reuniune a CIES de la Bogota va fi dezbătută, după cum relevă agenția Prensa Latina, la o viitoare conferință a șefilor de state de pe cele două continente americane, care va avea loc în cursul anului curent.

— Corespondentul nos- N. Lupu, transmite : februarie, Hussein El Shaffei, vicepreședinte al. Republicii Arabe Egipt, a primit pe Petru Bur- lacu, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în R. A. Egipt, care Și-a prezentat scrisorile de acreditare. După ceremonie, a avut loc o convorbire între vicepreședintele Hussein El Shaffei și ambasadorul mân, care s-a desfășurat într-o mosferă de caldă prietenie.

CAIRO 10. tru, Ni cola e Sîmbătă, 10

ro- at-
fi i i

SANTIAGO DE CHILE Plenara comună a C. C

întrunirea

Biroului Politic 
al Internaționalei 

Socialiste

și Comisiei Centrale de

Control ale P.C. Italian

SANTIAGO DE CHILE 10 (Agerpres). — în capitala Republicii Chile s-au încheiat lucrările reuniunii Biroului Politic al Internaționalei socialiste, la care au participat reprezentanți din 23 de țări din America Latină, Europa, Australia și Noua Zeelandă. In comunicatul dat publicității la sfirșitul reuniunii — transmite France Presse — se condamnă opresiunea și dependența socială, economică și politică pe continentul lattno-american și se relevă preocuparea Biroului Politic al Internaționalei . socialiste în legătură cu existența unor regimuri militare represive în această parte a lumii. Totodată, biroul declară că acordă sprijin permanent partidelor din America Latină, membre ale Internaționalei socialiste, care și-au propus să construiască socialismul, pentru a obține o adevărată independență a țărilor lor și să dezvolte democrația. Biroul declară că ia notă de aspirațiile mișcărilor populare de pe continentul latino-american, care își propun să ajungă la putere în scopul instaurării democrației și socialismului.Comunicatul nea, sprijinul niune față de ______Unității Populare din Chile îndreptate spre instaurarea socialismului, față de Partidul' radical, afiliat la Internaționala socialistă și membru coaliției fo'rț'elor de stînga din â- ceastă țară. Referitor Ia procesul de dezvoltare socială și economică din Chile, biroul își exprimă preocuparea față de dificultățile crescînde ale acestei țări în legătură cti plata datoriilor sale externe și regretul că recentele convorbiri de la Paris, privind renegocierea datoriei externe a statului chilian,, nu au dus la un acord mai avantajos.

ROMA 10 (Agerpres). — Timp de trei zile, la Roma s-au desfășurat lucrările plenarei comune a Comitetului Central și a Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian. în cadrul lucrărilor, Enrico Berlinguer, secretar general al partidului, a prezentat un raport pe tema „Noile perspective ale luptei pentru coexistență pașnică și acțiunile P.C.I. pentru realizarea cotituri în politica externă, în voltarea economică și politică a Hei",Au urmat, discuții, care s-au cheiat prin aprobarea raportului și adoptarea unei rezoluții.
unei dez- Ita-în-

Agostinho Neto

și-a încheiat vizita

in Cehoslovacia

exprimă, de aseme- participanților la reu- eforturile guvernului
PRAGA 10 (Agerpres). — La Pra- ga a fost dat publicității comunicatul privind vizita în R.S. slovacă a delegației Mișcării Populare pentru Eliberarea (M.P.L.A.). In cursul .vizitei,

Ceho-Angolel t ___ delegația condusă de Agostinho Neto, președintele M-P-UA., a avut convorbiri cu conducători de partid și de stat cehoslovaci, in cadrul cărora a relatat despre lupta care se duce în Angola împotriva colonialismului portughez. Partea cehoslovacă a exprimat solidaritatea față de lupta dreaptă a poporului Angolei împotriva colonialismului și a declarat că sprijină această luptă.
REUNIUNEA O.U.A. DE LA ADDIS ABEBA

popoarelor africaneCea de-a 20-a întrunire a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane, încheiată vineri la Addis Abeba, a depășit cadrul unei reuniuni de rutină, datorită atit faptului că ea a constituit, intr-un fel, o repetiție generală a întîlnirii la nivel înalt din mai, cind O.U.A. va celebra un deceniu de activitate, cit și problematicii aborda- primul rînd sprijinuluite, în sporirea pentru mișcările de eliberare națională.Făcînd o primă analiză a celor 10 ani de activitate a organizației, presa relief tații viața mare voltării procesului revoluționar mondial, a amplei mișcări de e- liberare națională, care a dus. la prăbușirea ■ Imperiilor schimbînd fundamental fața lumii, inclusiv a „continentului negru", unde există în prezent 41 de state independente față de 9 la sfirșitul deceniului al VI-lea. Acționind pentru abolirea definitivă a colonialismului, a practicilor neocolonialiste și de discriminare rasială, pentru apărarea și consolidarea independenței, pentru libertate și progres social, popoarele Africii se afirmă tot mai mult ca o puternică forță antiimperialistă, exer- citind o influență crescindă asupra vieții internaționale. Născută din năzuința spre unitate a popoarelor africane în lupta, lor pentru lichidarea grelei moșteniri coloniale, pentru o nouă viață, O.U.A. a

scoate în profundele mu- înregistrate în Africii, ca ur- directă a dez-
coloniale,

exercitat o înriurire pozitivă în ceea privește relațiile terafricane.In Declarația privire la problemele politice, adoptată la încheierea reuniunii, se subliniază necesitatea unei participări mai largi a tuturor țărilor la soluționarea problemelor internaționale, pe baza principiilor egalității și respectării suveranității. Documentul exprimă hotărîrea statelor africane de a se debarasa de toate formele de tutelă economică și reafirmă sprijinul deplin față de eforturile tuturor țărilor membre pentru crearea unui cadru al cooperării, corespunzător necesităților dezvoltării și intereselor popoarelor din țările respective.O contribuție deosebit de importantă a O.U.A. o reprezintă sprijinirea constantă și efectivă a mișcărilor de eliberare națională pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului. Faptul că astăzi mișcările de eliberare națională din Angola, Mozambic și Guineea- Bissau sint socotite singurii reprezentanți autentici ai popoarelor respective, bucurîn- du-se de o amplă recunoaștere internațională, inclusiv la Națiunile Unite, se datorează intr-o bună măsură și activității desfășurate de O.U.A. Continuînd această o- rientare, reuniunea miniștrilor de externe ai O.U.A. a acordat o atenție deosebită viitorului buget ai organizației, sporind cu 15 Ia sută față de a- nul in curs ajutorul material pentru miș-

ce in-cu
cănile de eliberare națională. Participanții la reuniune au o- magiat memoria fostului lider al Partidului African al Independenței din Gui- neea-Bissau și lele Capului reliefînd, așa cum a declarat drul întrunirii râtul Haile Selassie, că „Africa este chemată să-și aducă o și mai mare contribuție la realizarea telurilor urmărite de Amilcar Cabrai — libertatea și independența tării sale, victoria finală a tuturor mișcărilor de eliberare de pe continent".Consiliul ministerial a analizat, de asemenea, situația creată ca urmare a închiderii de către rasiștii rhodesieni a frontierei cu Zambia, exprimînd solidaritatea tuturor țărilor africane cu guvernul de la Lusaka ; în acest scop, a fost constituit un comitet ad-hoc. Declarația finală condamnă acțiunile ostile și măsurile de intimidare a- doptate de Rhodesia șl R.S.A. împotriva Zam- biei și reafirmă hotă- rirea O.U.A. de a a- corda guvernului zam- bian întreaga asistentă necesară în domeniile economic, politic și militar, pentru a face față situației care a rezultat după închiderea frontierelor.Prin hotărîrile a- doptate și întreprinse, de la Addis Înscrie ca o nifestare solidarității a unității spre năzuiesc continentului.

Insu- Verde, după în ca- împă-

acțiunile reuniunea Abeba se nouă ma- concretă a africane, care popoarele
A. BUMBAC
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