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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit

fa r<

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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CUM ACȚIONAȚI PENTRU
DEFINITIVA ELIMINARE

A ANOMALIEI NERENTABILITAȚII ?
După cum s-a mai anunțat, corespunzător sarcinii 

trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, de a 
se obține in acest an o îmbunătățire radicală în sporirea 
rentabilității producției în toate sectoarele, se află în curs

de desfășurare o amplă acțiune de rentabilizare a între
prinderilor și produselor la care se acceptaseră inițial pier
deri în anul 1973. in legătură cu concluziile primei etape a 
acestei acțiuni

Ne răspunde ing. Gheorghe LAZĂR, 
adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor 

de construcții :

S3Âm identificat

OtW substanțiale...

• UNDE DUCE ÎNCĂL
CAREA DISCIPLINEI TEH
NOLOGICE LA CON
STRUCȚIILE AGRICOLE
• ERA TOT AȘA, ÎNTR-0 
IARNĂ ® INSTITUȚIILE 
DE CULTURĂ ALE CAPI
TALEI CU FAȚA SPRE 
PUBLIC I (Un amplu pro
gram educativ destinat 
creșterii conștiinței so
cialiste, ridicării nivelu
lui de cultură) ® „EX
POZIȚIA 40 DE ANI DE 
LA LUPTELE MUNCITO
RILOR CEFERIȘTI Șl PE
TROLIȘTI DIN FEBRUA
RIE 1933" ® ADNOTĂRI

si Nicos Karas, membri ai Biroului
5 ’

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit la 24 februarie pe tovarășii Antonis Bril- lakis și Nicos Karas, membri ai Biroului Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia (interior), care, la invitația C.C. al P.C.R., fac o vizită în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.în timpul convorbirii a avut Ioc 
o informare reciprocă asupra activității și preocupărilor actuale ale comuniștilor din cele două țări,

precum și un schimb de păreri fn legătură cu unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești, ale vieții politice internaționale.S-a reafirmat hotărîrea de a acționa și în viitor pentru lărgirea raporturilor bilaterale de solidaritate, prietenie, pentru întărirea relațiilor dintre cele două țări și popoare în interesul dezvoltării unui climat de înțelegere și colaborare în zona Balcanilor, pentru înfăptuirea securității europene și pentru pace în întreaga lume. /întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Secția de răsucit fire de la Filatura de lină pieptănată-București

bricațîe depășesc veniturile obținute din producția-'marfă vîndută și încasată. în urma acțiunii desfășurate în ianuarie-februarie la une’e din aoesțea, ca, de exemplu, la Uzina de subans-imble și piese dq schimb Miercurea Ciuc, s-au găsit încă din acest an posibilități de rentabilizare. Sintetizind rezultatele acțiunii de rentabilizare, se poate arăta că s-au făcut propuneri concrete de reducere a pierderilor, față de prevederile planului pe anul 1973, cu peste 12 milioane lei. O preocupare principală a eonsiituit-o rentabilizarea produselor la unitățile planificate cu pierderi. Astfel, prin planul pe care mai prevăzut duse, iar cest an, prevede produse.produse s-au identificat rezerve pentru diminuarea pierderilor planificate.

derea de materiale izolatoare 
Vaslui s-au propus pierderi 
mai mari decit cele, acceptate. 
Care sint cauzele unor aseme
nea situații ?— Este adevărat, în unitățile pe care le-ați amintit, rezervele evidențiate sint insuficiente pentru a- sigurarea rentabilizării activității economice. La C.E.I.L. Deva, C.C.H. Drobeta Turnu-Severin și întreprinderea de geamuri Buzău s-a propus reducerea pierderilor planificate cu numai 5 milioane lei în acest an. Resursele Identificate par a fi mici, dar trebuie ținut seama de faptul că, in aceste unități, chiar prin planul pe anul 1973 s-au mobilizat importante rezerve ca. de exemplu, de circa 18 milioane lei la C.E.I.L. Deva și de 59 milioane lei la întreprinderea de geamuri Buzău. Pentru anul 1974, apreciem că la C.C.H. Drobeta Turnu-Severin și întreprinderea de geamuri Buzău vor exista posibilități' mai mari de a obține economii, asigurindU-se chiar rentabilizarea integrală a acestora.' La C.C.H.’’Călărași,' ’ pierderea este determinată, în principal, de colectarea paielor. Pentru a procura materia primă necesară in-

Comellu CÂRLAN

anul trecut, la unitățile lucrează cu pierderi s-a’ rentabilizarea a 15 pro- în cadrul acțiunii din a- prin măsurile propuse, se rentabilizarea a încă De asemenea, la incă
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(Continuare în pag. a IlI-a)

consumului de cocs
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fiecare vorbăDacă în loc deExpoziția

renume evocare revela- imensa

Olt, are 16 hectare de sere, unde se obțin mari cantități de legume. In aceste zile a început recoltarea 
și livrarea castraveților

„Oameni și oțel

— Reducerea și eliminarea treptată 
h pierderilor a constituit o preocupare deosebită a conducerii ministerului nostru încă din anii anteriori. Aș aminti, astfel, acțiunea hotărită întreprinsă în anul 1972 pentru renta-’ bilizarea unităților de mecanizare și transport forestier, precum și faptul că două întreprinderi planificate cu pierderi — și anume, Uzina de utilaje Alba Iulia și Fabrica de ciment Brăila — în Ioc de 2 milioane lei pierderi planificate, au realizat 2,1 milioane lei beneficii. Prin planul pe anul 1973 s-a prevăzut a se rentabiliza încă 4 unități: C.E.I.L. Sebeș, Combinatul de materiale pentru construcții Aleșd,

întreprinderea de prefabricate Oradea și Fabrica de cărămizi Țăndărei. Dacă anul trecut, aceste unități au înregistrat pierderi, în anul curent urmează să obțină beneficii de peste 77 milioane lei. In alte întreprinderi industriale care sint încă planificate , „.cu, pierderi.^în . acesj_ an.^înțrucîț a® află Tri perioada de atingere a parametrilor proiectați, se prevede reducerea substanțială a cheltuielilor de producție. Trebuie menționat, totodată, că în anul 1973 intră în funcțiune 7 noi unități, Ia care, deși prin plan s-au devansat unele termene de realizare a parametrilor proiectați, totuși, cheltuielile de fa-

— Intr-o serie de unități, 
cum ar fi întreprinderea de 
aeamuri Buzău, C.E.I.L. Deva, 
C.'C.R-, Călărași și 'C.C.B. ’Drobeta Turnu-Severin, rezervele 
identificate sint insuficiente 
pentru asigurarea rentabilizării 
activității lor economice. La alte 
unități, intre care întreprinde
rea de construcții forestiere Ca
ransebeș, întreprinderea de 
marmură Tulcea și Intreprin-
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Consfătuire

Premieră mondială
după 76 de ani

• • •

de lucru privind 
reducerea

în zilele de 23 și 24 februarie, 
la Hunedoara s-au desfășurat lucrările unei consfătuiri pe tema reducerii consumului de ■ cocs metalurgic, produs care la ora actuală este încă deficitar în economia noastră națională, și pentru asigurarea căruia se fac eforturi valutare. La această reuniune de lucru, organizată de Uniunea sindicatelor din metalurgie și construcții de mașini,în colaborare cu ministerul de specialitate, au luat parte numeroși specialiști de la combinatele siderurgice din Galați, Hunedoara și Reșița, de la uzina „Victoria“-Călan și din cadrul institutelor de cercetări și proiectări metalurgice. Participanții la consfătuire au stabilit o serie de măsuri privind îmbunătățirea și extinderea tehnologiei de sortare a calcarului și minereului de fier, ridicarea temperaturii aerului cald utilizat în procesul de topire și elaborare a fontei, dotarea cu arzătoare suplinfen- tare cțe gaz a mașinilor de aglomerare a minereurilor de la Combinatul din Galați, utilizarea păcurii în încă două furnale din cadrul Combinatului de la Hunedoara.Toate acestea vor duce la reducerea consumului de cocs, față de realizările din anul trecut, cu peste 115 000 tone. (Agerpres)

Cooperativa agricolă din Scornicești, județul

Ieri, în ziarul nostru a apărut o nouă rubrică. Poartă titlul de mai sus. Sintem conștient!, și în acest sens ne invată partidul, ne demonstrează realizările oamenilor muncii, ne dovedește exemplul personal al secretarului general al partidului, că epoca istorică pe care o trăim și o făurim NECESITA O CONTINUA PERFECȚIONARE A FIECĂRUIA DINTRE NOI, A STILULUI NOSTRU DE MUNCA. Din acest punct de vedere se impune corelarea tot mai exactă, micronică, dintre in-

In cadrul emisiunii „Medalion" a Televiziunii am văzut, ieri seara, un film consacrat savantului GHEORGHE MARINESCU, întemeietorul școlii românești de neurologie, personalitate științifică mondial, deosebit toare contribuție a doctorului Marinescu lâ dezvoltarea științelor medicale, ca și pentru umanismul si vederile sociale înaintate ale marelui om de știință, de la a cărui naștere se împlinesc, peste cî- teva zile, 110 ani. Dar nu calităților de ansamblu ale acestui film îi dedicăm rindurile de față. Ci unor imagini care ocună doar cite- va secunde în documentarul realizat pentru televiziune.Este vorba despre citeva imagini filmate de Gheorghe Marinescu in jurul anilor 1897 — imediat după inventarea cinematografului de către frații Lumiere. Aceste imagini — intercalate în documentarul amintit — ilustrează consecințe ale hemiplegiei asupra aoaratului locomotor. Și constituie primul caz de folosire a cinematografului în cercetarea medicală.Că doctorul Marinescu a fost un pionier al filmului me-

dical, nu este o noutate ; rezultatele ineditelor sale cercetări cu ajutorul cinematografului au fost publicate în Franța, la sfîr- șitul veacului trecut. Filmele respective, considerate pînă a- cum definitiv pierdute, n-au fost însă văzute niciodată. Exis-
0 senzațională 
descoperire în 
i^oraiorul sa
vantului Gh. Ma

rinescu

tau doar niște desene reproduse după aceste filme in reviste de specialitate ale vremii, desene pe care documentaristul Ion Bostan le-a animat intr-un scurt-metraj, relativ recent, intitulat „Pe urmele unui film dispărut"... Și iată că — in timpul documentării pentru „Medalionul" T.V. ’ ’laborator nica de Spitalului printre strumente ținuseră Gheorghe autorul acestui metraj, Corneliu Rusu,

— intr-un de la cli- neurologie a Colentina, diferite in- care apar- profesorului Marinescu, scurt-

a găsit întîmplă- tor, intr-un . vechi dulap, și niște cutii cu filme de demult... Ele au fost păstrate acolo de o laborantă a ilustrului savant, Maria Stoica — astăzi în vîrstă de 81 de ani. Pînă anul trecut, fosta laborantă venea frecvent la clinică, a- tașată de locurile și de lucrurile care-i aminteau de profesorul Marinescu, alături de care lucrase, neîntre-1 rupt, din 1919......Treisprezece filme surprinzător de bine conservate (datorită temperaturii constante din laboratorul res- peotiv) — treisprezece filme, dintre care zece sint filme științifice. realizate in urmă cu 76 de ani. Ele urmează a fi minuțios cercetate de specialiști. Aceste filme — dintre care am văzut doar citeva me seară mondială1 tează datele cunoscute pină acum ale istoriei' filmului științific, cer- tiîicînd prioritatea savantului român în domeniul folosirii cinematografului ca instrument de cercetare. Descoperirea lor reprezintă, ială, un deosebit, consemnăm ca atare.

fotogra- prezentate a- în „premieră 
l“ — comple-

fără îndo- eveniment pe care-1
D. COSTIN

tenții și realizări. Este ușor să promiți, totul este să-ți respecți cuvin- tul. Ridicată la scara problemelor majore, care interesează colectivitatea în înțelesul cel mai larg, cerința consecvenței, a perseverenței aducerilor la îndeplinire, pe toate fronturile, a tuturor problemelor odată discutate și stabilite, este capitală.Cu această intenție deschidem un al doilea dosar al secției noastre de documentare, îl parcurgem și exclamăm :

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central, 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAE
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

GALAȚI (Corespondentul „Scîn- teii", Tudorel Oancea). La secția oțelărie a Combinatului siderurgie de la Galați s-a deschis o expoziție de pictură, sculptură și grafică cu titlul sugestiv „Oameni și oțel", organizată de Muzeul de artă românească modernă și contemporană — Galați. Expoziția cuprinde lucrări care înfățișează munca siderurgiști- lor, legătura care s-a statornicit de-a lungul anilor între om și metal. Alături de lucrări in ulei, cum sint „Oțelar fruntaș" de Sever Mermeze, „Cazangii" de H. Catargi și „Sihtaxa siderurgică" de Georgeta Crăciun, iu expoziție figurează lucrări de gravură și sculptură, care poartă semnăturile lui Gh. Naum, Emilia Dumitrescu, Lucia Cosmescu, Dorio La- 
lăr și alții.

ar fi fost săditnucului țiEste vorba de dosarul al nucii. Nuca din cozonaci, nuca cea mai hrănitoare fructă, nucul cel mai bun lemn indigen. Nucii care dispar.In ziua de 28 februarie 1964, ziarul „Scinteia“ publica un articol intitulat „Nucul — un pom cu multiple însușiri". Se făcea elogiul meritat al speciei, după care răminea să se înțeleagă că, dacă nu se iau măsuri concrete și urgente, se vor scutura nu numai frunzele, ci nucul cu totul, de nu-i va mai rămine decit numele și vom face excursii peste hotare ca să-l vedem cum arată.In 1938 s-au strîns 128 000 tone de nuci-fructe ; recolta a scăzut la 41 272 de tone în anul 1965 și la 31 728 ton»

în 1971. Deci s-a împuținat Ia un sfertCum a fost posibil ?Discutăm cu colegul nostru, semnatarul acelui articol. Ion Herțeg. Repetăm :— Cum a fost posibil ?— Deși un pom se sădește ușor, dar se taie cu efort, unii oameni se hotărăsc mult mai lesne să doboare decit să planteze.— De ce ?— Probabil că Probabil că este sului unora față fi după ei intr-o problemă sau alta,— Bine, dar asta se cheamă lipsă de orizont.— Sigur.
ține de mentalitate, expresia dezintere- de viitor, de ce va

— Și egoism.— De. acord.— Cum însă nepriceperea, neputința sufletească sau neînțelegerea unora pot influența interesul larg, generozitatea, eficacitatea altora ?— Consecințele unei măsuri greșite, mă refer la pomicultură, sint greu reparabile. Un arbore se doboară intr-o zi și de secol, să ajungă de ani.— Dar falsă problemă ? răm valoarea lui ? Nu dramatizăm ?— Mai curind mă tem că, publicistic, nu ne-am ridicat la importanța chestiunii. Ca productivitate,

se înaltă intr-o jumătate Atît ii trebuie nucului ca bun pentru turnir : 40—50nu cumva „nucul“ este o Nu cumva exage-

calități și gamă de întrebuințări, nucul este un campion. Valoarea nutritivă a producției anuale de pe un hectar echivalează cu cea a 2 400 kg de carne sau a 10 000 litri de lapte. Prețul nucilor pe piața mondială e foarte bun. Dintr-un metru cub de lemn se poate derula furnir de cea mai bună calitate pentru 30 de garnituri de mobilă. In absența lui trebuie să importăm furnir exotic. Fructele verzi, cojile, rădăcinile, scoarța, frunzele, tot ce aparține nucului poate fi valorificat cu eficientă superioară în industria alimentară, a
Serqîu ANDON

(Continuare in pag. a III-a)

Stimați tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Românid, al întregului popor român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, popoarelor ceh și slovac, un călduros salut tovărășesc' și felicitări cordiale, cu prilejul celei de-a 25-a, aniversări a victoriei din februarie a oamenilor muncii din Cehoslovacia.Poporul român se bucură sincer de succesele obținute de oamenii muncii din Cehoslovacia, sub conducerea partidului comunist, în anii care au trecut de la actul istoric din februarie 1948, în opera de făurire a orînduirii socialiste.Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că relațiile tradiționale de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Re- 'publica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor dezvolta cu succes și în viitor, pe baza principiilor marxism-leninismu- lui și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor noastre, pl unității țărilor socialiste, al cauzei păcii și progresului/în lume.Vă urăm dumneavoastră, popoarelor ceh și slovac, noi și însemnata succese în opera de înflorire multilaterală a Cehoslovaciei socialiste.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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FAPTUL
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Enigma 
măslinelor

CINE „REGLEAZĂ" TARIFELE

La unele unități de alimenta
ție publică din Ploiești nu gă
seai pină de curlnd nici mă
car o măslină. De ce ? Enigma 
s-a dezlegat : calea măslinelor 
era deviată de către unii sa- 
lariați ai T.A.P.L.-ului înspre 

•direcții speculative, lată un caz 
constatat: șefa' serviciului con
tabilitate, Stela Constantinescu, 
a mers acum citeva zile la de
pozit și l-a rugat pe responsa
bilul Gheorghe 'Condrea 'să-i 
dea 20 de kilograme de măsline. 
Și șefa serviciului contabilită
ții a ieșit pe poartă cu măsli
nele fără nici un act care 
să ateste că le-a plătit. 
(Le-o fi plătit ?!). Oricum, fap
ta săvîrșită este contrară preve
derilor legale care interzic 
vinzarea mărfurilor direct din 
depozite, reprezentind infracțiu
ne penală. Conducerea T.A.P.L. 
Ploiești a luat o primă măsură: 
i-a retrogradat din funcție pe 
cei doi. Rămine insă mai depar
te ca justiția să-și spună cu- 
vintul.

Păziți...
paznicii!

încă un test al pazei. Inspec
toratul județean Mehedinți al 
Ministerului de Interne a efec
tuat un control pe timpul nop
ții în citeva întreprinderi și in
stituții pentru a verifica modul 
in care este asigurată paza bu
nurilor aparținind acestora. Tes
tul s-a soldat insă cu un, rezul
tat mai mult decît surprinzător: 
paznicii Aurel Taloi (fabrica de 
bere), Mihai Gionea (casa agro
nomului), Nicolae Aldea (O.C.L. 
produse industriale — depozi
tul Gura Văii) și D. Pavel 
(l.J.C.M.) aveau ei înșiși nevoie 
de pază, deoarece dormeau duși. 
Cit despre alți confrați de-ai 
lor, cum ar fi Sevastian Elefte- 
rie (I.I.L. ,.Dunărea") și Alexan
dru Țună (direcția agricolă), ei 
n-au putut fi găsiți nicăieri. 
Așadar, întrebăm din nou : 
cine-i păzește pe paznici ?

La un pas de 
catastrofăîncărcat cu pasageri, autobu- •zul 31-MS-1613,- condus de -.șoferul Szabo Va'sile, de la - autobaza Tg. Mureș, cobora pe dealul Vațman. Deodată, într-o curbă periculoasă, din cauza spargerii conductei de benzină, motorul a luat foc. Ușa din spate era încuiată, iar cea din față se blocase. Dîndu-și seama că orice secundă pierdută putea duce la catastrofă, călătorul Nam Francisc a început să spargă imediat geamurile, înlesnind evacuarea oamenilor și bagajelor. în momentul cînd toți pasagerii se aflau în afară de pericol, a început lupta cu flăcările care se îndreptau spre rezervorul de benzină. Totul părea însă pierdut : extinctoarele erau defecte ! Și, totuși, explozia avea să fie sosind la timp, pompierii tari au reușit să salveze buzul. La sfîrșit, toți au flat ușurați. întîmplarea constitui însă un serios de reflecție pentru cei ocupă de transportul in comun: autobuzele nu trebuie să plece oricum la drum 1

totuși, evitată : mili- auto- răsu- poate motiv ce se
Imprudență 
fatală

auto TraianConducătorul
Mitrică, din Craiova,y se plim
ba intr-una din zile pe Calea 
București, discUtind cu un .prie
ten. La un moment dat, s-a 
despărțit de el, incercind să 
traverseze strada printr-un 
loc interzis. După citeva se
cunde insă s-a întors din nou 
către amicul său și, voind să-t 
mai comunice ceva, și-a con
tinuat drumul cu spatele, im
prudență fatală. Pentru că, in 
cele citeva secunde de neaten
ție, a fost surprins de un 
b'uz al întreprinderii de 
podărie orășenească și 
dental mortal.

auto- 
gos- 

acci-

PENTRU REGLAJUL

TELEVIZOARELOR ?Poșta ne aduce zilnic la redacție zeci de scrisori trimise de membrii echipelor cetățenești care doresc să devină colaboratori ai rubricii noastre. Ce ni se propune să notăm în „Registrul public al controlului obștesc"? Fapte dintre cele mai diverse : din comerț, din cooperație, din creșe și cămine, din sectoare de larg interes cetățenesc. Pornind de la situațiile întîlnite în unitățile. repartizate spre verificare, controlorii obștești se o- presc în mod deosebit a- supra propunerilor ce ’e socotesc mai eficiente pentru remedierea lipsurilor constatate, evitarea acestora tor.Tovarășul Jean Ia uzina „Electronica" din Capitală face următoarea, sugestie ; sistemul unitățile de reparat televizoare.corespondentul nostru a- ceastă propunere ? scrisoarea sa :„Lucrătorii de la atelierele de reparat televizoare trec în aproape toate notele de plată și ope- ' rația „reglaj". Fie reglaj de luminozitate, fie reglaj de medie-frecvență, RAS,

pentru pe vii-Popa desă sc revadă de tarife dinCum motiveazăIată

sau reglaj de sunet. (Precizez că nu e vorba de reglajul obișnuit, făcut de la butoanele exterioare ale televizorului). Trecind peste faptul că în cele mai multe cazuri asemenea operații — care nu sint necesare și, deci, nici nu se execută — sint incluse, totuși, în costul lucrărilor, avansez discuției celor în drept următorul aspect : un reglaj de sunet, spre exemplu, se face învirtindu-se cu o șurubelniță miezul unei bobine, iar pentru o asemenea operație, de 2—3 minute, se percepe clienților o manoperă de... 30—50 lei. Probabil, cind s-au stabilit aceste tarife, s-a avut in vedere efectuarea lor cu aparatura prevăzută în fișa tehnică a televizoarelor. Cum însă lucrătorii din atelierele cooperației nu folosesc o asemenea aparatură, propun să se revadă sistemul de tarife — corespunzător practicii actuale — iar operațiile de reglaj să nu mai fie taxate separat, ci incluse in costul lucrărilor care necesită cu adevărat aceste reglaje. S-ar reduce astfel posibilitățile de aplicare arbitrară tarife-

Lozul cel
mare era fals

Horia Marinescu din Bucu
rești (strada Constanța nr. 5) 
era un mare amator de Loto. 
Juca, dar norocul nu-i suridea. 
In această situație, s-a gindit 
să-și facă norocul chiar cu... 
mina lui. Falsificind cifrele de 
pe un bilet de loto, intr-o zi, 
s-a prezentat la agenție și a ce
rut suma de 70 000 lei ! La în
ceput a fost felicitat. Ulterior 
insă, după verificarea atentă a 
buletinului și a duplicatului și 
triplicatului din arhivă, falsul a 
fost descoperit. Și, o dată cu a- 
ceasta, lozul respectiv i-a adus 
in mod automat „un ciștig" 
penal.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorcjhe DAVID
și corespondenții „Scînteii"

frelor ștanțate pe cutii — nu putem stabili dacă mărfurile puse în vinzare în alimentare se încadrează în termenele de garanție. Propun de aceea să se facă o instruire suplimentară echipelor care controlează asemenea unități, ori să se edi

teze o broșură cu detalii privind „tehnica de control". Ar spori astfel competența intervențiilor noastre.
Paul LEOVEANU 
str. Scrieaste nr. 1, 
Roșiorii de Vede

MICROCASE DE COMENZI

fâf ÎNTREPRINDERI

tir i • * * i \

— Acum dacă tot au 
rost mai

IN CONTROL...

scris că au găsit 
are să curăț ? !

Controlăm unitățile comerciale dar, spre regretul nostru, intervențiile făcute de membrii echipelor obștești nu pot a- borda aspecte de fond. Astfel, la măcelării controlăm aspectul gospodă-, resc al -unității, calitatea servirii clienților, dar nu putem stabili dacă tran

murdar, ceDesen de Eugen' TARU

șarea cărnii este făcută corect. în restaurante sau bufete, verificăm curățenia, modul de aprovizionare, dar nu putem determina dacă băuturile alcoolice au fost diluate. De asemenea, pentru că nu am fost instruiți cum se stabilește data fabricației conservelor — pe baza ci-N. R. Mulțumim pe această cale tuturor celor care ne-au scris, pentru aprecierile lor pozitive la adresa rubricii de față. Așteptăm, in continuare, corespondențele dv., interesindu-ne în mod deosebit atit propunerile făcute de membrii echipelor cetățenești (pentru îmbunătățirea activității unităților controlate) cît
V_______ __________ _

Tovarășul O. Halagian, membru in comisia de control obștesc a municipiului București, ne-a trimis la redacție următoarea informare: „Suoun atenției propunerea de a fi generalizată experiența de la O.C.L. Alimentara — 8, care, la sugestia echipelor de control obștesc, a organizat în incinta țesătoriei „Dacia" din Capitală o microcasă de comenzi. Aici funcționa, nu de mult, un punct alimentar. Echipele de control obștesc din întreprindere, semnalînd insă modul său defectuos de aprovizionare și organizare, au' propus ca aprovizionarea salariaților. cu gustări să se facă direct, în secții (cu pachete gata . pregătite la bufetul din incintă), iar punctul alimentar să* fie transformat în microcasă de comenzi. La intrarea în schimb, salariații întocmesc manda cu mărfurile rite, iar la plecare găsesc gata pregătite.Pentru a afla amănunte referitoare la această inițiativă, l-am chemat Ia telefon pe tovarășul Ion Raiciu, directorul comercial al O.C.L.-ului Alimentara — 8.— Cu ce rezultate funcționează microcasa de

co- do- le

comenzi de la țesătoria „Dacia" ? — l-am întrebat.— în scurtul răstimp (trei săptămîni) de cînd propunerea echipelor obștești a fost însușită și aplicată de O.C.L. Alimentara — 8, rezultatele sint mai mult decit promițătoare : a încetat acel continuu du-te-vino din curtea țesătoriei, salariații nu mai,pierd timp cu deplasările' prin diverse magazine pentru cumpărături (după terminarea programului), iar organizația comercială a triplat vînzările.— Inițiativa se va opri aici ?— După sistemul micro- casei de comenzi de la „Dacia", urmează să fie reorganizate și punctele alimentare de la Depoul C.F.R. București-Călători, stația Triaj, Depoul Triaj, Gara 16 Februarie. în plus, vă informez că multe alte întreprinderi din sectorul 8 și-au manifestat și ele interesul pentru a înființa microcase de comenzi....Ce am putea adăuga? Doar faptul că așteptăm replica întreprinderilor din celelalte sectoare ale Capitalei, din celelalte localități ale țării.
FELICITĂRI Șl DOUĂ PROPUNERI

CONCRETEîntre responsabilii echipelor de control și conducătorii unităților ce nu manifestă interes in examinarea și valorificarea constatărilor noastre.în 2. întrucit foarte multe unde procura registrele unice de control (prevăzute de art. 15 din Legea nr. 6/ 1972), ar fi binevenit să se organizeze retipărirea lor.

Am apreciat cu deplină satisfacție inițiativa redacției ziarului „Scinteia" de a pune la dispoziția e- chipelor cetățenești rubrica „Registrul public al controlului obștesc". * . , ... .. _____  ______prima mea corespondență unități nu au de vă rețin atenția cu două propuneri :1. Pentru a asigura finalizarea propunerilor și observațiilor echipelor cetățenești, merită a fi practicată și in alte localități metoda de lucru a- doptată Ia noi de Consiliul municipal F.U.S. : lunar organizează întîlnirî*
Nicolae
GHIȚULESCU
pensionar,
Drobeta Tr.-Severin

Un semnal pentru comisiile 
de control obștesc de pe lîngâ 

consiliile județene ale F.U.S.
NU PRIMIM SCRISORI DE LA SATE. CE SE 

ÎNTÎMPLĂ ? AICI NU ACTIVEAZĂ ECHIPELE 
DE CONTROL OBȘTESC ?

și observațiile privind fenomene care se. repetă de mai multă vreme. REAMINTIM. DE ASEMENEA, CELOR CARE NE SCRIU. SĂ PRECIZEZE ADRESA LA CARE SA LE EXPEDIEM PLICURILE NECESARE.
■ Rubrică realizată de
Mihai IONESCU
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Se dezvoltă
refeaua

comercială

in Timișoara și fiecare avind alimentar cu alte 16 unități
Ti- Astfel, vor fi executate lude modernizare și extin- a unui număr de 15 maga- în valoare de circa 6 mili- lei. în prima parte a anu-

Dezvoltarea și diversificarea rețelei comerciale, atit prin construirea de noi spații, cît și prin modernizarea și extinderea celor existente, constituie o preocupare de prim ordin a Consiliului popular județean Timiș, în 1972, bunăoară, au fost date în folosință două noi complexe comerciale, unul altul în Lugoj, cite un magazin autoservire, iarcomerciale au fost modernizate.— Acțiunea este continuată în ritm susținut și în cursul acestui an — ne spune tovarășul Teodor Aldea, directorul Direcției comerciale a județului miș. crări dere zine, oanelui, la Timișoara vor fi date în folosință restaurantele, cu autoservire,,Dinamo" din zona, Gării de Nord și „Splendid", ceea ce va face ca numărul unităților de acest tip să ajungă la 7, dintre care 3 în zona centrală a orașului, iar restul în cartiere. Lingă noul magazin universal „Bega" — cel mai important o- biectiv comercial care se va da în folosință în acest an — va fi amenajată una dintre cele mai mari și frumoase cofetării oraș,pune de altă parte a orașului, în Piața Traian, se vor deschide un magazin de ‘țesături și altul cu ar- ticole electrotehnice, în tjmp ce două magazine alimentare de cartier din străzile Hașdeu și Ne- culce vor fi modernizate și transformate în unități cu autoservire. în sfîrșit, la Lugoj se va redeschide — modernizat — restaurantul „Dinamo", iar intr-un fost vad comercial se va amenaja o ospătărie.
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

din.Trandafirul", care va dis- laborator propriu. în
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IERI, A AVUT LOC

ȘEDINȚA CONSILIULUI PENTRU COORDONAREA
5 5

SI îndrumarea activității de aprovizionare
5 9

SI PRESTARE DE SERVICII CĂTRE POPULAȚIESimbătă dimineața a avut loc la Consiliul de Miniștri o ședință de lucru a Consiliului pentru coordonarea și indrumarea activității de aprovizionare și prestare de servicii către populație.Cu acest prilej au fost analizate, în lumina sarcinilor trasate de Plenara Comitetului Central al P.C.R. din noiembrie 1972, mersul aprovizionării populației si prestărilor de servicii și măsurile stabilite cu ministerele producătoare pentru realizarea livrărilor de mărfuri către fondul pieței pe anul 1973 și îmbunătățirea structurii sortimentale la produse la care necesarul comerțului nu este acoperit.A fost adoptat un program de măsuri, care împreună cu planurile proprii ale ministerelor și organizațiilor

economice centrale va contribui la ridicarea pe o treaptă superioară a activității in acest domeniu, la satisfacerea cerințelor în continuă creștere ale populației.în încheierea ședinței, tovarășul Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior, președintele Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestare de servicii către populație a relevat faptul că planul de desfacere a mărfurilor și de prestări de servicii pe anul 1973, fondul de produse prevăzute, mult sporit față de anul trecut, asigură condiții pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării întregii populații.
Ședința Consiliului

Departamentului 
silviculturiiîn zilele de 23 și 24 februarie a.c. au avut loc lucrările ședinței Consiliului Departamentului silviculturii din Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, la care s-au analizat măsurile pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor din silvicultură.Consiliul Departamentului silviculturii a aprobat măsurile corespunzătoare pentru realizarea planului de împăduriri din primăvara anului 1973 și pregătirea acțiunii de combatere a dăunătorilor forestieri, îmbunătățirea gospodăririi fondului forestier, precum și a activității de recoltare și valorificare a fructelor de pădure și a vînatului. Astfel, in cursul anului se prevede împădurirea suprafeței totale de peste 85 000 ha. în această primăvară, silvicultorii se pregătesc pentru împădurirea unei suprafețe de aproape 61 000 ha, din care rășinoasele reprezintă aproximativ 47 000 ha. în cadrul acestei

acțiuni o atenție deosebită se acordă extinderii unor culturi speciale, printre care cele pentru producerea lemnului folosit ca materie primă în industria celulozei. Ca și în anii trecuți, la lucrările de împăduriri vor participa, prin muncă voluntar- patriotică, largi categorii de cetățeni, îndeosebL din localitățile situate in zonele din apropierea pădurilor. în acest sens s-au alcătuit planuri de activitate comună, cu organizațiile U.T.C. și cu alte organizații obștești.în concluziile ședinței, tovarășul Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, a subliniat principalele sarcini care revin celor care lucrează în acest domeniu in vederea traducerii în fapt a obiectivelor trasate de conducerea de partid și de stat privind dezvoltarea fondului forestier al patriei.
(Agerpres)

Strania me
morie a unor 

avocați 
amatori

Constantin Boboc, gestionar de materiale Ia Institutul de proiectări pentru construcții, a fost trimis în judecată pentru delapidarea — prin fals și uz de fals — a unor materiale în valoare de 4 652 lei.— Onorată instanță, eu mă ocupam și cu aprovizionarea, iar o parte din materiale nu le ridicam de la furnizori.— Cum așa ?— Știți, mici atenții... mă serveau mai repede...— Și cealaltă parte ?— Eu nu mi-am însușit nimic. Dovedesc cu martori că bonurile pe care le-am modificat n-au fost falsuri.într-adevăr, prin fața instanței au început să se' perinde martorii : proiectanta funcționari, arhivari etc., toți salariați ai respectivului institut de proiectări ; toți își „aduceau aminte" că fostul gestionar Ie-a dat mal multe materiale decît erau trecute pe bon. Unii au prezentat chiar și niște declarații scrise, in care au trecut negru pe alb că, la bonul nr. X. din ziua Y. au primit in plus față, de comandă cite 8 mine de pix, 2 sticle de cerneală. 4 gume, 5 creioane ș.a.m.d. Strașnică memorie. dacă ne gindim că au ținut minte cu exactitate asemenea amănunte datate cu mai bine de un an in urmă. N-au uitat să facă nici cuvenita specificare, de altfel invariabilă pe toate aceste fițuici atașate

la dosar : „aceste materiale au fost trecute în plus în bonurile originale, dar n-au fost trecute și în copiile bonurilor". Ca să se știe ! Iată deci că falsurile nu erau decît... modificări explicabile, certificate de semnături mărinimoase : Anca Zero- nian, Daniel Oprea, Romulus Grigore, ing. Radu Pop, Maria Oană, Maria Ionescu, Anca Budescu, Ion Pleșa, Filofteia Teșu, Florin Troacă și Alexandru Davidescu.Cu asemenea apărători ai adevărului, propunem conducerii I.P.P.C. să deschidă un... barou de avocați.
Sentimente 
vitrege față 
de o mamă 

bună
în fața judecătorilor, o bătrînică își găsește cu greu cuvintele. Are ochii triști, după cum tristă e și povestea ei. Notăm in fugă cuvintele-i șoptite : „Cu greu trec peste sentimentele mele de mamă venind la dumneavoastră să mă pling... Am 70 de ani și locuiesc în aceeași casă cu unul din copiii mei. Pină acum am ascuns cu durere, chiar și față de ceilalți copii ai mei, faptul că băiatul meu mă înjură, mă maltratează și-mi spune să mă duc unde-oi vedea cu ochii. Dar unde să mă duc ? 1 Casa in care stau am ridicat-o eu și bărbatul meu, cu truda noastră. Ultima dată, abia m-au scos vecinii din mîinile băiatului...Bătrîna își înăbușe un oftat, apoi con

tinuă : „mai spuneți-i și dumneavoastră, poate se potolește și mă lasă să-mi trăiesc în liniște zilele, multe, puține, cite mai am..."în liniștea gravă care s-a așternut, la bară apare feciorul :— Nu-i adevărat 1 Ea (arată spre mamă cu degetul) vrea să mă dea afară din casă și-mi face viața imposibilă.E tot ce a avut de spus. El. un zdrahon, ar fi chipurile terorizat de biata bătrîna. Nici un cuvințel despre respectul pe care-1 datorează mamei, nici o fărîmă de regret pentru purtările sale incalificabile.O veche vorbă spune că pe-o femeie să , n-o atingi fie și cu o floare. Dar cînd floarea e înlocuiță cu... bîta, iar femeia este chiar cea care ți-a dat viață 1 1
Pe „traseul" 

nefast al ires
ponsabilității

Auzim uneori .cite o voce fatalistă co- mentind vreun bucluc în care a intrat cineva : „Așa i-a fost soarta", sau „așa i-a fost dat să fie". Ca și cum între destin și faptele omului n-ar exista nici o legătură....După-amiază de toamnă tîrzie. Simbătă. In căminul de fete al conservatorului „Ciprian Porumbescu" se fac ultimele pregătiri pentru reuniunea de seară....în curtea locuinței sale. Petrache Stoi- șescu, șofer la I.C.R.A.L. Colentina, ciocnește un pahar de vin cu un vecin. N-ar trebui să bea atîta, pentru că e cu mașina întreprinderii, dar s-a gindit că, oricum, șefii săi n-or să-l „miroase" ; in seara

asta n-are de gînd să ducă mașina Ia garaj — are de făcut niște curse personale....Ora 22. La conservator, reuniunea e în toi. Se dansează, se spun glume......Aceeași oră, 22. într-un restaurant, Stoișescu, care abia terminase de cărat niște cărbuni pentru un client, se cinstește. Are capul greu, a cam întrecut măsura, dar nu se lasă bătut :— Șefule, mai dă-mi un „fernet" mare, să mă dreg....Ora 23,30. Cu ochii împăienjeniți de aburii alcoolului, șoferul iresponsabil se urcă la volan. Sfaturile amicilor și rudelor de a se lăsa păgubaș, cam cu o jumătate de gură, nu fac decît să-l întărite. Dacă el are chef de-o plimbare, cine-1 poate opri ? în drum găsește un client pentru gară. Și iată-1 și la bufetul gării 1 S-a mai răcorit, bind pe nerăsuflate două sticle de bere, dar nu prea-1 mai țin picioarele. O, dacă s-ar vedea în mașină......Ora 0,20. Reuniunea s-a terminat. Un grup vesel de studenți se îndreaptă spre cămin....Ora 0,30. Stoișescu accelerează spre casă. Mașina „dansează" pe asfalt. O curbă in dreptul cinematografului „Union". Apasă tare pe accelerator. Ca un bolid, mașina urcă pe trotuar . și izbește gruphl studenților......O fată frumoasă, de 20 de ani, a fost omorîtă pe loc. Pe buze i-a rămas înghețat zimbetul stîrnit de gluma unui coleg ; doi studenți au fost transportați în stare foarte gravă la spital ; trei copii și o femeie tî- nără au rămas fără nici un sprijin din partea tatălui și, respectiv, soțului.Așa „le-a fost dat" ? Nu ! „Soarta" n-are nici o legătură cu iresponsabilitatea. în seara aceea de groază au fost destui oameni șare. printr-o intervenție energică, puteau împiedica tragicul accident. Dar n-au făcut-o ; nici șefii șoferului — care nu s-au alarmat cîtuși de puțin că mașina n-a fost adusă în garaj, așa cum era normal — nici cei cu care a băut nu l-au oprit să se urce la volan în starea în care se afla. Mai există, desigur, și întîmplare. Dar nu acesta este

cazul actului iresponsabil, eare poate fl șî trebuie prevenit. De către fiecare aflat pe „traseul" său nefast.
Din caietul 
grefierului

„Subsemnatul Tudorachc Dumitru, domiciliat in Călărași, declar pe propria mea răspundere că nu-mi explic cum au ajuns cele patru găini din cotețul părții vătămate in mină la mine, intrucît eu intrasem in curtea păgubașului doar cu intenția de a bea puțină apă".(Din dezbaterile dosarului nr. 6956/1972, Ia Judecătoria sectorului nr. 6).„Inculpatul Mihalache Cristea recunoaște că în ultimii doi ani a schimbat mai multe locuri de munca pentru a nu i se da de urmă și a i se reține pensia lunară de 180 lei ce o datorează fiicei sale minore. Totodată, inculpatul declară că mai bine face pușcărie decît să se achite de această obligație".
^(Ținind cont de atitudinea inculpatului, 

cit și de „preferința" ' acestuia, instanța 
l-a condamnat la un an închisoare pentru 
infracțiunea de abandon de familie)....22 decembrie 1972 — „Subsemnata M.M., chem în judecată pe soțul meu și cer să-l condamnați exemplar pentru furt, întrucit în lipsa mea a luat din casă un televizor și alte bunuri și nu știu ce a făcut cu ele"....9 ianuarie 1973 — „Vă rog să luăți act că m-am împăcat cu soțul meu, în sensul că s-a obligat ca pină la data de 19 ianuarie 1973 să aducă acasă televizorul".(Din dezbaterile Dosarului 7009/1972, la Judecătoria sectorului nr. 6).

Emil MARINACHE
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Pentru dezvoltarea rețelei de unități producătoare de carne de pasăre, în urmă cu trei ani s-a hotărît construirea și în zona orașului Galați a unui complex a- vicol cu o capacitate anuală de 20 000 tone carne de pui. Valoarea inițială a complexului a fost stabilită la 305 milioane lei. Pe parcursul realizării investiției, din cauza unor grave deficiențe în proiectare, construcție, devizul general a fost suplimentat de două ori, in final scum- pindu-se cu 56 milioane lei. Sînt sume de bani care, printr-o serie de acte ale I.S.C.P.C.Z. București și ale titularului investiției, au supus bugetul statului la un efort suplimentar și nedorit.în expunerea de motive la proiectul de suplimentare a valorii devizului se arată că deficiențele constatate cu ocazia punerii în funcțiune a complexului sînt datorate lipsei de experiență în determinarea parametrilor de microclimat interior, de funcționare a aparaturii de producere, distribuire și control a căldurii și în dimensionarea la un coeficient de siguranță optim a acestor instalații. Deci, după mai bine de 10 ani de la construirea la noi a primelor complexe avicole, după ce am îm- pînzit țara cu asemenea obiective, mai încercăm și astăzi ca, sub falsa scuză a lipsei de experiență, să ascundem de fapt ignoranța, superficialitatea u- nor oameni. Pentru elucidarea chestiunii să aducem la lumină cîteva fapte. începem cu activitatea proiectantului — I.S.C.P.C.Z. București — și a titularului de investiție, Departamentul Agricul-

anului trecut, s-au înregistrat temperaturi de zero grade. Și mai departe : pentru a suplini lipsa de căldură urmează a se mai construi 3 centrale tip „Vulcan", ajungindu-s? deci tot la soluția cu cîte o centrală pentru fiecare fermă, dar care costă încă 7,35 milioane lei, la care se mai adaugă cele 6 stații de degazare în valoare de un milion/ A trebuit deci să treacă doi ani de la darea în exploatare a acestor hale, să se înregistreze mortalități excesive, din lipsa căldurii, pentru ca cei care au contribuit la această risipă să fie obligați a recunoaște

tre proiectant. Proiectul nu s-a mai prezentat la avizare, trecîndu-se direct la executarea lucrărilor.Cum a fost posibilă o a- tare încălcare gravă a dispozițiilor legale in vigoare ? Sigur pe sine, dispus mai degrabă să invoce elemente de mare finețe profesională, chipurile departe de înțelegerea noastră („Să vă explic eu cum stau lucrurile, că dv. tot nu vă pricepeți la chestia asta cu proiectarea"), ing. șef Dumitru Burciu de la I.S.C.P.C.Z. București ne-a spus : „Consider pă soluția de încălzire cu o centrală tip „Vulcan", la două ferme, este bună. Dacă nu a

iunie 1970, pentru 66 la sută din lucrările executate de constructor nu existau documentații întocmite, lucrările fiind decontate doar pe bază de notă de comandă suplimentară. Mai mult, la predarea primelor ferme (31 decembrie 1970), pentru 33 Ia sută din volumul lucrărilor executate, documentația nu era terminată. Cum s-ar zice, „terminați voi construcția, că noi vom veni să facem proiectul". Știm că, abordînd această chestiune delicată, ne supunem riscului de a scoate la lumină lucruri care nu sînt pe placul celor care aveau obligația să le

disciplinei tehnologice 
la construcțiile agricole
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turii de Stat.La studiul de amplasament al complexului, consiliul tehnico-științific din Departamentul Agriculturii de Stat, luînd în considerare condițiile specifice din această zonă (climat excesiv, cu veri calde, ierni reci și vînturî puternice) recomandă alegerea unui sistem constructiv, a unor materiale sau prefabricate cu un coeficient de termicitate adecvat, un sistem de încălzire mixt (aer cald și radiatoare de tip registru) și cîte o centrală termică pentru fiecare fermă. Ignorînd prevederile din avize (care, potrivit normelor în vigoare, sînt obligatorii pentru cele trei părți : proiectant, beneficiar și constructor), s-a executat numai cîte o centrală la două și chiar trei ferme, iar proiectantul a ajuns la concluzia că pentru încălzirea halelor nu mai sînt necesare nici radiatoare cu apă caldă. Motivul ? Posibila realizare a unor economii...Cită miopie profesiona- ' lă 1 Sistemul de încălzire executat a costat cu 6 milioane mai mult decît cel prevăzut în soluția inițială și nici nu asigură necesarul caloric decît în proporție de 60 la sută. în multe din bale, in iarna

că soluția adoptată de ei nu e bună și că e nevoie să se revină la varianta stabilită din aviz. Dar, de fapt, ce îrjseamnă revenire Ia varianta inițială ? O cheltuială în plus de 14,6 milioane. Din acestea, 5 milioane, cît reprezintă valoarea conductelor pentru transportul căldurii între ferme, vor rămîne „îngropate" pentru totdeauna, pentru că nu va mai fi nevoie de folosirea lor în producție.încă o precizare : pentru soluția de încălzire adoptată nu există aprobarea Consiliului Tehnîco-Științi- fic. Ba, mai mult, C.T.S., prin avizul său nr. 264/1969 atrăgea atenția asupra pericolului pe care îl prezintă noul sistem de încălzire și cerea proiectantului și titularului să arate, în mod explicit, considerentele care au determinat renunțarea la varianta propusă în deviz. Printr-un alt aviz, C.S.P. cerea să se explice motivele pentru care s-a renunțat la soluția cu hale avînd două niveluri aplicate pînă acum la alte complexe, și fundamentaresf soluțtbi 'constructive, atît pentru închiderea halelor cu panouri de azbociment, cît și a soluției pentru acoperiș. Sînt observații ignorate cu infatuare de că-

dat rezultate pînă acum, nu e vina noastră, ci a celor care nu le-au pus să funcționeze la parametrii proiectați.— Știați că nu aveți a- probarea C.S.P. și C.T.S. al Departamentului Agriculturii de Stat pentru soluția de încălzire adoptată, de ce s-a trecut la aplicarea ei ?— Aprobarea nu o obținem noi, ci beneficiarul, respectiv Direcția de construcții și investiții din departament.Acesta este răspunsul primit din partea unuia dintre factorii cei mai competenți în chestiunea mai puțin pricepută de noi. Surprind ușurința, seninătatea cu care un cadru cu o muncă de răspundere, unul din autorii faimosului proiect, „clarifică" lucrurile. Așadar, soluția revizuită de dînșii este perfectă și totuși se revine Ia soluția inițială.Culmea improvizației a fost atinsă insă la executarea propriu-zisă a lucrărilor de construcție. Pe parcursul efectuării, datorită obiecțiilor ridicate de Constructor (lucrări omise, altele încadrate greșit), recunoscute de proiectant, a- cesta a fost obligat să renunțe la documentația existentă. La data de 30

preîntîmpine. Dar intenția noastră nu este de a critica numai practicarea în sine a acestui procedeu — din păcate prea des în- tîlnit pe șantierele de construcții agricole — căci poate se va pune ordine într-o zi și în acest domeniu, ci mai ales falsa interpretare a noțiunii de grabă. Am auzit de nenumărate ori de la acești oameni, drept justificare a unor grave anomalii, intenția sfîntă de a face ceva mai repede. Dacă noțiunea de mai repede pentru ei este egală cu cîrpăceala, este evident vorba de o denaturare a noțiunii de a lucra mai repede. Mai repede, înseamnă să gindim mai repede, să ne organizăm mai repede.Dincolo de toate aceste lucruri se degajă concluzia unei practici ale cărei implicații sînt deoseb.t de dăunătoare : indisciplina, pentru că aici avem de-a face cu indisciplina în forma ei cea mai gravă. Au fost să- vîrșite abateri de la normele legale de proiectare, abateri de Ia studiul teh- nico-eeonomic în procesul de execuție a lucrărilor etc. Acest caz readuce în discuție o problemă cu o răspîn- dire mai largă pe șantierele agricole de Ia noi — schimbarea unor' soluții

constructive, care nu țin seamă de tehno’ogia producției agricole și care, așa cum s-a dovedit și în exemplul de față, se soldează cu mari pagube materiale. Unor asemenea manifestări, indiferent de justificările care sînt aduse, trebuie să li se pună cu hotărire capăt. Cine vrea să se joace „de-a modificarea proiectelor", numai de dragul de a face experi- 'mentări, poate s-o facă, dar nu pe banii statului.Bine, rău (foarte rău), cum s-a lucrat, pînă la urmă lucrările au fost terminate. Cel puțin așa spune constructorul — I.C.A.Z. Galați — așa. spune și titularul investiției — trustul' avicol. De un an, sau chiar de doi ani, din birou se spune că aici se cresc pui în condițiile asigurate de un complex construit după o tehnică superioară. Sînt și unii care refuză să creadă acest lucru — Banca pentru agricultură și industrie alimentară și bieții pui care se încăpățînează să creadă că se pot încălzi numai de la căldura sufletească a tov. Burciu.Comisia de recepție, nici pînă la ora actuală, nu a făcut recepția punerii în funcțiune și cea finală a acestui obiectiv. Cît privește recepția preliminară, trebuie arătat că procesele verbale nu conțin aprecieri asupra calității lucrărilor ; lipsesc concluziile cu privire la modul cum s-a respectat în execuție proiectul ; nu s-au analizat soluțiile constructive adoptate de proiectant ; nu s-au arătat lipsurile din proiectare și execuție și nici nu au fost stabilite măsuri eficiente care să asigure exploatarea acestui complex. Este cu atît mai regretabilă această situație, cu cît din comisia de recepție fac parte oameni cu funcții de răspundere (inginer Stan Țîrlea, director general al trustului avicol. Constantin Ciogolea, șeful serviciului investiții al trustului avicol, Teodor Ghercu, directorul direcției de construcție și investiție din Departamentul I.A.S.).Și acum, epilogul. Investiția a fost declarată pusă în funcțiune la termen. Comisia de recepție atestă formal acest lucru. Proiectantul mai caută soluții pentru problemele rămase nerezolvate. Intre timp, 2,4 milioane pui de găină nu au putut ajunge la maturitate, găsindu-și moartea, din cauza frigului, îndată după ieșirea din găoace. Constructorul tace mulțumit că nu este băgat în seamă pentru calitatea deplorabilă a unor lucrări, iar titularul investiției este mulțumit că, scriptic, s-a mai raportat încă un obiectiv pus în funcțiune. Și un happy-end bizar, nefiresc și de-a dreptul scandalos : toți cei care au luat parte la executarea acestui o- biectiv au încă'să't'(^„binemeritată" primă de 700 000 de lei...
Iosil POP

(Urmare din pag. I)deplinirii planului de producție (hîrtie și celuloză), se impune o lărgire a ariei de colectare a paielor, pe întreaga suprafață a țării, ceea ce antrenează cheltuieli suplimentare de manipulare, transport ș. a. Prin măsurile luate se va asigura diminuarea treptată a pierderilor planificate la acest combinat, astfel că, pînă în anul 1975, să fie complet rentabilizat. în legătură cu faptul că unele unități au propus majorarea pierderilor acceptate prin plan, menționăm că toate cazurile de acest gen au fost profund analizate și s-au stabilit soluții pentru încadrarea în cheltuielile planificate.
— Cum apreciați activitatea 

brigăzilor care au analizat posi
bilitățile de rentabilizare, de 
creștere a eficienței economice 
în întreprinderile planificate cu 
pierderi ?— Pentru a aduce la îndeplinire sarcina trasată de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, de a se

analiza cauzele care generează pierderi și a se întocmi programe concrete de măsuri, ministerul nostru a dispus înființarea comisiilor de analiză în toate unitățile cu pierderi, iar rezultatele au fost dezbătute în organele colective de conducere ale acestora. Din minister, la această acțiune au luat parte direct 30 de specialiști. De asemenea, cadrele de conducere din minister, desemnate să ia parte la dezbaterile în adunările generale ale oamenilor muncii, au primit sarcina să se ocupe îndeaproape de acțiunea de reducere a pierderilor. In fiecare combinat, grup și centrală, s-au constituit colective de ingineri, tehnicieni și economiști care au lucrat direct în unități, pentru găsirea posibilităților tie rentabilizare. Prin tot ceea ce au întreprins, consider că brigăzile și-au adus o contribuție importantă la rentabilizarea unităților economice. Un real sprijin în această acțiune l-au acordat comisiile județene de rentabilizare care, cunos- cind îndeaproape activitatea unităților respective, au propus, alături de colectivele întreprinderilor, mă

surile necesare pentru îmbunătățirea rezultatelor financiare.
— Ce premise există pentru 

rentabilizarea activității tutu
ror întreprinderilor din subor- 
dinea ministerului ?— Experiența de pînă acum, efectul măsurilor aplicate in practică pentru creșterea eficienței economice, îndeosebi la întreprinderile pînă de curînd nerentabile, ne îndreptățesc să intensificăm eforturile in vederea rentabilizării unităților din sectorul economiei forestiere și materialelor de construcții. Conducerea ministerului va urmări ca, prin programele de măsuri ce se elaborează pentru îndeplinirea indicatorilor de,plan la întreprinderile nerentabile, să se prevadă soluții care să asigure sporirea eficienței activității fiecărei secții, sector, atelier, a fiecărui Ioc de muncă. In a- cest scop, ministerul și-a propus să sprijine aceste întreprinderi cu specialiști, care, împreună cu colectivele din unități, să asigure eliminarea pierderilor în termen cît mai scurt posibil.

NOTA REDACȚIEI : Evident, merită remarcate rezultatele obținute pînă în prezent de unitățile Mi
nisterului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții în domeniul rentabilizării, măsurile pre
conizate a se aplica în continuare în această privință. Se situează însă aceste realizări la nivelul posibili
tăților reale din întreprinderi ? Tovarășul adjunct al ministrului apreciază că rezervele identificate sînt 
doar aparent mici, că ele trebuie adăugate la cele mobilizate prin plan. Nimic de zis I Dar pentru renta
bilizarea unor unități sînt necesare măsuri mult mai energice. De pildă, se consideră că rentabilizarea 
C.C.H. Călărași s-ar produce „pînă în anul 1975". Dar, într-un articol publicat în „Scînteia" nr. 9 369 din 23 
decembrie, anul trecut, se arăta : „...colectivul combi natului s-a angajat să atingă în 1973 nivelul parame
trilor proiectați la toate consumurile, iar odată cu aceasta, cheltuielile aferente la 1 000 lei producție- 
marfă să se îpscrie sub 1 000 de lei". Ce înseamnă aceasta ? Nimic altceva decît rentabilizarea activității 
economice a combinatului călărășean. în fața acestei situații se pun întrebările : Există sau nu condiții 
reale pentru lichidarea mai grabnică a pierderilor la C.C.H. Călărași ? S-au epuizat rezervele de ren
tabilizare a activității combinatului în anul 1973 ?

Răspunsul ia aceste întrebări :

„...Resursele
ni-l dă tovarășul Comellu C1C1COPOL

directorul Direcției teritoriale de control și revizie nr. 5 din București

ERA ‘ 
fNTR-

T AȘA, 
tARNĂIarna anului 1963. La marginea dinspre sud a municipiului Focșani au fost puse în funcțiune mașinile moderne ale fabricii de mobilă, primul mare obiectiv industrial al județului Vrancea. „O- rașul liniștit" de provincie a fost atunci racordat la ritmul trepidant al vieții moderne.A fost începutul. Ritmul vieții orașului s-a intensificat. Fabrica de confecții, fabrica de plăci fibro-lemnoase, fabrica de ștanțe și matrițe și multe alte obiective mai mari și mai mici s-au ridicat între timp, constituind azi tot atitea „fire" prin care orașul este conectat la înalta tensiune la care trăiește țara.Fabrica de mobilă a fost primul obiectiv foc- șănean care a început să capteze energiile din localitățile apropiate. Locuitorii satelor dintre munți și păduri, muncitori forestieri din tată în fiu, au înțeles că din lemn se mai pot face și alte lucruri decît fluiere și putinele, șindrilă și cozi de unelte. Au înțeles că s-au creat condiții ca și vrîncenii să-și afirme aptitudinile, capacitatea de muncă.— Nu mi-a fost ușor șă las toporul, drujba și pădurea — își amintește Costică Norocea, din comuna Vizantea-Livezi, dar voiam să particip și eu la ridicarea fabricii. M-am angajat muncitor la întreprinderea de construcții. Cind constructorii și-au terminat partea lor în 1961, m-am transferat la întreprinderea 3 izolații — București și. împreună cu e- chipa, am executat diferite lucrări de protecție, după care m-am transferat Ia... fabrica de mobilă.Costică Norocea a reușit să se integreze în marele eșalon al clasei muncitoare, să-și însușească o nouă profesie, a învățat să înnobileze lemnul pădurilor vrîncene. O dată cu el, au coborît din satele de munte multi, foarte mulți tineri, hotă-

RITM INTENS IN 
ÎNNOIREA FABRICAȚIEITÎRGOVIȘTE (Corespondentul „Scînteii", Constantin Soci). în întrecerea socialistă ce se desfășoară în județul Dîmbovița, sub deviza „Cincinalul înainte de termen". Fabrica de aparataj electric pentru instalații din Titu ocupă un loc de frunte. Paralel cu îndeplinirea ritmică și depășirea planului de producție, colectivul întreprinderii a asimilat și lansat în fabricație, cu mai mult de o lună înainte de termen, noi produse. Este vorba de priza și fișa pentru tractorul românesc, produse destinate uzinei brașovene și bazelor de aprovizionare ale stațiunilor de mașini agricole și de comutatorul electro-casnic.

Recent, organe ale direcției noastre au investigat la C.C.H. din Călărași posibilitățile de rentabilizare a activității economice în anul în curs.' Controlul a relevat că, pe lingă o serie de rezultate pozitive obținute de acest colectiv, se mențin încă neajunsuri care afectează negativ rezultatele financiare. Pentru înlăturarea lor, împreună cu conducerea unității, organele de control au stabilit peste 130 de măsuri concrete, unele aplicate operativ in timpul controlului, altele urmînd a fi înfăptuite in continuare de către colectivul combinatului.De pildă, s-a constatat că indicii de folosire a utilajelor în principalele secții de producție se situează sub nivelul planificat. Analiza cauzelor acestei stări de lucruri a relevat că deficiențele se pot remedia simplu și eficient, prin urmărirea mai atentă a modului de funcționare a utilajelor, întărirea asistenței tehnice și asigurarea unei întrețineri corespunzătoare a instalațiilor în schimburile II și III, completarea corectă a evidențelor. Mari resurse nevalorificate există și în privința consumurilor specifice de materii prime și materiale, energie ș. a. Eficiența măsurilor de îmbunătățire a normelor de consum, aplicate în- timpul controlului, se ridică Ia 12 milioane lei. în scopul reducerii imobilizării fondurilor aflate în stocuri materiale, s-au verificat contractele încheiate, comparativ cu necesarul real al producției și cu stocurile existente. S-a constatat, astfel, că se poate renunța la unele cantități contractate (200 tone acid clorhidric, 198 tone sulfoaluminat de calciu), iar alte materiale și piese de schimb existente în combinat au fost date disponibile. Prin analize judicioase s-au economisit, în timpul controlului, și importante fonduri valutare.

Cu ocazia controlului au ieșit la iveală și unele tendințe de a escamota anumite deficiențe, de a le justifica prin influența... cauzelor obiective. Despre ce este vorba ? De asigurarea cantitativă și calitativă a materiei prime — paiele. In proiectul aprobat pentru construcția acestui combinat s-a prevăzut ca unitățile agricole din actualele județe Ilfov, Ialomița și Teleorman să furnizeze întregul necesar de paie. Practic, însă, din județele amintite,
C.C.H. DIN CĂLĂRAȘI POA
TE FI RENTABILIZAT MAI 
REPEDE DECÎT PÎNĂ ÎN 

1975

eombinatul din Călărași își procură numai circa 40 la sută din cantitatea de paie de care are nevoie. în aceste condiții, combinatul este pus în situația de a efectua aprovizionări de la unitățile agricole situate in județe mult mai îndepărtate (Dolj, Timiș, Mehedinți, Tulcea ș. a.), ceea ce se, reflectă în majorarea costului transportului și, implicit, in depășirea cheltuielilor de aprovizionare pe tona de paie cu zeci de procente peste prevederile normale. Nu-i vorba insă numai de aceste cheltuieli suplimentare pentru combinat, ci și de alte pierderi pe un plan mai general, determinate de imobilizarea unui important număr de vagoane afectate transportului de paie Pe distanțe lungi și care, datorită volumului mare al paielor, sînt utilizate numai la aproximativ

un sfert din capacitatea lor utilă de transport. Nici din punct de vedere calitativ, paiele aprovizionate (in proporție de circa 30 la sută) nu întrunesc condițiile prevăzute, de aici apărînd alte pierderi. întrucît la contractarea și transportul paielor in 1973 sînt stabilite pierderi de circa 23 milioane Iei, sintem de părere că se impun măsuri hotărite din partea ministerului de resort pentru a nu admite, cum se propune, irosirea fondurilor statului cu aducerea paielor de la mari distanțe. Apreciem ca absolut necesare și unele acțiuni pentru asigurarea calității paielor. Cei care le pot întreprinde sînt Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții și Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor care, prin institutele de cercetări specializate și prin organele de resort — în special prin direcțiile a- gricole din județele Ialomița, Ilfov și Teleorman — pot determina atît sporirea cantităților de paie livrate combinatului, cît și îmbunătățirea condițiilor de recepție calitativă a paielor la producători. O soluție, după părerea mea, ar fi să se stabilească prețuri de cumpărare diferențiate, în raport de calitatea paielor, care să fie avute în vedere la încheierea contractelor între furnizor și beneficiar, pentru prevenirea practicii de a se finanța încă rebuturile, adică de a se achiziționa paie care apoi in mare parte se aruncă.Există și alte rezerve potențiale pentru reducerea pierderilor în cadrul unităților subordonate C.C.H. Călărași. Am în vedere, de pildă, utilizarea la capacitatea proiectată a instalației pentru fabricarea hîr- tiei înnobilate de la Fabrica de hîrtie Palas-Constanța, unde, pentru anul acesta, există o capacitate disponibilă de circa 1 000 tone, precum și punerea in funcțiune, la aceeași unitate, a instalației de gravat cilindri, achiziționată din import încă 
clin luna august 1972. Este suficient să arătăm că intirzierea dării in exploatare a acestei instalații provoacă fabricii cheltuieli suplimentare efectuate cu transportul cilindrilor la București, care anul trecut au însumat 1 200 000 lei.

Deci, există posibilități superioare de rentabilizare mai grabnică a activi
tății economice a C.C.H.-Călărași. Așa apreciază organele de control finan
ciar. Sintem încredințați că muncitorii, inginerii și tehnicienii combinatului vor 
acționa ferm pentru mobilizarea perseverentă a resurselor și posibilităților 
existente și — cu sprijinul ministerului de resort — vor trece cu succes și mai 
repede „examenul" rentabilizării.

(Urmare din pag. I)
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rîți să dea lemnului culoare și strălucire. Vasile Bouroș din Vidra. Ion Popescu din Năruja, Nicolae Ciută din Herăstrău, Rogoz Andronache din Reghiu și cîți alții, din toate ungherele Vrancei. A fost greu și momentele de început nu se uită. Atunci s-au călit oamenii, greutățile i-au făcut să se simtă ■ răspunzători și utili. Pe deasupra, au avut și satisfacția de a fi primii.Din cei peste 1 000 de muncitori ai fabricii, mai mult de jumătate s-au format ca tîmplari-me- canici, șlefuitori, tapițeri, învățînd meseria la locul de muncă. 316 muncitori au urmat cursurile serale ale liceului de cultură generală ; 68 au terminat școli tehnice de maiștri ; 41 au făcutcursurile unor școli de specialitate, iar 14 sint a- cum studenți în învăță- mintul tehnic superior.Iarna 1973. Pe fundația temeinic fixată într-o solidă armătură de cunoștințe, fantezia feciorilor de pădurari s-a afirmat, dînd satisfacții celor mai rafinate gusturi. Din atelierul de creație au trecut în producția de serie peste 200 de modele noi. Tînărul colectiv de mobilieri din Focșani a devenit cunoscut dincolo de hotarele țării. Garniturile „Cormoran". „Miorița". „Vrancea". „Fante

zia" și cîte altele au fost apreciate la tîrgurile internaționale din Moscova, Londra, Paris. Kbln, Tripoli, Leningrad, Lyon. O parte importantă din producția de mobilă a fabri
cii este exportată in : U- niunea Sovietică, Anglia, S.U.A., Belgia, R. F. a Germaniei, Iugoslavia, Franța etc.La ciștigarea acestui binemeritat prestigiu au contribuit în mare măsură Nicușor Ardeleanu, Nicolae Corjos, Nicușor Chirilă și mulți alții, care au pășit pe drumul noii profesii o dată cu Norocea și împreună au parcurs etapele de dezvoltare și perfecționare. Nicu Miron a început în 1962, pentru a deveni azi u- nul din muncitorii specialiști care participă, în cadrul atelierului de creație, Ia realizarea unei noi garnituri ce va fi expusă la tir- gul de la Bruxelles. Alături de el lucrează Ion Jechianu, fiul unui bă- trin drujbar din Herăstrău. Viața lor, evoluția lor sînt componente ale vieții și evoluției fabricii.Vasile Dascălu, ingine- rul-șef al fabricii, a renunțat la un loc bun intr-un institut de studii și proiectări silvice și a revenit pe meleagurile natale, pentru a-i învăța pe vrîncenii săi cum se înnobilează lemnul.

— îmi place să știu, a- firmă inginerul, că producem anual peste 24 400 garnitiiri convenționale de mobilă, deși fabrica a fost proiectată pentru o producție de numai 15 000. Anul trecut am realizat planul anual cu 25 zile mai devreme și. din întreaga producție, 97 Ia sută s-a trimis la export. Iar în acest an, față de 1972, producția globală și marfă va fi cu 12.6 la sută mai mare. La export vom produce cu 6 la sută mai multe garnituri. întreg sporul de producție se va realiza pe seama creșterii productivității muncii, care va fi în acest an cu 16 Ia sută mai mare ca în 1972.Productivitatea a devenit indicatorul care oglindește sintetic nivelul tehnic de perfecționare atins de colectivul acestei fabrici, indicator care înglobează eforturile pentru mecanizarea proceselor de producție, modernizarea utilajelor, mărirea capacităților, economisirea materiilor prime. ridicarea nivelului de calificare profesională.Toate aceste mari realizări, putem să nu le comparăm cu ceea ce a fost atunci, în 1963 ? Era tot așa, iarna...
Ion N1STOR 
corespondentul 
„Scînteii"

medicamentelor, vopselelor, a cerne- lei tipografice... Da, da, fără uleiul de nucă nici noi n-am putea să ne tipărim articolele.— Poate că dușmanii nucului asta și urmăresc.— Nu cred.— Și de ce nu ?— Pentru că articolele noastre pe tema nucului, o spun cu durere, n-au avut aproape nici o eficiență.— E grav. Ceea ce afirmați este foarte grav.— Cifrele vorbesc. Iată ce scriam acum 9 ani : „în momentul de față nucul reprezintă circa 3 la sută din totalul pomilor fructiferi. Este puțin... în vederea dezvoltării acestei culturi, prin lucrările de raionare a pomiculturii s-a prevăzut ca pînă în 1965 nucul să reprezinte 3,8 la sută din totalul pomilor, iar în 1970 să a- jungă la 5 la sută". Care credeți că era procentul lor în anul prevăzut ?— Care ?— Tot trei la sută !— Poate că a crescut atît de mult numărul celorlalte specii, îneît proporția...— ...Nu, nu. Cultura nucului nu s-a realizat nici în cifre absolute. Trebuia să avem acum 4,4 milioane de arbori. Și avem doar 2,8 milioane, din care numai 2,2 milioane sînt pe rod.— Vorbeați de ineficacitatea articolelor... Dar acești indicatori au fost stabiliți nu de ziar, ci bănuiesc că de stat, nu ?— Există chiar reglementări legale ! Prin H.C.M. nr. 305 din 30 mai 1964 se stabilea concret un număr de persDectivă al nucilor.— Cîți ?— Ce să ne mai amintim !— Totuși...— Opt milioane.— De neînchipuit ! Dacă nici o dispoziție legală n-a fost respectată...— Ba ea a fost oarecum aplicată.— Cum „oarecum" ?— Vezi, ne întoarcem la mentalități. S-a vorbit în alte anchete ale ziarului de un anumit punct nevral-

gic al atitudinii față de filiera necesitate — decizie — acțiune. Era vorba de neseriozitatea manifestată prin ră- mînerea la stadiul de studiu și de promisiuni. în problema nucului, hiba este numai parțial aceeași. Mai intervine și o altă carență: INCONSECVENȚA IN TIMP. Nu este totul să treci de la vorbă la faptă, ci SĂ PERSEVEREZI ÎN FAPTE și să nu te contrazici, reeditînd problema. Mai pe românește, NU CU O MÎNĂ SĂ FACI, IAR CU ALTA SĂ DESFACI.— Iar mai pe... nucește ?— O bună parte din copaci au fost sădiți. Dar ei, fie nu au fost protejați

față de ce se va intîmpla mai tlr- ziu ?— Poate că acestea sint cazuri de excepție...— Numai in anii 1965—1970 au fost doborîți un milion de nuci. Adică — o treime din fond. Există și în acest sens acte normative. Prin Decretul nr. 134/1954 era prevăzută sancționarea tăierii nucilor, însă textul legal nu oferea suficiente posibilități pentru pedepsirea promptă, eficientă a celor care doborau acest arbore prețios. Abia prin H.C.M. nr. 342 din 1971 a fost reglementată o procedură mai simplă de sancționare a tăierii.
DACA IN IOC Dl FIECARE VORBA 

AR FI FOST SĂDII ClTE UN NUC...
prin simpla implantare a unui țăruș- tutor (de mai multă „îngrijire" nucul nu are nevoie), fie s-au întîmplat fapte mai regretabile.— Spre exemplu ?— Spre exemplu, în Dobrogea au fost plantați cu entuziasm un mare număr de puieți de-a lungul șoselelor Constanța—Tulcea, Constanța — I-Iîrșova, Constanța — Negru Vodă și Constanța — Mangalia. Cind au început să se dezvolte au fost smulși. Nu fusese prevăzută... lărgirea șoselelor.— Dar plantațiile în masiv ?— Zilele acestea am primit o scrisoare. Sintem anunțați că gospodarii (e un fel de a-i numi) de la cooperativa agricolă din Poenari-Argeș au hotărît că nucii lor nu mai sînt rentabili. în realitate, cooperativa are debite restante și. ca să achite datoriile. taie nucii și-i valorifică la repezeală. Cine are simțul răspunderii

Dar, deși acum se iau măsuri de sancționare, sarcinile și dispozițiile care reglementează activitatea unităților de industrializare a lemnului fac ca reprezentanții acestora să riște pînă la a tăia copacii noaptea.— E prea dureros ca să continuăm. Vă întreb altceva : existau condiții pentru realizarea indicatorilor propuși în urmă cu nouă ani ? Ne referim la terenuri, material săditor etc. Ne gin- dim Ia faptul că obiective de asemenea amploare nu se realizează de la sine, numai ca efect al actelor normative.— S-a vorbit atunci de generalizarea metodei altoirii, de profilarea stațiunilor experimentale Miniș, Oradea, Dobrogea și a unităților agricole de stat Ostrov, Isaccea, Poroschia și Nădejdea, de livezi compacte în unele unități agricole cooperatiste, de plantarea pantelor erodate din regiunile Galați, Bacău, Iași. Metoda altoirii a fost abandonată pentru că nu dădea

rezultate, unitățile agricole nominalizate au rămas la vechiul lor specific, iar pantele erodate n-au fost acoperite cu plantații decît parțial. Dacă de acum nouă ani, pentru fiecare vorbă rostită pe această temă ar fi fost băgată în pămint cite o singură nucă, aveam acum păduri impresionante, care peste încă patru- cinci ani ar fi dat fructe.— încet, incet, s-a desprins din discuție ideea că, pe plan moral, lipsurile corespund nu numai îngustimii de vederi și preocupări, ci și unui anumit stil de muncă. Ce părere aveți ?— Este de precizat că în cazul nucilor responsabilitatea pentru situația creată aparține deopotrivă Ministerului Economiei Forestiere, principalul doborîtor al milionului de nuci tăiați pe alese (cantitate ce depășește posibilitățile de regenerare a plantațiilor), cît și Ministerului A- griculturii, care, în perioada respectivă, nu a plantat decît 700 000 de puieți. Astfel, un codru de 300 000 de nuci, care ar fi trebuit să fie lăsat ca zestre generațiilor viitoare, nu apare deloc pe harta pomiculturii de azi.— Cine răspunde în țara noastră de problema nucului ?— Direcția pomiculturii. Cind B-a pus problema pentru prima dată, ea aparținea de Ministerul Agriculturii. De cițiva ani, această direcție a fost înglobată în Centrala pentru producerea, valorificarea și industrializarea legumelor și fructelor. Dar nu depinde însă numai de ea, ci și de consiliile populare, ca realizatori în fapt ai sădirilor și ocrotirilor.— Răspunderea-răspundere, înțeleg Insă că este a direcției pomiculturii.— Da.— Ați putea să nominalizați persoane ?— Desigur, dar în cursul anilor au fost atitea persoane responsabile în organele centrale și în cele locaie incit ar fi nevoie de o întreagă listă.— Mda... E cam greu ! Problema nucului mai poate fi rezolvată ?— Peste citeva zeci de ani, DACĂ SE ACȚIONEAZĂ DE ÎNDATĂ.

I
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fSTIWfflE DE CIUTURĂ AEE CAPITALEI
Instituțiile de cultură din Capitală sînt preocupate tot mai mult de îmbunătățirea și perfecționarea mijloacelor specifice muncii lor de creație folosite pînă acum, cit și de găsirea altora noi, necesare îmbogățirii formelor și metodelor de desfășurare a muncii politico-educative. Raportul direct pe care desfășurarea vieții sociale îl stabilește între munca politioo-educativă și activitatea de producție, materială, a fost strălucit subliniat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la Conferința organizației municipale de partid București, din ianuarie 1973 : „...este clar că există o sirîn- să unitate dialectică între aceste două domenii. în măsura în care vom obține rezultate bune în creșterea conștiinței socialiste, în ridicarea nivelului de cultură, în înțelegerea tot mai clară de către masele largi de oameni ai muncii a fenomenelor vieții sociale, în aceeași măsură va crește și participarea lor activă la întreaga viață economico-socială, se va asigura înfăptuirea în condiții tot mai bune a întregului program de dezvoltare a României"., Activitatea pe care o desfășoară în prezent Comitetul de cultură și. educație socialistă a municipiului București — sub îndrumarea nemijlocită a comitetului municipal de partid — pornește de la ideea că dinamica producției materiale și a vieții sociale solicită, în mod dialectic, și metode noi ale muncii politico-educative, corespunzătoare necesităților, cerințelor contemporane. Astfel, în instituțiile de cultură ale jCapitalei, în teatrele dramatice și muzicale se manifestă o preocupare mai accentuată pentru strîngerea legăturilor cu publicul, pentru diversificarea mijloacelor prin care teatrul își îndeplinește funcția socială. Modalitatea artistică, educativă, primordială a teatrului rămîne spectacolul, dar teatrul nu se poate rezuma exclusiv la spectacol, nu poate fi reprezentat și reprezentativ doar prin reprezentație, nu poate fi o instituție care doar își așteaptă publicul. De aceea, organizarea „Săptămînii teatrului", apariție inedită în peisajul artistic bucureștean, constituie un mijloc prin care instituțiile artistice de spectacol aduc o prezentă multilaterală în viața cotidiană, în uzine. în cartiere, în școli. „Săptămîna" fiecărui teatru bucureștean are în calendar o suită de manifestări, momente de vîrf ale activității teatrului respectiv, tlustrind ponderea din ce în ce mai activă a spectacolului în viața socială, eforturile sale de a veni în întîmpinarea publicului. în cursul

lunilor stagiunii, fiecare teatru beneficiază de cite o săptămîna care îl reprezintă deci la nivelul cel mai înalt ai posibilităților sale de a-și lărgi manifestările, de a dezvolta inițiativele cele mai valoroase.Experiențele făcute în ultimul timp' au confirmat pe deplin faptul că în- tilnirile dintre artiști și spectatori nu sînt condiționate și nici limitate exclusiv de spațiul celor cîțiva metri pătrați ai scenei — scenă aflată.' printr-o mai veche moștenire, mai ales în centrul Capitalei — și că ele se pot desfășura mult mai larg, cu amplitudinea și vibrația unei forțe sociale, în halele marilor uzine, în

a poeziei", „Zi a teatrului", „Ziua muzicii și a dansului", „Ziua artelor plastice", „Ziua filmului", ne dă prilejul să cultivăm sentimentul de dragoste pentru București, pentru prezentul și viitorul său luminos, să evocăm trecutul istoric, social și cultural al Capitalei, momente importante din lupta revoluționară a cetățenilor săi. „Primăvara culturală". eveniment efervescent, va constitui și un prilej de promovare și stimulare a inițiativelor valoroase din cadrul instituțiilor cultural-ar- tistioe. ' \în domeniul activității cultural- educative de masă reliefăm preocu
Un amplu program educativ 

destinat creșterii conștiinței socialiste, 
ridicării nivelului de cultură

cluburi muncitorești, în sălile — mai modeste, dar atît de pline de căldură — ale școlilor.în același spirit al strîngerii legăturilor cu publicul, în luna iulie 1973, pe scena — cu plafonul descoperit — a sălii Comedia a Teatrului Național va avea loc „Luna comediei", prilej pentru teatrele din Capitală de a prezenta cele mai bune spectacole și cele mai interesante forțe actoricești din sfera atît de îndrăgită de public, a comicului. ’ Această nouă manifestare estivală va continua ceea ce am început anul trecut cu „Luna teatrală bucureștea- nă“. Se vor extinde, de asemenea, „spectacolele de sunet și lumină" care vor avea loc în Cișmigiu — în Rotonda scriitorilor — și la „Expn- flora", spectacole cu caracter patriotic. exprimînd poezia dragostei de țară, de oameni, de natură.O altă activitate nouă, în acest an, va fi „Primăvara culturală bucu- reșteană", manifestare amplă pe care o vom organiza în colaborare cu consiliul municipal al sindicatelor și comitetul municipal U.T.C. Gîndită într-o activitate complexă, cu caracter de masă și cu un conținut profund educativ, această acțiune se va desfășura în a doua jumătate a lunii mai și va purta amprenta primăverii, ca anotimp al luminii, ca bucurie a creației împlinite, ca perspeotivă optimistă. „Primăvara culturală bucureșteană", avînd o „Zi

parea de a lega mai strîns formele de învățămînt specifice de obiectivul major al activității economice și sociale a Capitalei, realizarea cincinalului în patru ani și jumătate. în cadrul universităților populare funcționează, pentru oamenii muncii din Capitală, începînd din acest an, numeroase cursuri tehnico-științifice de perfecționare profesională. în toamnă, în colaborare cu consiliul municipal al sindicatelor, se va deschide prima universitate populară tehnică, al cărei sediu permanent va fi instalat chiar în incinta unei mari întreprinderi bucureștene. Totodată, mișcarea artistică de amatori din Capitală se va exprima în acest ?n prin acțiuni cu caracter inedit, care vor spori prestigiul și conținutul e- ducativ al manifestărilor din acest domeniu de activitate : „Festivalul cinecluburilor", „Festivalul teatrului de amatori", „Trecerea în revistă a brigăzilor artistice de agitație" — iată numai citeva din activitățile noi pe care Ie vom organiza în spiritul ideii enunțate la început.O noutate din acest domeniu este și întrecerea dotată cu „Cupa inițiativelor", care își propune să îmbunătățească și să dezvolte problematica și conținutul activității desfășurate de cluburile și casele de cultură din Capitală, menită să contribuie la popularizarea politicii interne’și externe a statului nostru, a succeselor obținute de către oamenii

muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene în realizarea planului cincinal înainte de termen.Și muzeele din Capitală se înscriu pe linia promovării unor mijloace noi, de mai mare eficiență, privind valorificarea și popularizarea patrimoniului de care dispun. Muzeografii Muzeului de istorie a municipiului București își vor concentra eforturile de cercetare științifică, spre crearea „Hărții istorice a orașului Bucu- *• rești", lucrare de vastă sinteză, care va oferi atît specialiștilor, cît și publicului, date valoroase asupra istoriei orașului, de la primele urme de existență ale omului pe aceste meleaguri, pînă la crearea și dezvoltarea orașului zilelor noastre. Dispu- nind de un bogat patrimoniu literar, Muzeul literaturii române — care a obișnuit publicul bucureștean cu elevate spectacole literar-muzica- le, va organiza anul acesta „Teatrul Manuscriptum", manifestare cu frecvență lunară, care va oferi publicului piese originale ale unor scriitori mai puțin cunoscuți ca dramaturgi, lecturi artistice ale unor manuscrise și corespondențe inedite. Propunîndu-și să continue mai eficient acțiunea de educare estetică a publicului (beneficiind și de rezultatele sondajului psihologic al vizitatorilor efectuat în anul 1972), Muzeul de artă va organiza, în mod permanent, întîlniri ale artiștilor plastici contemporani cu publicul. Cele două muzee cu specific de artă populară și etnografie, Muzeul satului și Muzeul de artă populară, își vor coordona e- forturile pentru realizarea, cu concursul unor formații artistice profesioniste și de amatori din țară, a unor spectacole folclorice, astfel în- - cit vizitatorilor din țară și de peste hotare să li se ofere posibilitatea cunoașterii complexe în același cadru a tuturor formelor de creație populară : dans, muzică, costume, arhitectură, sculptură, ceramică etc.Aceste cîteva initiative, cărora li se vor adăuga și altele — și care evident se desfășoară concomitent cu activitățile curente ale instituțiilor, sporite calitativ de acest nou impuls — poartă amprenta dorinței de a înscrie arta și cultura Capitalei în perimetrul unei activități mai eficiente, pusă într-un mod cît mai angajat în slujba muncii politico-educative. a înfăptuirii politicii partidului în domeniul educației socialiste a maselor.
Amza SACEANU 
președinte al Comitetului 
de cultură și educație socialistă 
al municipiului București

V

ț 
I
I
ț
î

I
I
I

I
I
I
I
ț

£

1

PROGRAMUL I

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

10,00 Viața satului.
11.10 Omul și muzica lui. Marțian 

Negrea la 80 de ani. Omul, 
gîndurile, muzica și elevii lui.

12,00 De strajă patriei.
12,30 Emisiune în limba maghiară : 

Teatru TV : „Cine ești tu ?“ 
de Paul Everac.

14,05 Telex.
14.10 „360 de grade*4.
18.10 Film serial pentru tineret : 

„Pierduți în spațiu*. Episodul 
XVIII : „Reîntoarcerea 
spațiul cosmic*. 
Vetre folclorice. Cîntece 
„Cetatea de piatră". 
1001 de seri. 
Telejurnal a Săptămîna 
litică internă și internaționa
lă în imagini.

20,10 Reportajul săptămînii : O 
prezență românească pe trei 
continente.

20,30 Varietăți... fără mănuși. 
Spectacol muzical-distractiv. 
Interpretează : Ion Finteștea- 
nu, Stela Popescu, Dem. Ră- 
dulescu, Tamara Buciuceanu,
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teatre
• Opera Română : Traviata — 11, 
Carmen — 19.
o Teatrul de operetă : Spune 
inimioară, spune — 10,30, Vînt de 
libertate — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 10,30, Coana Chirlța
— 15,30, Travesti — 20, (sala Stu
dio) : Despre unele lipsuri, nea
junsuri și deficiențe în domeniul 
dragostei — 10,30, Moartea ultimu
lui golan — 15,30, Jocul de-a va
canța — 20.
0 Teatrul de comedie : Preșul —
10.30, Fata Morgana — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
10, Lconce și Lena — 15, D-ale 
carnavalului — 20 (sala din str. 
Alex. Sahia) : Valentin și Valen
tina — 10; 20, Iubire pentru iubire
— 15.
a Teatrul Mic: Pisica sălbatică
— 10,30, Dragostea noastră — pre
mieră — 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 10, Adio Charlie — 15.30, 
Omul care... — 19,30, (sala Stu
dio) : O lună la țară — 16, Gaițele
— 20.
a Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 10; 19,30. Omul care 
a văzut moartea — 15.
o Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din Insula piraților — 10, Sol
dățelul de plumb — 16.
<B Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— io; 12.
a Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu Iiterar-muzical — 11. Un 
„Mazel-tov“... pe placul tuturor —
19.30.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Cymbeline — 11.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 15,30; 19,30, (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Groapa
— 19.30.
o Teatrul de revistă ș! comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas bun
— 10; 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Mugurel de cintec ro
mânesc — 19,30.
a Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 16; 19,30.
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H. Nicolaide, Radu Zahares- 
cu, Sandu Sticlaru, Horia 
Căciulescu, Nicu Constantin, 
Alexandru Lulescu, Dan Da
mian, Alfred Demetriu, Paula 

. Rădulescu și Fărâmiță Lam- 
bru. Cîntă Aura Urziceanu, 
Marina Voica, Olimpia Pan- 
Ciu, Tudor Gheorghe, Mihai 
Constanținescu, Cornel Con- 
stantiniu. Prezintă Aimde Ia- 
cobescu și Ion Besoiu. Con
ducerea muzicală Sile Dinicu. 
Regia artistică Titi Acs.

22,40 Telejurnal.
22,50 Duminica sportivă.

cinema

PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală.
15,00 închiderea emisiunii de prînz. 
20,10 Eroi îndrăgiți de copii.
20,40 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informație și ac
tualitate literară, teatrală, ci
nematografică și plastică.

21,00 Opera. 
scurtă44, 
acte de 
liști : 
Martha 
vru,
duard Tumageanian, 
Marinescu, Antonlus Nicoles- 
cu, Georgeta Dumitrescu. A- 
companiază orchestra de stu
dio a Radioteleviziunii. Con
ducerea muzicală Carol Litvin.

22,05 Telex tehnico-științific.
22,15 Film serial : „Mannix”.

în concert : „Viața 
Dramă lirică în două 
Manuel de Falia. So- 
Teodora Lucâciu, 

Kessler, Cornel Sta-
Gheorghe Crăsnaru, E- 

Lucian

a Adio, arme ! : BUCUREȘTI — 
9; 12,30; 16; 19,45, SCALA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• Grăsuna : LUMINA •— 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Andrei Rubliov : CAPITOL — 
10; 16; 19,30. .
• Drumul spre Vest ; MELODIA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21. 
a în umbra violenței : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• Pe aripile vîntului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
• Nunta de piatră : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15.
a Program de desene animate 
pentru copii — 9,30; 10,45; 12, Se
ceră vlntul sălbatic — 13.15; 15,30; 
18; 20.30 : DOINA.
o Zestrea : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 20,45, GIULEȘTI — 
10; 15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
A Anul carbonarilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.13, ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
a Marla Stuart : FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
O Explozia : LIRA — 15,30; 18;
20,15.

o Poliția mulțumește : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
e Totul despre Eva — 14; 16,30, 
Ocolul — 18,45, Falstaff — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
A Săgeata căpitanului Ion : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15, RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
A Queimada : MIORIȚA — 9;
JL1.45; 15; 17,45; 20,30.
A Vacanță la Roma : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,30.
A Joe Hill : VITAN — 15,30; 18; 
20,15.
A Capcană pentru general : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
A Domnului profesor, cu dragos
te : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30. POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
a Ursul Yogi : TIMPURI NOI — 
9—18 în continuare, MUNCA — 
16; 18.
A Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20,15.
© E o poveste veche : MUNCA
— 20.
a Căldura mîinilor tale : VIITO
RUL — 20,15.
A Marea evadare : BUZEȘTI — 
15,30; 19, PROGRESUL — 15,30; 19. 
A Fata care vinde flori : DACIA
— 9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15.
A Războiul lui Murphy : BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30, VOLGA — 9,30; 
12,15; 15,15; 18; 20,30, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
A Arena aeriană : FERENTARI — 
16; 18; 20.
A A fost odată un polițist : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15, VIITORUL
— 15,30; 18.
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r—-----Aniversarea, în cursul acestei luni, a 40 de ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933 a prilejuit, de curînd, deschiderea, în sălile Dalles, a u- nei ample expoziții de pictură, sculptură și grafică. Faptul că pictorii, sculptorii și graficienii , de pe cuprinsul întregii țări și-au confruntat nemijlocit gindi- rea proprie cu faptele de viață petrecute în februarie ’33, dar mai ales rezultatele, de ordin artistic, pe care le-a prilejuit, au fost de natură să ofere publicului bucureștean o imagine în profunzime a- supra artei noastre actuale. Aspirația continuă spre un mesaj politicosocial, spre un ideal umanitar, descifrabil în în- tîmplările trecutului, entuziasmul în fața unor eroi ai clasei muncitoare, conștiința unei intime, indestructibile legături Cu evenimentele de vitală importanță ale istoriei — sînt tot atîtea idei generoase ce însoțesc lucrările de pe simezele sălii Dalles. Și, nu putem, în aceste împrejurări, să nu aruncăm o privire asupra istoriei de artă românești și să remarcăm faptul că momentele esențiale, cruciale, ale istoriei noastre au fost întotdeauna însoțite de manifestări artistice de înaltă ținută ; că artiștii au vibrat totdeauna la sunetul grav al evenimentelor majore din viața acestei țări, evenimente care, concomitent, au determinat prin rezonanța și ecoul lor în conștiințe depistarea și reliefarea unor esențe profunde ale propriei personalități.De data aceasta, plasti- cienii și-au propus explorarea plină de îndrăzneală a momentului revoluționar — februarie 1933. în ansamblul'emoțional specific pe care arta noastră actuală este menită să-1 , trezească în conștiința privitorului, expoziția de a- cum posedă un domeniu propriu. Conținutul educativ, cuprins în aceste descifrări de gînd și sentiment asupra unei istorii trecute, se realizează acum nu numai prin ideile generoase pe care artiștii și-au propus să le prezinte, cît mai ales în consecvența, în respectul manifestate față de calitatea propriu-zisă artistică.Semnificativă, apare, de asemenea, prezența a numeroase compoziții de dimensiuni aproape monumentale, compoziții prin intermediul cărora un mare număr de pictori au încercat să transmită intensitatea de sentiment cu care și-au propus să1 consemneze realitățile eroice ale lui februarie 1933. Caracterele stilistice cu care ne-au obișnuit frecventele manifestări artistice înregistrate de plastica noastră au fost subordonate și de această dată cuprinderii și ilustrării convingătoare a

tematicii propuse. Iată de ce, o compoziție ca aceea semnată de Virgil Almășanu, evocînd un moment al încordării revoluționare, aduce totodată dovada unei nedezmințite sensibilități lirice ; iată de ce, o lucrare ca „Greva", realizată de Brăduț Co- valiu, se caracterizează prin aceeași seriozitate de atitudine, prin același timbru grav în tratarea subiectului sau de ce cadențele somptuoase ale unei lucrări ca „1933“ de L Sălișteanu, referin-

continuitate înregistrată de-a lungul întregii noastre istorii.Un figurativism modern, de o remarcabilă putere de percuție prin apelul la mijloacele fotografiei și afișului modern, însoțite, în același timp, de știința folosirii materiei picturale aduc, și de această dată, Vladimir Șetran, Ion Bifan, Gina Hagiu, Eugen Popa. Evocarea în imagini de o neașteptată prospețime lirică, rod al sublinierii' sensurilor contemporane, pe care
ÎN SĂLILE DALLES

du-se la aceeași problematică specifică, se situează în zona binecunoscută a preocupărilor sale legate de realizarea unor sinteze plastice semnificativ?. Slujită cu. sinceritate și îmbogățită de aportul original al propriei sensibilități, viziunea lui Octav Grigo- rescu, însuflețind o temă ca aceea a „Sfîrșitu- lui războiului", iși dovedește și acum viabilitatea. Recursul la expresivitatea figurii umane, întreprins cu nedezmințită pasiune de L Mus- celeanu, vigoarea cromatică și rigoarea atît de caracteristice lui Ion Pacea (compoziția „Familia grevistului") trebuie, de asemenea, consemnate. Mesajul de a- dîncă complexitate, rezultat din tensiunea între 6 sintaxă precisă, simplificată și informația pe care creatorii au ținut să o comunice, răzbate din lucrările lui C. Piliuță, concentrat asupra dramatismului unui moment ca „Pașcani 33", lacob Lazăr, Georgeta Năpăruș, A. Nedel, Lia Szasz sau Tr. Brădean, ale cărui imagini („Erou al eroilor străbuni", „Eroii") par să ilustreze o admirabilă linie de

lupta le-a dobîndit, a- pare și în lucrările semnate de Petru Popovici, Paula Ribariu, I. Gînju, N. Groza, I. Grigorescu.Afiliat aceleiași problematici, sectorul de grafică al expoziției din sălile Dalles reunește, de asemenea, forțe artistice dintre cele mai cunoscute. Afișele — special dedicate aniversării — prefațează, parcă, chiar la intrarea în expoziție, aceste preocupări omagiale. Deși, din punct de vedere numeric, afișul nu prea este bogat reprezentat, de remarcat este preocuparea atentă a cîtorva dintre graficieni îndreptată în special spre exprimarea cu mijloacele acestui gen de mare popularitate a unui ardent omagiu. Puterea de șoc, accentele de elocventă sobrietate ale unor afișe ca cele alcătuind tripticul „40 de ani de la luptele ceferiștilor și petroliștilor", semnat de Napoleon Zamfir și Grosu Mihai, acuratețea execuției afișelor lui Pe- trică Dumitru („16 Februarie") sau tripticul „Grivița 1933“ de Mănescu Mihai se cuvin remarcate.Desenul sau cele mai diverse tehnici ale gravurii au fost folosite pentru a sublinia artistic gîn-

duri, pentru a interpreta fațetele cele mai semnificative ale eroicelor lupte greviste, surprinzînd a- tît scene de masă, cît și aspecte intime, de detaliu menite să confere personalitate și expresivitate momentului. Expresivitatea contrastului de alb- negru în desenele lui Constantin Baciu sau Friederich Bomches, eleganta sobrietate a xilo- grafiilor Getei Brătescu, fluiditățile acuarelei la I. Murariu, vigoarea cromatică a unor tehnici mixte la V. Dobrian sau în co- lografiile lui Fred Micoș au contribuit la crearea unor metafore sintetice, semnificative. Fără efecte surprinzătoare, dar cu un ascuțit simț al analizei, Victor Feodorov, Vanda Mihuleac, Cela Grigoraș- Neamfu crează imagini grăitoare, evocatoare.Știința de a mînui materialul dur al marmurii sau al lemnului, de a explora posibilitățile bronzului sau ghipsului a fost urmărită de sculptorii prezenți în expoziție în raport cu capacitatea a- cestor materiale, de a sugera o energie spirituală la nivelul înaltelor exigențe pe care le impunea această manifestare. Maî puțin numeroasă, de altfel nici condițiile de expunere nu ar fi permis o mai mare extindere, sculptura a reușit să pună materiale tradiționale in slujba gîndirii și sensibilității contemporane. Căci, atît basoreliefurile „încetarea lucrului" de George Apostu sau „16 Februarie" de Paul Vasilescu, cît și imaginea zguduitoare, dezolantă, creată de Naum Corcescu („Printre ruinele Doftanei"), „Sacrificiul și solidaritatea" Gabrielei Manole Adoc, ca și „Omagiul celor căzuți" de Silvia Radu, marchează impresionante adevăruri sociale, morale și estetice. Forța de comunicare, capacitatea sculpturii de a transmite un mesaj politic, profund uman sint demonstrate și de busturile prezentate, printre care remarcăm pe acelea semnate, de Milița Petrașcu, Grigore Minea, Mihail Lattrențiu.Desigur, amploarea u- aei asemenea expoziții, mulțimea lucrărilor ce o alcătuiesc și care ramifică, într-un larg evantai de posibilități, ipostaze ale aceleiași preocupări împiedică o strictă enumerare a tuturor lucrărilor valoroase. Multilateral concretizat gîndul generos și pios în același timp, al artiștilor contemporani, adresat eroilor Griviței se înscrie ca un efervescent și semnificativ eveniment. Expoziția de la Dalles — omagiu plastic adus luptei clasei muncitoare — surprinde în lucrări de reală valoare dîrzenia luptei comuniștilor din acel an istoric, 1933, eroismul și spiritul lor revolu-A ționar, solidaritatea oamenilor muncii, încrederea lor în viitorul de dreptate și libertate al patriei.
Marina PREUTU

J

Piruete printre cuvinte 
ivite din aburi de cafeaUn condei nostalgic evocă — în paginile ultimului număr al „Săptămînii" — „duelul cu crini" ce se purta altădată, de către scriitori, în cafenelele bucureștene. Condeiul trece în zbor discret și pe la Cafd de la Paix pentru a aduce în sprijinul pledoariei sale și o experiență... universală. Temîndu-se parcă de întîmpinări nefavorabile, autorul Mircea Damian a- vertizează de la început a- supra posibilității ca „ter
menul de cafenea literară" să fie „rău înțeles sau, mai 
exact, prost înțeles, indis- 
punind fără rost unele 
„urechi".Ei, bine, de indispus, mărturisim, nu ne-a indispus ! Dar patosul și convingerea cu care so cere o 
cafenea unde „condotierii 
cuvintului"' se vor „parfu
ma" cu aforisme sau „se 
vor „bastona" cu epigra
me", stilul monden, care străbate rîndurile înflăcă- ratelor Repere, credința autorului că „din fața cafe
lei aburind, ca-h Issarlik", 
„tradiția orală", „istoria 
vorbită a literaturii româ
ne s-ar îmbogăți cu episoa
de noi, pline de farmec 
pentru generațiile următoa
re" ni, se par puțin exagerate și, oricum, anacronice.Căci, fie vorba între noi, nu de o cafenea duc lipsă scriitorii ! Nu o cafenea ar avea menirea de a deveni

„spațiul fascinant de imagi
nație și bucurie", teritoriul 
„convențional dar binevenit 
de- vis și speculație" al scriitorilor. Oricit s-ar da M.D. în scrînciobul metaforelor, oricîte grații ar face „cuvintelor" frumoase nu credem că „imaginația", 
„bucuria", „visul" și „spe
culația" (spirituală, desigur) scriitorului sînt de neimaginat în afara pereților unei cafenele. Iar „pa
radisul talentului, ideilor 
insolite și emulației crea
toare", ne îngăduim a nu-1 localiza într-o cafenea — fie ea și „cu multe oglinzi".Parcurgînd frazele frumos alcătuite ale însemnării amintite ne-am gin- dit că în locul „călătoriei convenționale" a spiritului între patru pereți, preconizate ca modalitate^ „înfloririi in fie
care scrumieră a unei flori 
de lotus", ar fi fost mult mai realistă, mai eficientă și mai oportună o ple
doarie pentru cunoaște
rea vieții, pentru prezen
ța in mijlocul oamenilor. Oricîtă nostalgie ar produce cafenelele celebre ale secolului al XIX-lea sau ale începutului nostru de secol, nu ne putem lăsa învestmîntați în iluzii Livrești. Trăim alt secol. alț timp și pledoariile noastre trebuie să aibă țeluri mai nobile. Nu in cafenele se vor naște mari

le opere. A pleda pentru cunoașterea vieții, pentru o permanentă raportare a creatorului la problematica generală a societății noastre, pentru înlocuirea cafenelei cu „munca de teren" — așa cum a făcut în atîtea rânduri revista Săptămina — iată un obiectiv publicistic mult mai generos.Cît privește „obiectul concret", țelul imediat al intervenției publicistice a lui M. D. poate ar fi util să amintim că există o casă a scriitorilor, una din

cele mai frumoase clădiri ale Capitalei, în sălile căreia autorii se pot aduna, cum o făceau și anticii evocați, pentru „a 
comenta filozofia sau pur 
imagistic ideea de priete
nie, de dragoste, de fru
mos".Uitînd acestea toate, Mircea Damian n-a făcut altceva decît să înlocuiască visatul „duel cu crini" cu grațioase și gratuite piruiete printre cu
vinte.

N. DRAGOȘ

„h culori"
dar... necoloratIdeea de a rezerva filmului documentar spațiul de emisie reprezentat de pauza concertului simfonic TV de joi seara este — desigur — cît se poate de pozitivă. Cu condiția respectării unor criterii de selecție corespunzătoare. Ignorarea acestor criterii poate însă transforma bunele intenții ale televiziunii în contrariul lor. Ca în cazul prezentării filmului de scurt-metraj Universuri picturale (joi, pe programul II). Acest film, realizat de studioul „Alexandru Sahia", este dedicat creației a patru pictori, priviți comparativ....Comentariul relevă armoniile de culori și ne

invită să apreciem expresivitatea unor soluții cromatice inspirate. De văzut vedem insă doar niște dire gri, deși crainicul ne vorbește despre un verde sau un roșu așternut în tușe groase... Filmat, firește. culori — scurt-metraj ui amintit își propune definirea unor personalități artistice distincte ; în sala de cinematograf, imaginile sînt edificatoare, oferind un suport comentariului. Reluat pe micul ecran, în alb-negru, filmul la care ne referim și-a pierdut aproape orice relief. Iar comentariul său — care se raportează tot timpul la cromatica lucrărilor de pictură — a devenit, în noul con

text, o vorbărie pretențioasă și fără obiect ; lipsite de strălucirea culorilor, tablourile par uneori niște alcătuiri informe ; detaliile asupra cărora insistă aparatul de filmat nu spun mai nimic.Desigur că scurt-metra- jul „Universuri picturale" nu este potrivit pentru televiziune (fără a mai nota faptul că, realizat în urmă cu cîțiva ani, e! consemnează un moment acum depășit al creației pictorilor cărora le-a fost consacrat). In același timp, proiectarea filmului confravine — din cauzele amintite — unor obiective esențiale ale emisiunilor artistice TV : inițierea, educarea estetică și. în cazul de față, cultivarea interesului marelui public pentru valorile creației plastice românești. De fapt, este vorba nu numai despre filmul amintit. Emisiunile de artă plastică ale televiziunii presupun, în genere, un efort mai substanțial și mai multă imaginație pentru compensarea handicapului pe care-1 reprezintă imposibilitatea, deocamdată, a reproducerii culorilor, o grijă susținută pentru valorificarea efectivă — sub raportul eficienței educativ-estetice — a spațiului ce le este afectat. Un spațiu de emisie care nu de puține ori este cheltuit fără un prea ascuțit simț al finalității...
C. TEODORU

Și în ultimul său volum, Poeme (Editura Cartea Românească), Victor Nistea continuă să fie dependent, într-o covîrșitoare măsură, de Blaga și loan Alexandru. Cu oarecari virtuți la nivelul metaforei, volumul pare ilustrativ pentru ceea ce curent numim mimetism, dacă nu chiar diletantism literar. E adevărat că nu i se poate nega autorului capacitatea de a construi, cu intermitențe, un vers, o metaforă sau predispoziția spre expresia caligrafică vizibile în cîteva poeme ; dar astfel de irizări sînt prea puține pentru a constitui substanța unui volum. Crispat și deliberat sumbru cel mai a- desea, poetul apasă emfatic pe viziunile cețoase, aban- donîndu-se nu o dată mor- bideții : „Să-mi găsești numai umbra spînzurată de zid / cu cerul rămas în nădejdea celui ce orbește / și să cuprinzi numai această înaltă nălucire / a unui păianjen obscur / cită vreme ochiul emfatic mai esie lovit / de aripa înfloririi morții". O senzație irepre- sibilă de apăsare, de Teroare construită la rece circulă prin poemele sale pe fondul livresc al unei sensibilități minore. Articularea sentimentelor e vagă. Limbajul obscurizat, forțat cu o stranie voluptate, nu mai poate comu

nica nimic. Un sentiment al deșertăciunii omoară însăși ființa poeziei. Peste tot se agită veheriient o voce a apocalipsei, însă profetul e fals : „Și peste frunzele crinului roșu / sub grinda de sticlă verde a bărcii / se retrage soarele din calea greierilor / cu strugurii mărăcinilor, / o, cum se huruie iar clopotul, mamă, / peste sinul din care am supt ca dintr-o peșteră surpată’ / laptele stelei rebele ? : Spațiul discret erotizat din „Poemele luminii" își pierde aici concretețea și coerența prin haotismul inspirației și arbitrariul imagisticii : „Sinii tăi au culoarea mirosului de portocală / și-s amărui ca un răsărit de lună / peste lătratul stelelor din zori. / un vultur de cenușă verde / plutește pe ochii tăi înghețați / și nu cutez a ridica mina / peste omoplații tăi cu auz de lumină / unde privighetoarea / nimicului zilnic / e o hienă — / ea adună oasele celui / azvirlit din / cetate" (! ?). Conștiința unei prezumtive culpe originare, arșița pustiei preluate după loan Alexandru sînt dozate rebarbativ, fără capacitatea de a. intona accente memorabile. Prin volum' face ravagii o sim-

bolistică tncifrată cu acrul de a sugera fie dezordinea lumii, fie sentimentul unei vinovății ontologice. Dar autorul nu reușește să ascundă plăcerea delirului verbal. Fantezia arbitrară este excesiv dilatată, incit poemele nu se încheagă într-o structură artistică. Ideile, cite sînt, se pierd într-o rostire ilogică și forțată : „genunchiul meu drept e învăluit in genunchiul / sting / și genunchiul sting este genunchiul drept : / și nici acesta și nici acela nu este genunchiul / meu / și sînge- ră rana ce se prelinge pină la ierburi / de noapte / în corola nimănui / sub rotula miriștii cît o lespede de ocean. / turmele sînt rănite și se-adapă în viitoarea / din fruntea mea / și nu sînt ale mele aceste pietre ce mă loviră / o dată cu venirea lu- necușului". (ALTER EGO). Nu rareori dăm peste jonglerii verbale de tipul : „o, sinucidere, miere venită în ștreangul dimineții", „o lebădă se scufundă-n oceanul genunchiului" sau „femei tinere au acoperit cu părul capului / vulturul nopții : din sinul lor izvora oaspetele intim" etc., etc. Nu știm cine este „oaspetele intim", dar, în eventualitatea că ar putea simboliza lirismul, sintem siguri că vizita lui nu a avut loc decît arar. Să-1 fi speriat cîntecul dizar- monic al „privighetorii nimicului zilnic" ?
G. GIBESCU
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Vizita consilierului special 
pentru problemele comerciale 

al președintelui S. U. A.Simbătă la amiază. Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a primit pe Charles Colson, consilier special pentru problemele comerciale al președintelui Statelor Unite ale Ame- ricii, Richard Nixon, și pe Steven Lazarus, adjunct a! asistentului secretarului de stat pentru comerț al S.U.A., care se află într-o vizită in țara noastră.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, au luat parte Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, funcționari superiori din M.C.E.

parte Leonard C. Meeker.A luat ambasadorul Statelor Unite ale Ame- ricii la București. ,Cu acest prilej, au fost abordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor comerciale, a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări.
*In aceeași zî, oaspeții americani au fost primiți de George Macovescu, ministrul afacerilor externe.(Agerpres)

Ședința Comisiei de validare 
a Marii Adunări Naționale Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, în circumscripția electorală nr. 34 Ștefan cel Mare, municipiul București, sectorul 2, loan Ceterchi, președintele- Consiliului Legislativ, vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, în circumscripția electorală nr. 31 Ana Ipătescu, municipiul București, sectorul 1, Pavel Chiorean, prim-secre- tar al Comitetului municipal Tirgu Mureș al Partidului Comunist Român, președintele comitetului executiv al consiliului popular municipal, în circumscripția electorală nr. 

2 Tîrgu Mureș-Nord, județul Mureș, Trandafir Cocârlă, prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al Partidului Comunist Român, președintele comitetului executiv al consiliului popular județean, în circumscripția electorală nr. 4 Caransebeș, județul Caraș-Severin, Nicolae. Babici. vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Satu-Mare, în circumscripția electorală nr. 4 Culciu, județul Satu- Mare, Gheorghe Bobocea, prim-vice- președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Buzău, în circumscripția electorală nr. 11 Nehoiu, județul Buzău.

Comisia de validare-a Marii Adunări Naționale s-a întrunit în ședință de lucru in ziua de 24 februarie a.c., sub președinți'a tovarășului prof, univ. Tudor Drăganu, președintele comisiei. Au fost verificate lucrările comisiilor electorale de circumscripție și ale comisiilor secțiilor de votare, referitoare la alegerile pentru locurile de deputați în Marea Adunare Națională, ce au avut loc in ziua de 4 februarie 1973, înaintate Biroului Marii Adunări Naționale de către Comisia electorală centrală.Constatînd că alegerile s-au desfășurat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 28/1966 cu privire la alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și lare, Comisia de să propună Marii validarea alegerii răși deputați, ale au fost depuse de Frontul Unității Socialiste : Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al mitetului Central al Partidului munist Român, prim-secretar al mitetului municipal București ... Partidului Comunist Român, primarul general al Capitalei, în circumscripția electorală nr. 22 Giulești, municipiul București, sectorul 7,

în consiliile popu- validare a hotărit Adunări Naționale următorilor tova- căror candidaturiCo- Co- Co- al
1

LA FABRICA DE OSII Șl BOGHIURI BALȘ

MAȘINI SI AGREGATE COMPLEXE
PRIN AUTOUTILARE

t

25 DE ANI DE LA INSTAURAREA PUTERII 

POPULARE In cehoslovacia

Victoria din februarie
începutul unei noi perioade

în istoria Cehoslovaciei

ZIUA NAȚIONALĂ A KUWEITULUI

Alteței Sale
ȘEIC SABAH AL-SALEM AL-SABAH

Emirul statului KuweitVă rog să primiți, Alteță, cu ocazia Zilei naționale a statului Kuweit, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului kuweitian prieten.îmi exprim convingerea cabanele relații dintre România și Kuweit vor continua să se dezvolte în interesul ambelor țări și popoare.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Muncitorii, nicienii de la moderna că de osii și boghiuri Balș, lingă preocuparea de a sifica producția — aici se brică *montate cu roți monobloc, față de 2 cite erau prevăzute — a- cordă o atenție deosebită și acțiunii de autoutilare. In anul trecut, de pildă, s-au executat mașini și utilaje de mare complexitate, unele dintre ele după proiecte proprii, totală a lucrărilor

inginerii și teh- Fabri- .. pe diver- fa- acum 8 tipuri de osii

Valoarea realizate ■ prin autoutilare, în 1972, a depășit 10 milioane lei și s-au a- similat piese de schimb, înlo- cuindu-se importul acestora. Printre cele mai importante u- tilaje, instalații și dispozitive executate prin autoutilare se află o mașină pentru alimentarea cuptorului rotativ al liniei tehnologice de osiilor, pentru instalații de transport, 2 de călire a osiilor și sculelor, un manipulator de centrare automată pentru presa de 6 300 tone forță ețc.— Avînd în vedere dezvoi-
4 panouri actionarea forjare a hidraulice diverselor băi

tarea în viitor a fabricii noastre — ne spune tovarășul inginer Nicolae Ionescu, directorul unității — compartimentul de autoutilare a fost reorganizat, înființîndu-se un serviciu de proiectare-autoutilare și o secție de autoutilare. In acest an vom realiza numeroase utilaje, instalații și dispozitive, u- nele dintre ele de mare complexitate, în valoare de peste 15 milioane lei, fiind necesare, îndeosebi, pentru echiparea turnătoriei de oțel și a oțelăriei, precum și pentru fabrica boghiuri, capacități ce vor puse in funcțiune în acest și in 1974. Intre cele mai portante utilaje pe care le realiza se numără mașina tru frezat frontal capetele osii și mașina de debitat le la cald. Angajamentul tru este ca prin acțiunea autoutilare, în care sîntem sprijiniți și proiectare, să acest an, peste valută.

de fi an im- vom p en-de osii- nos-dede unele unități economisim, 5 milioane
ROUA

de in lei
Emilian
corespondentul „Scînteii

MAGAZIN DE PREZENTARE Șl DESFACERE

Partidul comunist, oamenii muncii din Cehoslovacia, Republica Socialistă Cehoslovacă sărbătoresc, la 25 februarie, cea de-a XXV-a aniversare a victoriei istorice a clasei noastre muncitoare și a tuturor oamenilor muncii din Cehoslovacia. Evenimentele din februarie 1948 au fost hotă- rîtoare pentru înlăturarea burgheziei de la puterea de stat și instaurarea definitivă a guvernului muncitorilor și țăranilor, a dictaturii proletariatului. Prin aceasta, februarie 1948 constituie unul dintre cele mai importante momente, de cotitură, din istoria popoarelor noastre și a Partidului Comunist din Cehoslovacia. P.C. din Cehoslovacia a atins astfel unul dintre țelurile revoluționare, pe care și le-a propus încă de la înființarea sa, în anul 1921. Februarie 1948 a devenit începutul unei noi perioade în istoria țării noastre. Ideile socialismului au început să se realizeze în practică, o- rinduirea socialistă să se transforme în realitate.De la eliberarea Republicii Cehoslovace de către armata sovietică in anul 1945, și pină in februarie 1948, în patria noastră, s-a desfășurat etapa ultimă și hotărîtoare a luptei complexe și grele duse ani îndelungați între burghezie și clasa muncitoare cehoslovacă. Victoria armatei sovietice asupra Germaniei fasciste a creat, în mod hotărîtor, condiții favorabile desfășurării acestei lupte. Din punct de vedere istoric, pentru Partidul Comunist din Cehoslovacia situația devenise deosebit de prielnică. Condițiile favorabile pentru instaurarea dictaturii proletariatului în Cehoslovacia s-au datorat și faptului că, alături de Uniunea Sovietică, în Europa Centrală și în Balcani au apărut în anii 1945—1948 o serie de state de democrație populară, în care rolul conducător îl aveau partidele comuniste din țările respective. In a- ceste țări, dintre care face parte și România socialistă, poporul muncitor a cucerit puterea încă înainte de anul 1948. Poporul cehoslovac, sub' conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, încercat și oțelit în lupte, a dus pînă la acea dată o bătălie hotărîtoare în interiorul țării împotriva puternicei burghezii, aliată pe plan economic cu statele imperialiste din Occident și monopolurile lor. Forțele contrarevoluționare, de dreapta, din Republica Cehoslovacă și din străinătate depuneau eforturi disperate pentru a desprinde Cehoslovacia de țările de democrație populară, pentru a frîna și stăvili transformarea revoluției burghezo-democra- tice în revoluție socialistă. Anii 1947 și 1948 au fost marcați, în lumea imperialistă, prin ofensiva burgheziei împotriva partidelor comuniste, prin excluderea comuniștilor dintr-o serie de guverne ale țărilor occidentale. Unul dintre obiectivele-cheie ale ’valului anticomunist și antisovietic urma să fie și Cehoslovacia. Prin schimbarea situației în Cehoslovacia, burghezia din țară, în alianță cu capitalul internațional, urmărea nu numai să abată evoluția istorică la noi, dar și să influențeze situația din ansamblul Europei Centrale și să creeze discordie între statele democratice nou apărute.Ca urmare a politicii principiale marxist-leniniste a P.C.C., care se baza pe unitatea intereselor naționale și celor internaționale, a- ceste intenții au putut fi zădărnicite. Partidul Comunist din Cehoslovacia i-a înarmat, în acea perioadă, pe muncitori, astfel că in zilele lui februarie a apărut miliția populară muncitorească, ca forță permanent înarmată, care, împreună cu armata populară și securitatea, apăra esența de clasă a societății noastre

Miroslav SULEK 
ambasador extraordinar 

și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste Cehoslovace

socialiste. Sub conducerea Iui Element Gottwald, cel mai de seamă activist al partidului nostru, militant de frunte al mișcării muncitorești internaționale, a fost dobîndită victoria asupra burgheziei, s-a nuat procesul naționalizării prinderilor. Totodată, s-a barat calea participării în guvern a reprezentanților burgheziei cehoslovace, ale căror interese erau fundamental deosebite de adevăratele interese ale poporului. Legați de alianțele lor burgheze de clasă, aceștia încercaseră să reorienteze politica internă și externă a Republicii Cehoslovace spre statele imperialiste apusene și, astfel, să reediteze intr-un fel în noile condiții politica Cehoslovaciei burgheze dinainte de război, politică ce a dus la rușinosul dictat de la Munchen și la ocuparea Republicii Cehoslovace. Victoria poporului muncitor, condus de Partidul Comunist din Cehoslovacia, a zădărnicit aceste planuri și a consemnat cel mai important moment din istoria popoarelor noastre — trecerea definitivă de la societatea capitalistă Ia cea socialistă, de dictatura timp, au orientări noastre Uniunea democrație populară. Cehoslovacia a intrat, astfel, într-o nouă etapă istorică din punctul de vedere al orîn- duirii sociale și statale, al suveranității și dezvoltării libere a popoarelor sale. Cehii și slovacii au căpătat siguranța existenței, pe care nu o cunoscuseră niciodată pînă atunci — nici de-a lungul istoriei lor milenare, nici de-a lungul istoriei statului lor. în numele nostru, al tuturor, al fiecărui om al muncii ceh și slovac, al fiecărui membru al partidului nostru, al sindicatelor, al organizației de tineret a vorbit marele fiu al popoarelor noastre, remarcabilul marxist-leninist, tovarășul Element Gottwald, atunci cînd, în anul 1948, 
a spus : „Cu Uniunea Sovietică pentru totdeauna și niciodată altfel !“.Cei 20 de ani de guvernare a burgheziei în Cehoslovacia în perioada de dinainte de război, guvernare care s-a bazat pe sene și pe s-au încheiat cehoslovac și Peste 300 000 au pierit în spînzurătorile și în lagăr rele de concentrare hitleriste, precum și în lupta cu ocupant.ii 'toate că dispunea de dezvoltată, Cehoslovacia duită, înainte de război, crize economice, numărul șomerilor atingînd 1 milion ; aceasta fără a mai vorbi de intensa emigrație determinată de motive economice.Astăzi, după 25 de ani de Ia victoria din februarie a poporului nostru muncitor, produsul social al economiei naționale a crescut de 5 ori, iar venitul național de 4 ori. Consumul populației a sporit de aproape

conti- între-

la democrația burgheză la proletariatului. în același fost create condițiile unei fără echivoc a politicii externe spre alianța cu Sovietică și cu țările de

alianțele cu țările apu- promisiunile acestora, prin lichidarea statului înrobirea națională, de cetățeni cehoslovacifasciști. Cu o industrie a fost zgu- de profunde

★Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a victoriei din februarie 1948 a oamenilor muncii din Cehoslovacia, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Geor-IAȘI (Corespondentul „Scînteii" M. Corcaci). — La Iași, la parterul blocului administrativ al esătoriei de mătase „Victoria", a luat ființă un magazin de prezentare și desfacere a produselor realizate de întreprinderea respectivă din cadrul Centralei le de specialitate, întreprinderii ieșene,mele „Gioconda". este aprovi-
și de cele — industria- Magazinul cu nu-

zionat ' din abundență le tipuri de mătase aici, intre care „Zvetlana", „Sinaia" ră <.................................nești), liamidă, supraelastice, te la U.F.S. Iași). Prin produse expuse și puse în vin- zare direct de întreprindere, se prospectează operativ preferințele și cerințele cumpărătorilor.

cu noi- realizate articolele (țesătu- din fire poliesterice româ- ', „Irinel" (din fire de po- realiza- noile nou clubUn
la Tîrgu Secuiesc

vremea

PRONOEXPRES

GHEORGHE (Cores- „Scînteii" Tomori i, în orașul Tîrgu Se-

NOI MODELE CÎȘTIGURILE TRAGERIIEXCEPȚIONALEDIN 18 FEBRUARIE 1973
de ÎncălțăminteCLUJ (Corespondentul „Scîn- teii" Alexandru Mureșan). — încă din prima zi a acestui an, pe benzile de fabricație ale Fabricii de piele și încălțăminte din Cluj au fost lansate 40 de modele noi de încălțăminte pentru viitorul sezon estival. Este vorba, printre altele, de sandale pentru femei, eu toc înalt, din barete in forme și culori variate, sandale pentru copii și bărbați, realizate din piei băcite vegetal și cu talpă cauciuc microporos, foarte mode la locuitori fel ei șiDe la Spînu, de concepție aflat că au fost timp colecțiile de modele care vor fi executate pentru ultima parte a anului. O noutate o constituie sortimentele și modelele noi de încălțăminte pentru copii, femei și bărbați realizate din piei de bovine și porcine tăbăcite vegetal, ceea ce ie conferă un plus de durabilitate. De asemenea, ca rezultat a! eforturilor creatorilor de aici, i-a realizat, pentru prima dată 
!n țară, un nou tip de cauciuc microporos. care imită talpa și pielea naturală.

Categoria 1 : 1 variantă (25%) a 17 500 lei ; categoria 2 : 3,60 variante : autoturisme „DACIA 1100“ (55 000 lei) ; categoria 3 : 23,50 excursii în U.R.S.S. (10 000 Iei) ; categoria 4 : 39,55 excursii in Turcia (5 433 lei) ; categoria 5 : 158,10 a 5 433 lei ; categoria 6 : 376,40 a 500 lei ; categoria 7 : 830,50 a 200 lei ; categoria 8 : 1 420,05 a 100 lei.

SFÎNT.U.. pondentulGeza). Ieri. ...cuiesc și-a început activitatea, într-un cadru festiv, un club care reunește numeroși muncitori. țărani cooperatori și intelectuali. Clubul dispune de diferite cercuri în care vor fi organizate conferințe, simpozioane, mese rotunde etc. Alte cercuri intitulate „Să ne cunoaștem patria", „Etică și echitate socialistă", „Laborator ști-' ințific" și „Femina" vor desfășura activități specifice. Clubul va funcționa sub conducerea comitetului orășenesc de cultură Si educație socialistă. Adunarea de constituire a clubului a fost urmată de un frumos program artistic

Ieri în țară ; Vremea s-a răcit ușor, îndeosebi în nord-vest. Cerul a fost variabil in regiunile nord- vestice și mai mult acoperit în rest. Au căzut ploi locale pe litoral, nord- estul Bărăganului, sudul Olteniei și al Munteniei și precipitații, ales silb formă de lapoviță și soare, în regiunea deluroasă sudul țării. în Transilvania și zona de munte a nins. Vîntul a suflat moderat. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 2 grade la Sărmaș și plus 8 grade la Negrești, Vaslui, Tirgu-Neamț, On-

mai nin- din în

purtare, pantofi din înde piele de tipul cati- al contexturilor textile, tovarășul inginer Vasile director cu problemele al fabricii,, am pregătite din

La 2 martie 1973

Tragerea LOTO a mărțișoruluiAdministrația de Stat Loto- Pronosport organizează tradiționala tragere “Loto a mărțișorului, care va avea loc în ziua de 2 martie 1973. La această tragere se vor atribui, în număr nelimitat, autoturisme 1300“ și “ ' în bani variabilă, vor atribui, nelimitat, c
„Dacia- „Trabant-601", premii de valoare fixă și De asemenea, se .ai, tot în număr ___.........._ , excursii în Ungariași iugoslavia (cu autocarul, durata circa 10 zile), precum și excursii în Grecia (cu avionul, durata circa 8 zile).La tragerea Loto a mărțișorului se poate participa cu variante de cite 2 Iei, 5 lei și_ 15 lei, varianta de 15 lei avînd dreptul de participare la toate

5trei faze, astfel :I, obișnuită, de 9 din 90; extra- obișnuită, de 7 din restul de a IlI-a, supli- numere diferite
extragerile. Se vor efectua extrageri în extragerea numere diferite gerea a II-a, numere diferite 81 ; extragerea mentară, de 6 din 90 ; extragerea a IV-a, suplimentară, de 6 numere dife- rite din 90 și extragerea a V-a, specială, de 8 numere diferite din 90. In total vor fi extrase 36 de numere ciștigătoare. Depunerea biletelor ciștigătoare se va face pînă în ziua de marți, 6 martie 1973, la ora 13, în orașele reședință de județ, si pînă în ziua de luni, 5 martie 1973, la ora 13, în celelalte localități.

3 ori. Producția industrială a crescut de 7 ori, din care cea a industriei constructoare de mașini a înregistrat o creștere de peste 15 ori, iar a industriei chimice de 17 ori. Nu mai puțin concludente sînt și cifrele privind producția agricolă. Producția • de cereale la hectar a crescut de a- proape 2 ori ; de pildă, producția de griu a sporit de la 17 la 31 q/ha în anul 1971.Au fost înregistrate schimbări radicale pe plan social, au cunoscut o puternică dezvoltare ocrotirea sănătății, învățămintul și cultura. A fost Măturată rămînerea în urmă a părții răsăritene a republicii, Slovacia, care înainte de război avea caracterul unei regiuni în curs de dezvoltare. Astăzi, Slovacia este, în cadrul R.S. Cehoslovace, o republică cu o industrie puternic dezvoltată.O cotitură radicală s-a produs și în comerțul exterior. Dacă în 1948, peste 60 la sută din comerțul exterior al Cehoslovaciei era orientat către statele capitaliste, în anul 1971 comerțul cu statele socialiste reprezenta 70 la sută din volumul comerțului exterior.Totodată, februarie, au damentale și rării frățești hoslovacia. schimbului de mărfuri a crescut de 
6 ori. Relațiile reciproce se dezvoltă atit în folosul Cehoslovaciei socialiste, cît și al Republicii Socialiste România. Aceasta este și firesc. Pornim de la aceleași principii, de la interese de clasă, naționale și internaționale, comune. Legăturile noastre se dezvoltă pe plan economic, ca și îp domeniile științei, tehnicii, culturii, învățămîntului, în domeniul politic, pe tărîmul relațiilor dintre cele două partide frățești evoluție la care au adus o deosebită contribuție întîlnirea tovarășului Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.C., cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ral al ~ ‘ ‘ ’rești, precum și convorbirile de la Praga nerali ai partidelor noastre cu prilejul consfătuirii Comitetului politic consultativ al statelor participante Ia tratatul de la Varșovia, desfășurată în anul 1972. Dezvoltarea relațiilor r.eciproce dintre țările noastre este atit spre binele celor două țări, cît și în folosul tații țărilor socialiste.Cu ocazia celei de-a XXV-a versări a victoriei noastre din bruarie, nu putem să nu amintim că aceasta coincide in timp cu a 55-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și a ’50-a aniversare a întemeierii Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. în urmă cu două luni, oamenii muncii din Republica Socialistă România au sărbătorit a 25-a aniversare a întemeierii Republicii.- între aceste date există o legătură cauzală, ele reflectă experiența istorică a clasei muncitoare care confirmă din nou geniala învățătură a lui Lenin — , că lupta comună a partidelor comuniste frățești, astăzi și lupta țărilor socialiste frățești, se îmbină reciproc, atit spre binele popoarelor respective, cît și în folosul întregii mișcări muncitorești internaționale.

datorită victoriei din intervenit mutații fun- în dezvoltarea colabo- dintre România și Ce- Volumul global al

gene-P.C.R., în anul 1971, Ia Bucu-dintre cei doi secretari ge-

uni-ani- fe-

★ge Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare' ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek.
cești și Adamclisi. In București : Cerul a fost variabil, mai mult no- ros. A plouat slab. Vintul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 7 grade.Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 și 28 februarie. în țară : Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de ninsoare, în nordul țării și în zona subcarpatică și sub formă de lapoviță și ploaie în rest. Vînt potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi in creștere. Minimele vor fi cuprinse între minus 7 și plus 3 grade, iar maximele vor oscila între minus 2 și plus 8 grade. Ceață locală. în București : Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații slabe. Vint potrivit. Temperatura în scădere la Început, apoi în creștere.ASIGURAREA MIXTĂ DE VIATĂȘI SUPLIMENTARA DE ACCIDENTENumeroși cetățeni, care au încheiat inițial cu ADAS o asigurare mixtă de viață, care este, de altfel, și cea mai populară formă de asigurare, au solicitat ulterior să încheie și o asigurare de accidente — care este ieftină, eficientă, avantajoasă. Venind direct în sprijinul tuturor celor care îmbină simțul prevederii cu dorința de a economisi, în mod planificat, o anumită sumă de bani, în cazul în care asiguratului nu i se intimplă nici un accident în timpul cit durează asigurarea respectivă, Administrația Asigurărilor de Stat a introdus o formă convenabilă și anume asigurarea mixtă de viață și suplimentară de accidente. Această asigurare oferă posibilitatea nu numai de a avea garanția unei măsuri de prevedere pentru cazuri de accidente, dar și de a avea siguranța că, Ia expirarea duratei asigurării, persoana care a încheiat contractul va primi suma respectivă economisită prin plata treptată a primelor de asigurare.

în plus numai cite 2,25 leiPlătindpe lună la 1 000 de lei sumă asigurată, față de primele de la asigurarea mixtă de viață, forma de asigurare mixtă de viață și suplimentară de accidente prezintă mari avantaje. Astfel, în caz de invaliditate permanentă din accident, persoana care a încheiat această formă de asigurare primește de 5 ori suma prevăzută în poliță, totală sau parțială, după gradul de invaliditate. De asemenea, în caz de deces al asiguratului (din accident), beneficiarul asigurării (care poate fi orice membru ai familiei sau orice altă persoană desemnată de asigurat) primește de 5 ori suma asigurată.Pentru încheierea asigurării, cetățenii se pot adresa responsabililor cu asigurările din întreprinderi, organizații economice, instituții, cooperative agricole de producție, a- genților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități teritoriale ADAS.

Alteței Sale
ȘEIC JABER AE-AHMED AE-JABER

Prinț moștenitor ji prim-ministru al statului Kuweitîmi face plăcere să transmit Alteței Voastre, cu ocazia Zilei naționale a statului Kuweit, sincere felicitări și urări de fericire personală, de succes poporului kuweitian prieten pe calea progresului și păcii.
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Odinioară, cei 15 000 kmp ai Kuweitului nu reprezentau altceva decît o întindere de deșert fierbinte, punctat de corturile păstorilor nomazi. Actualul oraș Kuweit era un modest port al unor sărmani pescuitori de perle.în aceste condiții, extracția petrolului, începută acum circa două decenii și cucerirea independenței — in urmă cu 12 ani — au schimbat radical preocupările populației de pe aceste meleaguri, au deschis noi perspective în dezvoltarea țării. Bazîndu-se pe veniturile deosebit de bogate realizate din exploatarea „aurului negru" (circa un miliard și jumătate de dolari anual), statul kuweitian a întreprins - o serie de eforturi pentru modernizarea țării.Capitala Kuweit, unde trăiesc majoritatea celor 800 000 de locuitori, cît numără populația întregii țării, a devenit un oraș înfloritor. In locul vechilor ulițe prăfuite, pe care treceau agale cămilele, s-au construit bulevarde spațioase, străjuite de blocuri cu multe etaje, adăpostind hoteluri moderne, sedii de mari bănci și societăți industriale, diverse instituții. A fost rezolvată, în primul rînd, problema cea mai dificilă pentru populație — aprovizionarea cu apă, care altădată se aducea cu vapoa

rele. în- prezent Kuweitul dispune de cea mai mare stație din lume pentru desalinizarea apei de mare, cu o capacitate zilnică de peste o sută de milioane litri, ceea ce depășește cu mult necesitățile de consum. Construind un important număr de școli de toate gradele, printre care și o modernă universitate, statul și-a a- sumat totodată Sarcina întreținerii complete a elevilor și studenților. Tot gratuită este și a- sistența medicală. In Kuweit, unde cu două decenii în urmă nu se găsea decît o singură instituție sanitară și exista un medic la 100 000 de lo-x cuitori, numărul paturilor de spital este astăzi de 1 la 220 de locuitori, iar al medicilor de 1 la mai puțin de 1 000 de locuitori. Au fost date în funcțiune cinematografe, tipografii, posturi de radio și televiziune.Kuweitul ocupă al treilea loc în lume în ceea ce privește zăcămintele de petrol. Dar, așa cum declara recent șeful statului, e- mlrul Sabah Al-Salem Al-Sabah, guvernul își îndreaptă tot mai mult atenția spre dezvoltarea sectorului industrial, pentru a consolida economia națională, astfel ca aceasta să fie mai puțin unilaterală în sensul dependenței totale de petrol ca singură sursă de venituri. în ultimul timp au fost con

struite o mare uzină de îngrășăminte chimice, două fabrici de ciment, fabrici de produse alimentare, de cărămidă, de deter- genți, de țevi metalice pentru conducte petrolifere, de materiale plastice etc. Dezvoltarea în continuare a acestui sector va atrage un număr mai mare de kuweitieni spre tehnica modernă (în prezent din 234 354 de muncitori, 174 720 sînt străini).Politica externă a Kuweitului are ca trăsătură esențială solidaritatea activă și întrajutorarea largă cu celelalte state arabe, dezvoltarea relațiilor cu celelalte țări ale lumii.în spiritul legăturilor de prietenie și solidaritate dintre poporul român și popoarele arabe, între România și Kuweit s-au stabilit și se dezvoltă, pe baza deplinei egalități, a respectului reciproc al independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne relații de colaborare care cunosc o evoluție ascendentă în diverse domenii.Cu prilejul Zilei naționale, poporul român care urmărește cu interes și simpatie eforturile de modernizare ale acestei țări, urează poporului kuweitian noi succese, pace și continuă prosperitate.
Crăciun 
IONESCUBeirut

SPORT a SPORT • SPORT a SPORT

schi: Campionatele balcaniceLa Poiana Brașov au început ieri dimineață intrecerile celei de-a 6-a ediții a Campionatelor balcanice de schi fond și alpin. La această competiție participă sportivi și sportive din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia și România.Schiorii români s-au afirmat în probele de fond, cucerind două titluri de campioni balcanici, prin Elena Bășa și Ferencz Forico.în cursa de 5 km junioare, Elena Bășa a obținut o victorie clară, cu timpul de 19’45”, în fața Heienei Bester (Iugoslavia) — 20’26” și Violetei Nikolova (Bulgaria) — 20’39”. O dispută pasionantă a oferit cursa de 10 km juniori, în care Ferencz Forico, cronometrat în 33’51”, l-a întrecut cu două secunde pe iugoslavul

Frank Tajnikar. Proba de 15 km seniori s-a încheiat cu victoria concurentului bulgar Petar Pankov — 51’47”, urmat de Gheorghe Voicu (România) — 52’21” și Luben Toșkov (Bulgaria) — 52’33”.Concursul de schi alpin a programat pe pîrtia Lupului probele de slalom uriaș. Cursa rezervată seniorilor a fost cîștigată de iugoslavul Marko Kavcic, cu timpul de 144”70/100, urmat de schiorul român Dorin Mun- teanu — 146”28/100 și iugoslavul M. Gaspercic — 146”84/100. La juniori victoria a revenit lui Ghiorghi Kociov (Bulgaria), cu 148”90/100, iar la junioare, pe primul loc s-a situat sportiva iugoslavă Ilka Cerpez, cronometrată în 77”65/100.
ATLETISM

„Cupa de cristal"
Rezultatele primei zileIeri după-amiază, în sala de atletism de la Complexul sportiv „23 August" din Capitală, au început întrecerile celei de-a 6-a ediții a competiției internaționale de atletism dotată cu „Cupa de cristal". La startul concursului sint prezenți sportivi și sportive din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția. Iugoslavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și România.In cea mai disputată probă a primei zile de concurs, cea de 60 m plat femei, victoria a revenit atletei bulgare Sofka Kazamdjeva, cu timpul de 7” 5/10, care le-a întrecut pe linia de sosire pe sprinterele românce Adriana Surdu și Mariana Goth, ambele cronometrate cu timpul învingătoarei. De remarcat că în seriile acestei probe, multipla campioană Valeria Bufanu a stabilit un nou record al României cu performanța de 7’’3/10, îndeplinindu-și baremul de participare pentru campionatele europene din Olanda. Valeria Bu

fanu nu a mai participat la finala acestei probe.Conform pronosticurilor, proba masculină de săritură în înălțime s-a încheiat cu victoria lui Csaba Dozsa (Institutul pedagogic Tg. Mureș), cu rezultatul de 2,15 m. Pe locul secund s-a situat loan Șerban (Dinamo) cu 2,12. m.în cursa masculină de 60 m plat, atletul român Dorel Cristudor a egalat recordul național cu timpul de 6”6/10. Cu același rezultat. Georg Regner a ocupat locul doi, egalînd, la rindul său, recordul austriac.Alte rezultate : triplu salt : Milan Spasoievici (Iugoslavia) — 15,92 m ; săritura în lungime femei : Viorica Viscopoleanu (Steaua) — 6,29 m : aruncarea greutății femei : Iudith Bognar (Ungaria) — 17,43 m ; săritura cu prăjina : Dinu Piștalu (Dinamo) — 4,90 m.Competiția continuă astăzi cu Începere de la ora 16.00.
TENIS : Turneele pe terenuri (acoperiteSALISBURY. NASTASE ÎNVINS. În sferturile de finală ale turneului de tenis pe teren acoperit de la Salisbury (Maryland), americanul Brian Gottfried l-a întrecut cu 6—2. 6—1 pe jucătorul român Ilie Năstase, iar Jimmy Connors (S.U.A.) l-a eliminat cu 6—2, 6—7, 6—4 pe spaniolul J. Gisbert.KOLN. In turneul internațional de la Koln, al patrulea pentru cam

pionatul profesionist (grupa B) al asociației W,C.T„ A. Metreveli (U.R.S.S.) l-a învins cu 6—2, 6—1 pe egipteanul Ismâil el Shafei, în timp ce englezul' Mark Cox l-a e. liminat cu 6—3, 6—3 pe Haroon Rahim (Pakistan). In proba de dublu, perechea Ashe, Tanner (S.U.A.) a întrecut cu 3—6, 6—1, 6—4 cuplul Carmichael, Korpas.



viața internațională
în ajunul deschiderii Deschiderea lucrhrBor Congresului

Conferinței internaționale P. C. Sanmarinezcu prilejul vizitei la Londra
a vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, Emil Drăgănescu

în problema Vietnamului
Sosirea la Paris a unor miniștri de externePARIS 24 (Agernres). — în Capitala Franței au continuat să sosească, simbătă, miniștrii afacerilor externe ai- unor state participante la Conferința internațională în problema Vietnamului, care se va deschide luni dimineață în clădirea Centrului internațional de conferințe de pe Avenue Kleber. Nguyen Duy Trinh,. ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam, conducătorul delegației țării sale la conferință, a declarat, la sosire, că de la semnarea Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam au fost obținute „anumite rezultate pozitive". El și-a exprimat, totodată, speranța că apropiata conferință de la Paris va fi încununată de succes și a afirmat că R. D. Vietnam va face tot ce-i stă în putință pentru a contribui la acest succes.Andrei Gromîko, ministrul aface-

rilor externe al U.R.S.S., a calificat acordul de încetare a focului drept un important succes pe calea spre! consolidarea păcii mondiale. ITot simbătă a sosit la Paris ministrul afacerilor externe al Canadei. Mitchell Sharp, care și-a exprimat, la rîndul său, speranța în succesul conferinței și în instaurarea păcii stabile în Vietnam.Anterior, au sosit la Paris Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, și Tran Van Lam, ministrul de externe al Republicii Vietnam.Secretarul

LONDRA 24 — Corespondentul nostru, Nipolae Plopeanu, transmite : Tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, a vizitat o serie de obiective din cadrul Consiliului transporturilor londoneze și Consiliului britanic al căilor ferate, institute de cercetări din domeniul transporturilor și telecomunicații-

lor, instalații portuare și centre de telecomunicații din Londra, Manchester, Derby și Tilbury. De asemenea, tovarășul Emil Drăgănescu s-a întîlnit cu Richard Marsh, președintele Consiliului britanic al căilor ferate. La întîlnire a fost prezent ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, Pretor Popa.

și-a încheiat vizita 
In R. P. Bulgaria

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, a declarat, la plecarea din Statele Unite, că „discuțiile preliminare au oferit indicii că reuniunea ce se deschide luni la Paris va fi încununată de succes".

Todor Jivkov, Prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, va face o vizită oficială în Irak, în prima jumătate a lunii martie 1973.
în sprijinul luptei popoarelor din Indochina

pentru libertate, independență și pace

Convorbiri mongolo-in- 
diOnO. k3 deliii au început convorbirile dintre primul ministru Indira Gandhi și ' 1 " Ț ’președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole.Jumjaaghiin Țedenbal,

în Uruguay a fost creat 
Consiliul Securității Națio
nale (COSENA). Decretul guvernamental prevede că el este format din președintele republicii, șeful marelui stat major al forțelor armate, comandanții aviației, marinei și armatei terestre, ministrul de interne, ministrul de externe, ministrul apărării naționale și alte personalități oficiale.

SOFIA 24 (Agerpres). — Agenția B.T.A. informează Că, la invitația lui Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, între 20 și 24 februarie, Stane Dolanț, secretar al Biroului Executiv al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a făcut o vizită în R.P. Bulgaria. Todor Jivkov și Stane Dolanț au purtat convorbiri, în cursul cărora s-au informat reciproc asupra activității interne și externe a celor două partide. O atenție . specială a fost acordată problemelor referitoare la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Bulgaria și Iugoslavia, dintre P.C.B. și U.C.I. Cele două părți și-au exprimat convingerea că aceste convorbiri vor contribui la extinderea și adîncirea în continuare a cooperării și a relațiilor bilaterale.
Condițiile C.E.E. inacceptabile 

pentru Norvegia

LA ROMA S-A ÎNCHEIAT CONFERINȚA INTERNAȚIONALA 
A OPINIEI PUBLICEROMA 24. — Corespondentul Agerpres, Radu Bogdan, transmite : Timp de trei zile, în capitala Italiei s-au desfășurat lucrările Conferinței internaționale a opiniei publice în sprijinul Vietnamului. La lucrările Conferinței inițiată de Comitetul Executiv al Conferinței de la Stockholm privind Indochina și de Comitetul național „Italia — Vietnam" iau parte parlamentari, reprezentanți ai partidelor politice, sindicatelor și organizațiilor obștești, oameni de știință, de artă și cultură din 65 de țări.La lucrări a participat o delegație condusă de Tudor Ionescu, președintele Consiliului Național de Solidaritate cu lupta poporului din Vietnam, președintele Comitetului național pentru apărarea păcii.Participant» la conferință au subliniat, în cursul dezbaterilor, nece-

sitatea respectării cu strictețe a Acordului de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam ca o condiție prealabilă indispensabilă pentru instaurarea unei păci durabile . în această zonă atît de încercată a lumii. Exprimînd încă o dată solidaritatea și sprijinul lor față de poporul vietnamez, par- ticipanții au evidențiat necesitatea ca in actualele condiții să se acționeze cu fermitate pentru respectarea Acordului de la Paris, pentru un larg sprijin pe plan internațional îndreptat spre refacerea economiei R.D. Vietnam și a regiunilor afectate de acțiunile militare. Conferința a adoptat declarații și rezoluții consacrate sprijinirii luptei popoarelor din Indochina pentru libertate, independență și pace.

R. D. Germană a devenit 
cel de-al 143-lea membru 
al UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare), informează agenția T.A.S.S.

Ull aCOrd Privitor la construirea în Burundi a unei uzine pentru producerea de inventar agricol a fost semnat de reprezentanții guvernelor R.P.D. Coreene și Republicii Burundi. împrumutul fără dobîndă, acordat în acest scop de către R.P.D. Coreeană, va fi achitat în curs de ani. începînd după cinci ani de intrarea uzinei în construcție.

Negocierile între Iran și 
companiile petroliere au f03t reluate, în localitatea Saint Moritz, a confirmat, la Londra, un purtător de cuvînt al Consorțiului internațional constituit din companiile care exploatează zăcămintele de petrol din Iran. Potrivit purtătorului de cuvînt, citat de agenția France Presse, delegația iraniană la convorbiri este conduăă de Șahinșahul Iranului.

Declarația ministrului 
norvegian al comerțului

10 
la

Populația Canadei, potrivit datelor oficiale publicate Ia Ottawa, a ajuns, în prezent, la 22 milioane de locuitori. Din datele recensămîn- tiilui rezultă că indienii și eschimoșii reprezintă mai puțin de doi Ia sută din întreaga populație a țării.

OSLO 24 (Agerpres). — Ministrul norvegian al comerțului, Hallvard Eika, a declarat, simbătă, agenției Reuter că, în cadrul reuniunii desfășurate în aceeași zi, guvernul Norvegiei a respins propunerile avansate vineri de Piața comună privind condițiile încheierii unui acord comercial între Norvegia și C.E.E. „Guvernul a constatat că ele sînt total inacceptabile", a precizat el. Hali- . vard Eika a arătat că Piața comună solicită liberalizarea importurilor norvegiene la majoritatea produselor agro-alimentare, în schimbul asigurării accesului produselor norvegiene din pește congelat pe piețele țărilor membre ale C.E.E.

„Pacea, înțelegerea națională și unificarea 
constituie interesul suprem al poporului laoțian" XIENG QUANG 24 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Patriotic Laoțian a adresat tuturor cetățenilor Laosului, ofițerilor și combatanților un apel în care subliniază că Acordul de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos constituie „o garanție politică și a drepturilor fundamentale și a neutralității Laosului". tul Central al Frontului Laoțian declară că forțele

juridieă ale țării . Comite- Patriotie _ _______ armatepatriotice laoțiene vor îndeplini strictețe și scrupulozitate acordul cere ca partea de Ia Vientiane procedeze la fel.Totodată, apelul atrage atenția

forțele patriotice laoțiene și poporul trebuie să vegheze Ia orice acțiune care ar avea drept scop violarea acordului.Pacea, înțelegerea națională și unificarea constituie interesul suprem și legitim, dorința imperioasă a poporului nostru — subliniază apelul.

La Beirut, primul ministru al Libanului, Saeb Salam, a avut o întrevedere cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, în cursul căreia au fost discutate consecințele recentului atac israelian împotriva taberelor palestinene de la Nahar Al Bared și Al Badawi, din nordul Libanului — anunță agenția M.E.N. De asemenea, Yasser Arafat a vizitat cele două tabere palestinene. pentru a examina consecințele a- tacului israelian.
Preșadintele Perului,JuanVelasco Alvarado, a fost spitalizat, simbătă, în urma unui atac de cord, anunță surse prezidențiale reluate de agenția Reuter.

cu Și să F

că

VIETNAMUL DE SUD 24 (Agerpres). — Cu prilejul semnării Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos, Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. președintele Consiliului Consultativ al G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud. și Huynh Tan Phat, președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. au adresat un mesaj prințului Sufanu- vong, președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian.Mesajul subliniază că încheierea a- cordului este o strălucită victorie a eroicului popor laoțian, sub conducerea F.P.L., o victorie a solidarității militante strînse dintre cele trei popoare ale Indochinei. a sprijinului activ al oamenilor iubitori de pace' și dreptate din lumea întreagă.
★HANOI — 24 (Agerpres). _ — La Hanoi a fost organizat, simbătă, un miting al. reprezentanților opiniei publice din Capitala R.D. Vietnam în cinstea delegației Frontului Patriotic Laoțian, condusă de Fumi Vongvicit, secretar general al Frontului, consilier special al prințului Sufanuvong la convorbirile de la Vientiane intre cele două părți laoțiene.

IPRAGA 24 (Agerpres). — La Gott- waldov a avut loc a 18-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria ușoară, la care au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S.Participanții au examinat raportul comisiei și probleme ale adîncirii și perfecționării colaborării economice dintre țările membre. Comisia a analizat, de asemenea, o serie de probleme curente ale activității sale.în cadrul ședinței au fost adoptate schema și metodica activității de coordonare a planurilor de dezvoltare a ramurilor activitate a Comisiei industria ușoară, pe din sfera deC.A.E.R. pentru perioada 1976—

SAN MARINO 24 (Agerpres). — Simbătă s-au deschis in Palatul Congreselor , din San Marino lucrările P.C. celui de-al 8-lea Congres al Sanmarinez. La lucrări parti- 160 de delegați, reprezentanți celorlalte partide politice de stingă, ai organizațiilor de tineret, sindicale și de femei, precum și numeroși invitați de peste hotare. Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Adalbert Crișan, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Lucrările congresului au fost deschise prin prezentarea de către tovarășul Gildo Gasperoni, general al P.C. Sanmarinez, tului de activitate intitulat tatea muncitorilor și a mijlocii productive pentru vern de reînnoiri democrate".în cursul ședinței de după-amia- ză, tovarășul Adalbert Crișan a prezentat mesajul C.C. al P.C.R. adresat celui de-al 8-lea Congres ăl P.C.S. Mesajul a fost primit cu vii aplauze de către participanți.Lucrările congresului continuă.

secretar a rapor- : „Uni- păturilor un gu-

Mesajul de salut al C. C. al P. C. R.Dragi tovarăși,

INKTUMJTKTE
SPANIA

••«99Nici cu șapte lacăte"Știrile sosite în aceste zile înscriu între evenimentele actualității un șir de fapte vădind intensificarea puternică a frămîntărilor sociale din Spania. Graficul seismelor social-politice de la începutul anului lasă să se întrevadă că cifra record de 606 greve și conflicte de muncă (totalizînd 4 milioane de ore de muncă pierdute) din 1972 va fi în mod substanțial depășită. .Valul tot mai amplu de greve și manifestații din acest început de an se desfășoară pe fondul nemulțumirii tot mai accentuate a păturilor largi ale populației față de structurile sociale vetuste, de politica antipopulară a regimului franchist. ca și față de consecințele negative ale unor fenomene economice, exprimate în creșterea simțitoare a prețului alimentelor de bază. Numai în cursul acestei luni au avut loc greve de mare amploare în Galicia, Catalonia. Tara Bascilor și alte provincii din Spania. Bilbao, unul din cele mai importante centre industriale ale țării, a fost paralizat de greva a peste 10 000 de muncitori din industria grea și de la șantierele navale ale orașului.La acțiunile revendicative, pe lîngă muncitorii din Industrie participă și alte categorii de oameni ai muncii. Prețuind ștafeta învățătorilor care declaraseră grevă în cursul lunii ianuarie, numeroși profesori din învățămîntul secundar și cel superior și-au încetat activitatea în semn de protest împotriva înlăturării ultimelor vestigii de autonomie în școli și universități. La Madrid. 19 licee șl-au închis porțile, au fost întrerupte cursurile în mai multe lona. greva a 30 de licee, și 100 de școliEste semnificativ că mișcarea protestatară înglobează și numeroși clerici care, în ultimele săptămîni, au dat citire de la amvon unei scrisori colective prin care se denunță „lipsa libertăților fundamentale" și se cere să se pună capăt „violenței care oprimă poporul".In fața recrudescentei mișcării social-politice din țară, organele represive recurg din nou la măsuri brutale. Numeroși conducători ai mișcărilor greviste sint aruncați în temniță fără judecată. Așa este cazul celor nouă militanți ai comisiilor muncitorești de la șantierele navale „Euskalduna". care au fost închiși sub acuzația de

facultăți. La Barce- cunrins toate cele universitatea, ca particulare din oraș.

„conduită socială dăunătoare" — formulă vagă, tot mai des uzitată în ultima vreme împotriva elementelor progresiste din Spania, soldată adesea cu pedepse grele cu închisoarea. Elevii și profesorii nu sînt nici ei scutiți de acest „tratament". Numai la Barcelona, cu ocazia ultimelor tulburări,' au fost arestați 18 elevi. Tot în acest oraș, poliția a expulzat cu forța din Incinta Facultății de drept 12 profesori care participau la o grevă de protest a studenților cu ocuparea sălilor de cursuri. La Bilbao. 3 000 de muncitori greviști de la șantierele navale au fost concediați pentru o perioadă de două luni, fără nici un fel de remunerare, alți 1 400 muncitori din aceeași localitate primind avize de concediere definitivă sau pe termen limitat.Un vechi dicton iberic spune că „nemulțumirea spaniolului nu poate fi înăbușită, chiar dacă o zăvorești cu șapte lacăte". Realitățile de azi din Spania demonstrează pe deplin adevărul înțelepciunii populare. Intr-adevăr, departe de a a- vea un efect de intimidare, măsurile de „ordine" au dus la intensificarea și mai puternică a demonstrațiilor și acțiunilor de protest. Manifestanții cer reprimirea la lucru a tuturor muncitorilor con- cediați în mod ilegal, eliberarea de- ținuților politici, respectarea autonomiei universităților, drepturi și libertăți democratice pentru toate categoriile de cetățeni.Și de data aceasta. în fruntea amplelor mișcări revendicative care au loc în Spania se situează comuniștii, luptători neînfricați pentru drepturile oamenilor muncii. în aceste zile, capătă o tot mai largă circulație cuvîntul de ordine al „Pactului pentru libertate", platforma propusă de P.C. din Spania pentru unirea tuturor forțelor progresiste a.le țării într-un front comun, pe baza unui program minim, în vederea înlăturării rânduielilor anacronice, restabilirii drepturilor și libertăților fundamentale, obiectiv în jurul căruia se strâng tot mai mulți reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale. „închegarea acestui front — scrie în u- nul din ultimele sale numere ..MUNDO OBRERO". organ al P.C. din Spania — constituie modalitatea sigură de rezolvare a profundelor contradicții sociale". în care se zbate astăzi țara dintre Pirinei și Atlantic.
Ioana BARBU
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ciclon ?
La numai zece zile după cea de-a 

doua devalorizare a dolarului, 
cursul monedei americane conti
nuă să înregistreze o curbă descen
dentă pe piețele de schimb vest- 
europene, unde, după aprecierea a- 
genției France Presse, domnește „o 
mare nervozitate". Scăzînd la noul 
său curs-plafon in raport cu mar
ca vest-germană și francul francez, 
dolarul a trebuit să fie susținut, 
vineri, de băncile centrale ale 
R.F.G. și Franței, prin cumpărări 
de dolari destul de importante, pen
tru a se evita o scădere' mai accen- 

; luată. în schimb, Banca Națională 
a Elveției s-a abținut să mai inter
vină in fața puternicelor presiuni 
care se exercită asupra dolarului 
la bursa din Zurich. Pe această pia
ță cursul dolarului a scăzut la 3,115 
franci, ceea ce reprezintă o reeva
luare de facto a monedei elvețiene 
cu 21 la sută, in raport cu paritatea 
sa de dinainte de ultima devalori
zare a dolarului. Piața de devize 
londoneză este și ea extrem de a- 
gitată, însă nu se semnalează nici 
o intervenție a Băncii Angliei.

„Cercurile financiare și de afaceri 
din Occident, relatează agenția

France Presse, își dau seama 
mai mult de pericolul pe care-l re
prezintă masa de dolari neconver
tibili care circulă in afara frontie
relor Statelor Unite, evaluată de 
oficialitățile americane la circa 350 
miliarde de dolari". în acest climat, 
Statele Unite au anunțat ridicarea 
taxei de scont a Băncii Federale 
de Rezerve de la 5 la 5,5 la sută 
— măsură menită să zăgăzuiască 
ieșirile de capitaluri în străinătate.

Paralel cu puternicele presiuni a- 
supra dolarului, cursul aurului 
continuă să bată toate recordurile. „Piața aurului, scrie ziarul francez 
«LES ECHOS», pare a fi bîntuită de un ciclon". La bursa din Londra, 
prețul metalului galben a atins vi
neri 96 dolari pentru o uncie de 
aur fin, adică cu 5 dolari mai mult 
decît cel mai ridicat curs din ziua 
precedentă. Referindu-se la cauzele 
acestor grave tulburări de pe pie
țele de schimb, ziarul «LE FIGARO» arată : „Sistemul monetar occidental este un mare bolnav, focarele de infecție schimbîndu-și permanent locul. Toate recidivele sînt de domeniul posibilului".

Gh. C.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează delega- ților celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunișt Sanmarinez, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii sanmarinezi, salutul călduros și mesajul de prietenie frățească din partea. Partidului Comunist Român, a oamenilor muncii din Republica Socialistă România.Animați de sentimente internaționaliste, membrii sint solidari cu sită desfășurată nist Sanmarinez intereselor vitale citor, pentru înfăptuirea aspirațiilor . sale de progres economic și social, • pentru unirea în această luptă a tuturor forțelor muncitorești și populare, împotriva imperialismului, pentru victoria cauzei păcii, democrației și socialismului.Subliniind satisfacția noastră pentru relațiile frățești, de colaborare, statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist San- mnc'nez, n» exprimăm hotărîrea de a acționa și în viitor pentru dezvoltarea acestor legături, în interesul întăririi prieteniei între partidele și popoarele noastre, în folosul unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor an- tiimperialiste. Ne pronunțăm pentru dezvoltarea continuă a raporturilor amicale dintre Republica Socialistă România și Republica San Marino, în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.In prezent, poporul român este angajat cu tot potențialul său creator intr-o vastă activitate de traducere în viață a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R., a sarcinilor elaborate de Conferința Națională a partidului, menite să ducă la realizarea înainte de termen a planului cincinal, ceea ce va determina o creștere mai rapidă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, va contribui la ridicarea României la un Înalt nivel de dezvoltare economică și cultural-știin- țifică.Manifestîndu-se ca un factor activ al vieții internaționale, țara noastră militează pentru întărirea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, pentru dezvoltarea/ legăturilor de colaborare multilaterală cu statele care au pășit pe calea unei dezvoltări independente,

partidului nostru activitatea neobo- de Partidul Comu- Dentru apărarea ale poporului mun-

pentru extinderea, în spiritul coexistenței pașnice, a raporturilor de colaborare cu celelalte state, indiferent de orânduirea lor socială. Milităm activ pentru promovarea unor raporturi interstatale întemeiate pe principiile egalității depline în drepturi, respectării independenței și suveranității naționâle, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta ; ne pronunțăm statornic pentru stingerea focarelor de război și de conflict in lume, pentru soluționarea pe calea tratativelor a problemelor internaționale litigioase, pentru înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd, a celei nucleare, instaurarea în lume a unui mat de destindere, securitate și laborare.Salutînd încheierea războiului Vietnam, ne exprimăm speranța că eroicul popor, vietnamez, popoare din posibilitatea viață liberă du-și calea amestec dinRomânia își aduce contribuția activă la pregătirea conferinței europene, la crearea unui sistem de securitate pe continent, care să ducă la așezarea pe baze noi a raporturilor dintre statele europene, săi excludă folosirea forței și amenințarea cu folosirea forței în raporturile interstatale, să asigure o largă cooperare între s>tate, pe diverse planuri, cu respectarea reciprocă a egalității, independenței și suveranității tionale, avantajului reciproc, mestecului în treburile interne.Partidul Comunist Român voltă în mod consecvent relații de prietenie, colaborare și solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu mișcările de eliberare națională, cu celelalte forțe muncitorești, democratice, progresiste, cu întregul front antiimperialist, aceasta corespunzînd cauzei democrației, independenței naționale și progresului social, triumfului păcii, înțelegerii și colaborării între popoare.Vă dorim, dumneavoastră, tovarăși, Partidului Comunist marinez, noi și noi succese în vitatea ceTrăiască marinez !Trăiascăși popoarele noastreTrăiască partidelor a tuturor

pentru ' cli- co-înceielalteIndochina vor avea să-și construiască o și prosperă, alegîn- dezvoltării fără nici un afară.

o desfășurați. Partidul Comunistprieteniaunitatea comuniste forțelor ;

na-nea-dez-

dragiSan- acti-San-dintre partidele ■ !și colaborarea ! și muncitorești, antiimperialiste !
COMITETUL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CENTRAL

r
PARIS

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

„Airbus“-ul în curenții 
campaniei electoralePrintre evenimentele ce marchează febrilitatea crescîndă a campaniei electorale, se numără incidentul care îl opune pe Jean-Jacques Servan- Schreiber, Societății Naționale a Industriilor Aeronautice și Spațiale (S.N.I.A.S.).Președinte al partidului radical tat, unul din și candidații denumite a matorilor", Schreiber a în cursul unei conferințe de presă, organizată nu de mult la Toulouse — citadela industriei aerospațiale franceze — că velatu- ra (ansamblul suprafețelor portante) a a- vionulUi „Airbus" nu este pusă la punct, că prezintă tehnice, necesar fie luat put". Trebuie avut în vedere că „Airbus" a fost conceput ca un avion de pasageri de mare capacitate, utilizabil pe trasee mijlocii și realizat în colaborare cu R. F. a Germaniei. Anglia, Spania și Olanda. A- chiziționarea și punerea lui în circulație constituie nu numai o chestiune de vital interes economic pentru producători. dar și o chestiune de

V

și depu- liderii grupării „refor- Servan- declarat.

imperfecțiuni ceea ce face ca „totul să de la înce-

prestigiu, mai ales după ce mulți dintre clienți, începînd cu societățile americane, eare-și manifestaseră intenția de a cumpăra avionul anglo-franeez „Concorde", și-au retras opțiunile.Declarația a stîrnit reacția violentă a constructorilor. concretizată în cererea .lui Henry Ziegler, președinte, director general al S.N.I.A.S., de a se judeca în fața tribunalului afirmațiile considerate defăimătoare ale deputatului de Nancy. Ulterior, Ziegler a cerut ca deputatul radical să fie condamnat la plata a 10 milioane de • franci pentru daunele pe care criticile făcute aparatului „Airbus" în cule-ar putea cauza raporturile sale clienții potențiali.Disputa continuă. Ziarul „Le Monde" din 23 februarie publică un articol semnat de , președintele partidului radical, în care autorul își reînnoiește criticile în- dreptîndu-le și asuora programului „Concorde". El consideră că acest program „a devenit simbolul unei întregi politici, tntru- cît reprezintă, cu valoarea sa de 15 miliarde de franci. investiția industrială

dincea mai scumpă istoria contemporană și totodată cea mai sterilă..." El susține că, de aceea, eforturile ar fi trebuit concentrate în direcția „Airbus“-uiui. Dar a- cesta ar prezenta imperfecțiuni tehnice fără a căror remediere „clienții nu-1 vor achiziționa". Autorul cere primului ministru să dea publicității, pînă la data ale-

gerilor, dosarul procese verbale pra probelor în ale avionului.Observatorii stată că acest duel nu 
e străin de campania electorală și de anumite. tendințe de supralicitare a senzaționalului, de „vîlvă" personală. Dar, totodată. ei remarcă și implicațiile social-e- conomice ale problemelor. Refuzul unor companii aeriene de a comanda „Concorde" i o realitate ■ toare pentru aerospațială vizînd mii și muncitori și eni. Dacă și tură cu aparatul irbus" ar apărea perspectiva de a nu 1 se

cu asu- zborcon-

avionul constituie îngrijorâ- industria franceză, i mii de tehnici- în legă- „A-

găsi dlienți, zeci de mii de salariați, care colaborează la realizarea proiectului în cele cinci țări . vest- europene, vor fi amenințați. mai devreme sau mai tîrziu, de șomaj. Problema este acută și urgentă ; desigur, o deficiență tehnică poate fi remediată, dar acest lucru ar putea duce la tergiversări ; or, puternicele firme nord-a- mericane. producătoare a unui aparat similar, vor folosi răgazul de timp pentru a-și asigura o victorie comercială, cu consecințe grele pentru industria aeronautică vest-europeană.
Paul 
DIACONESCU

LONDRA

Evacuările n-au avut loc...Două fapte petrecute aproape simultan in capitala Angliei au format obiectul unor ample comentarii in presa londoneză.într-una din zilele trecute, la ora 12, expira termenul stabilit de tribunal pen- ■ tru ca muncitorii tipografiei „Briant Colour Printing" să fie evacuați cu forța din întreprinderea pe care o ocupaseră în urmă cu opt luni. Dar lucrurile nu s-au petrecut potrivit aștentări- lor patronilor. Dimpotrivă 1...Conflictul durea-

ză din luna iunie a- nul trecut, cind cei 130 de tipografi au ocupat întreprinderea, întru- cit patronii intenționau s-o închidă. Muncitorii au condus, organizat și planificat întreaga activitate a tipografiei, dovedind competență, pricepere și calități organizatorice. După lucru intrau pichetele de încercările vacua nu i-au clintit nici atunci cînd patronii au recurs la a- jutorul tribunalului. Muncitorii au rămas pe poziții și au adre-

orele direct pază.de a-i de în
e-

sat un apel către tovarășii lor din întreaga țară cerîndu-le să-i sprijine „în pentru apărarea tului la viață", trebuia nul de fața adunaseră cîteva mii de muncitori, pentru a-și exprima solidaritatea cu tipografii. Veniseră acolo side- rurgiști din nordul Țării Galilor, mineri din Kent, constructori de nave din Scoția, muncitori din diferite întreprinderi londoneze etc. In ciuda unor

lupta drep- și la cînd ordi-muncă La ora aplicat evacuare, în tribunalului se

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ; București, Piața Scînteil. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorll din întreprinderi șl Instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESFILATELIA", București 
Calea Grlvlței nr. 64—66, P.O.B. — Box 2001. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEI1 40 360

puternice forțe polițienești, prezente în fața tipografiei, ordinul de evacuare nu a putut fi executat....La scurt timp, o altă întîmplare a a- vut loc în cartierul londonez East End.Compania „Eprecent Properties", care deține două blocuri în a- cest cartier, a obținut din partea tribunalului o dispoziție de e- vacuare forțată împotriva cîtorva zeci de familii care se aflau înăuntru. La fața locului a venit portărelul.In locuințele respective, care de mult timp stăteau goal'e, se adăpostiseră, în urmă cu cîteva luni, numeroase familii. Erau oameni lipsiți total de locuință, sortiți să doarmă prin parcuri sau pe sub podurile Londrei. Portărelul, însoțit de polițiști, a încercat să execute sen
at izbutit, lovindu-se de opoziția fermă a locatarilor, sprijiniți de sute de cetățeni, care își manifestau indignarea : „Cum puteți scoate pe oameni afară din locuințe care stăteau goale — și încă iarna in ger" ? Au avut loc ciocniri în plină stradă, astfel că, în cele din portărelul au trebuit tragă.Oamenii post au rămas în cele două blocuri. Deocamdată. Cert este însă că și în primul caz. ca și în al doilea, solidaritatea, s-a dovedit a fi hotăritoare.

tința. Dar nu

urmă, și poliția să se re-fără adă-

N. PLOPEANU
J


