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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A SOSIT IERI IN REPUBLICA 

' SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ
Vizita neoficială de prietenie a început la Praga 

într-o atmosferă cordială

SPIRITUL CREATOR -
IZVORUL VEȘNIC VIU

AL MARXISMULUI

In dimineața zilei de 
6 martie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a părăsit Capitala, 
plecînd spre Republica Socia
listă Cehoslovacă, unde, la in
vitația tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, va 
face o vizită neoficială, de 
prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Ion 
Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., de consilieri.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, secretarul general al 
partidului a fost salutat de to
varășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Constantin Băbălău, 
Petre Blajovici, Cornel Burti
că, Miron Constantinescu, Au
rel Duca, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, Ion Dincă, de

, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, de conducători ai 
instituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești.

Erau prezenți Miroslav Su
lele, ambasadorul R. S' Ceho
slovace la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea pe aeroportul Ruzyn©
PRAGA 6 — Corespondentul A- 

gerpres, Constantin Prisăcaru, 
transmite : Marți dimineața a sosit 
la Praga tovarășul Nicolae 

I Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, care, la 
invitația tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, face o vizită neofi
cială, de prietenie, în Republica So
cialistă Cehoslovacă.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au sosit tovarășii Ion 
Pățan, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.,

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, și Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

La aeroportul Ruzyne, în 
înțîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a persoanelor oficiale 
care îl însoțesc au venit tovarășii 
Gustav Husak, Vasil Bilak, mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Vaclav 
Hula, membru supleant a) Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării, Jan Gregor, vicepreședin
te al guvernului R.S. Cehoslovace,

președintele părții cehoslovace în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică cehoslovaco-română.

Erau de față ambasadorul Ro
mâniei la Praga, Teodor Haș,- 
membri ai ambasadei și ai agenției 
economice române.

La coborîrea din avion, tovară
șul' Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat cordial de tovarășul Gustav 
Husak și de ceilalți conducători de 
partid și de stat cehoslovaci veniți 
în întâmpinare.

Pionieri cehoslovaci și ro
mâni au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, persoanelor oficiale ro
mâne buchete de flori.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR.

Marți după-amiază, în salonul 
reprezentativ al Hradului din Pra
ga au început convorbirile între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și Gustav 
Husak, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

Din partea română, la convor
biri participă tovarășii: Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exte
rior, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Pungan și 
Constantin Mitea, membri ai C.C. 
al P.C.R., consilieri ai președinte
lui Consiliului de Stat.

Din partea cehoslovacă partici
pă : Vasil Bilak, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Vaclav Hula, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, vice
președinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace, președintele Comi
siei de Stat a Planificării, Jan 
Gregor, vicepreședinte al guver

nului R. S. Cehoslovace, consi
lieri.

în cadrul convorbirilor de 
marți, reprezentanții partidelor 
frățești s-au informat reciproc 
despre realizarea hotărîrilor Con
gresului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R. și, respectiv, 
directivelor celui de-al XIV-lea 
Congres al P.C. din Cehoslovacia.

Convorbirile continuă.

La 125 de ani de Ia apariție, „MA
NIFESTUL PARTIDULUI COMU
NIST" ne apare ca o operă aureolată 
de un imens prestigiu și, totodată, pă
trunsă de viabilitatea și vigoarea idei
lor de bază, fundamentale pe care le 
proclamă. Este soarta fericită a lu
crărilor care și-au pus amprenta a- 
supra istoriei umanității.

Poate că nici o altă lucrare clasică 
a marxismului nu a cunoscut ase
menea ecou, răspîndire și popu
laritate, nu a exercitat o asemenea 
înrîurire profun
dă și răscolitoare 
asupra conștiin
țelor, asupra . în
săși dezvoltării 
istorice, ca aceste 
puține pagini care 
reprezintă un do
cument funda
mental al socia
lismului științific.

Marcînd în cro
nica istoriei mo
mente de eroism 
legendar și înalt 
spirit de sacrifi
ciu, lupta mase
lor populare a 
păstrat totuși un 
caracter de spon
taneitate. Și dacă, 
intr-adevăr, așa 
cum aprecia- Le
nin, „Manifestul", 
„ această mică 
cărticică valo
rează cit volume 
întregi", lucrul se 
explică prin fap
tul că, aplicind metoda de analiză 
materialist-dialectică și istorică, el a 
deslușit pentru prima oară, diipă 
veacuri și milenii, mecanismul evo
luției sociale, a făcut să apară, ca 
într-o străfulgerare, sensul dezvoltă
rii istorice a umanității și a clarifi
cat, totodată, căile izbăvirii omenirii 
de-exploatare și robie capitalistă, de 
mizerie, războaie și asuprire colo
nială.

Exprimi nd prețuirea pe care 
Partidul Comunist Român o dă aces
tei opere monumentale a socialismu
lui științific, recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. i-a adus un înalt omagiu, 
în cuvintarea rostită la încheierea 
lucrărilor plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat pe larg însem

nătatea istorică a „Manifestului Co
munist" ca primul program științi
fic al clasei muncitoare, subliniind 
puternica sa influență asupra dezvol
tării mișcării muncitorești revoluțio
nare și progresiste din țara noastră, 
arătînd că metoda de analiză mate
rialist-dialectică și istorică și-a păs
trat și își păstrează deplina valabili
tate, ca singura în stare să permită 
înțelegerea complexității vieții sociale 
aflate în continuă evoluție și schim
bare.

„Sărbătorind apariția „Manifestului Comunist", 
Partidul Comunist Român este hotărît să acționeze și 
de acum înainte în spiritul concepției revoluționare 
materialist-dialectice și istorice ale cărei baze au fost 
puse de Marx și Engels, să militeze în continuare cu 
toată fermitatea pentru triumful mărețelor idei ale co
munismului pe pămîntul României, făcîndu-și totodată 
cu cinste datoria de detașament activ al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, acționînd 
neobosit pentru victoria cauzei socialismului în lume, 
pentru progres social, pentru pace și prietenie între 
toate națiunile planetei noastre."

NICOLAE CEAUȘESCU

Simpla rememorare a tezelor fun
damentale enunțate în paginile „Ma
nifestului" este grăitoare pentru ex
cepționala lor densitate in descope
riri cu adevărat epocale. Propovă- 
duirii ipocrite a „armoniei" intre cla
sele sociale, „Manifestul" i-a opus 
demonstrarea existenței luptei de 
clasă ca legitate obiectivă a dezvol
tării societăților împărțite în clase 
antagoniste, relevarea caracterului 
ireductibil al contradicției dintre 
proletariat și burghezie.

Recitind în 1973 paginile „Manifes
tului". nu poți să nu fii impresionat 
de extraordinara capacitate de anali
ză și previziune a acestei lucrări 
care. în 1848 — cînd capitalismul pă
rea atotputernic, cînd burghezia era

In plină ascensiune, iar clasa mun
citoare nu își formase încă avangarda 
revoluționară — proiecta o lumină 
vie asupra viitorului, demonstrînd 
inevitabilitatea pieirii capitalismului, 
precum și rolul istoric al proletaria
tului, ca forță revoluționară care, eli- 
berindu-se pe sine, va- elibera întrea-,> 
ga societate. în felul acesta, „Mani
festul" a insuflat proletariatului, o- 
dată cu conștiința misiunii sale isto
rice. nestrămutată încredere în ’tri
umful cauzei socialismului ; el i-a 

dat nu numai un 
țel clar, dar l-a 
și înarmat cu 
strategia și tacti
ca revoluționară 
menite să-i asi
gure biruința. 

Pentru prima 
oară în istoria
mișcării muncito
rești își găsea
fundamentare ne
cesitatea obiecti
vă a partidului 
comunist ca a- 
vangardă revolu
ționară a proleta
riatului, iar co
muniștii erau de
finiți — cu cită 
forță de previziu
ne. 1 — drept
„partea cea mai 
hotărîtă a parti
delor muncito
rești din toate ță
rile, partea care 
împinge mereu 
înainte".

In cursul a nenumărate răscoale și 
revoluții, masele exploatate și asu
prite s-au ridicat împotriva rinduie- 
lilor nedrepte fără a ști prin ce să le 
înlocuiască ; de aci reușita relativ 
ușoară a manevrelor diversioniste 
întreprinse de clasele dominante. A 
fost meritul istoric al „Manifestului" 
de a fi întrevăzut clar contururile 
societății care va lua locul capita
lismului și de a fi înarmat proleta
riatul cu un program, formulat cu ri
gurozitate științifică, dc profunde 
transformări revoluționare în viața 
economică și socială, care aveau să 
fie verificațe ulterior drept legi ge
nerale ale revoluției socialiste.

(Continuare in pag. a VI-a)

ÎN PAGINA A II-APROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE LA ÎNFIINȚAREA,ORGANIZAREA si funcționarea curții superioare DE CONTROL FINANCIAR
Y

I

i.

Nou record al minerilor
de la Suplac

Colectivul Exploatării miniere 
Suplac, exploatare aparținind 
de Combinatul cărbunelui Ora- 

a înregistrat, în cursul 
februarie, 6 viteză de

301 m în cadrul lucrărilor de să
pare a galeriilor. Performanța, 
superioară cu 30 de metri ve
chiului record înregistrat de 
combinatul orâdean, a făcut po
sibilă obținerea unei cantități 
suplimentare de cărbune de 
peste 9 000 tone. Noul record

este efectul extinderii tehnicii 
noi în această exploatare. Ast
fel, pe baza observațiilor făcute 
de un grup de ingineri și spe
cialiști condus de directorul ex
ploatării, ing. Vladimir Tara- 
poanca, s-a trecut la utilizarea 
combinelor de tip P. K.-3 pen
tru tăierea cărbunelui, iar pen
tru intensificarea ritmului de 
evacuare a cărbunelui s-au 
montat două transportoare în 
urma combinei.

î

i

I
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Succese de prestigiu ele

industriei brașovene
BRAȘOV (Corespondentul „Scîn- 

teii“, Nicolae Mocanu). — La uzina 
„Eleclroprecizia" din Săcele a fost 
montat cel de-al 1 500 000-lea motor 
electric asincron. In cursul ultimi
lor ani, colectivul acestei uzine a 
desfășurat o amplă activitate pentru 
modernizarea produselor în vederea 
îmbunătățirii performanțelor tehnice 
și funcționale și alinierii lor la ni
velul celor mai prestigioase produse 
străine. Ca urmare, s-a reușit ca 
greutatea medie a motoarelor elec
trice să fie redusă de la 28 kg pe 
kW cit era in 1965, la numai 10 kg 
pe kW. în prezent, peste 70 la sută 
din producția ...............................
exportului.

lor de montaj și asigurarea desfășu
rării in condiții optime a probelor 
tehnologice au permis ca la numai 
o lună de zile de la intrarea în 
funcțiune noua fabrică să lucreze Ia 
parametrii prevăzuți in proiect. Tot
odată, obținîndu-se o producție de 
calitate superioară, aceasta a putut 
fi oferită încă de pe acum la export.

e

uzinei este destinată

Cu numai o 
la Combinatul 
fost pusă in 
fabrică de 
rea

★
lună de zile in urmă, 
chimic din Făgăraș a 
funcțiune o modernă

nitrobenzen. Executa
ta un nivel superior a lucrări-

• Să acționăm ferm, 
cu mai multă exi
gență, pentru stricta 
respectare a discipli
nei de plan și con
tractuale

® în loc de grădinițe, 
unii edili oferă ex
plicații... ca la grădi
niță

© Poezia emoției si
mulate

Argumentul reali
tății în ampla dez
batere pe marginea 
proiectului de Nor
me ale 
muncii 
lor, ale 
echității

vieții și 
comuniști-

eticii și 
socialiste

Familia pe ecranul 
panoramic

Poșta paginii

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală delegația Uniunii Socialiste A- 
rabe din Republica Arabă Egipt, con
dusă de ing. Sayed Marei, prim-se- 
cretar al C.C. al Uniunii Socialiste 
Arabe, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră.

La aeroportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni, delegația a fost întim- 
pinată de tovarășii : Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv ăl 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Gheorghe Necula, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Aldea Mi
litam, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Mircea Malița, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier, Constantin

Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C., de activiști 
de partid.

Au fost prezenți, de asemenea, Os
man Assal, ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt la București, și membri 
ai ambasadei.

*
In aceeași zi, membri ai delegației 

Uniunii Socialisțe Arabe a Republicii 
Arabe Egipt au vizitat Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România.

★
Seara, ambasadorul Republicii 

Arabe Egipt la București, Osman 
Assal, a oferit un dineu în onoarea 
delegației Uniunii Socialiste Arabe, 
care se află in vizită oficială în 
țara noastră.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, Gheorghe Cioară, precum și 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

(Agerpres)
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în industria locală 

a județului Galați

, Potrivit hotâririi recentei plenare a C.C. al P.C.R. se 
supune dezbaterii publice proiectul de LEGE cu privire la 
înfiinfarea, organizarea și funcționarea Curții Superioare 
de Control Financiar.

Observațiile, propunerile și sugestiile oamenilor muncii 
pe marginea proiectului supus dezbaterii vor fi trimise pînâ 
la data de 15 martie 1973 la Direcția juridică a Consi
liului de Stat.

Ținînd seama de importanța acestei legi, „Scînteia" 
pune la dispoziția cititorilor, a tuturor cetățenilor o rubrică 
permanentă consacrată acestei dezbateri.

Hotăririle Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român din iu
lie 1972, privind perfecționarea con
tinuă a întregului mecanism de con
ducere a societății, stabilesc măsuri 
pentru organizarea corespunzătoare 
a controlului la toate nivelurile de 
activitate. în acest scop, se impune 
dezvoltarea în continuare a funcții
lor de control ale Marii Adunări Na
ționale și Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, potrivit 
prevederilor Constituției, urmărind 
realizarea unei mai bune delimitări 
între organele puterii de stat și cele 
ale administrației de stat, inclusiv 
Consiliul de Miniștri, pentru exer
citarea unitară a controlului și înlă
turarea paralelismelor în acest do
meniu.

Exercitarea funcțiilor de control

de către organele puterii de stat tre
buie să conducă la creșterea rolului 
controlului financiar, la perfecționa
rea continuă a gestiunii economice, 
cunoașterea de către societate a mo
dului în care sînt gospodărite mij
loacele materiale și financiare și 
realizate obiectivele de întărire a 
echilibrului financiar, monetar ți 
valutar al economiei naționale, pre
cum și mărirea responsabilității tu
turor organelor de stat pentru spo
rirea eficienței activității în așa fel 
încît nimeni, sub nici o formă, să 
nu se poată sustrage controlului și 
răspunderii față de oamenii muncii.

ÎN SCOPUL REALIZĂRII ACES
TOR OBIECTIVE, MAREA ADU
NARE NAȚIONALĂ ADOPTA 
PREZENTA LEGE ;

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. 

perioară 
gan al Consiliului de Stat ai Repu
blicii Socialiste România.

Curtea Superioară de Control Fi
nanciar exercită controlul financiar 
asupra activității organelor centrale 
de stat ; verifică executarea preve
derilor financiare din planul națio
nal unic de dezvoltare ? economico:-.

■solutii ?i măsuri pentru prevenirea că“ cdHtrolează - ?i Mirarea deficiențelor,^-pentru
ței fondului unitar al proprietății de 
stat ; coordonează activitatea de 
control financiar-bancar.

De aserhenea, exercită 
financiar asupra activității 
țiilor centrale cooperatiste 
lorlalte organizații centrale obștești 
în ceea ce privește îndeplinirea 
obligațiilor față de bugetul de stat, 
utilizarea fondurilor primite de ia 
stat, precum și respectarea 'discipli
nei financiare.

Curtea Superioară de Control Fi
nanciar exercită atribuții jurisdicți
onale privind răspunderea patrimo
nială și administrativă a. persoane
lor prevăzute în legea de față care 
îndeplinesc funcții de conducere in 
organele centrale de stat,'comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești, organizațiile centrale coope
ratiste și din celelalte organizații 
centrale obștești, precum și în alte 
cazuri stabilite prin lege. în exer-

Se Înființează Curtea Su- 
de Control Financiar, . or- cirarea atribuțiilor Jurisdicționale, 

interesele statului sînt apărate de 
ministerul public, reprezentat prin 
procurorii Curții.

Art. 2. în , îndeplinirea atribuțiilor 
sale. Curtea Superioară de Control 
Financiar urmărește respectarea ho
tărîrilor de partid și de stat în do
meniul financiar,, apărarea proprie- 

_ tații-.'Socialiste și acordă sprijin; or- ' 
sm gaiteibr' controlate în - stabilirea de

ca

controlul 
organiza
și a ce-

... înlăturarea deficiențelor, pentru . 
îmbunătățirea activității economico- 
financiare.

Art. 3. Curtea Superioară de Con
trol Financiar urmărește ca organe
le centrale de stat să asigure atît 
prin activitatea proprie în domeniul 
financiar, cît și prin îndeplinirea a- 
tribuțiilor de conducere a 
din subordine, creșterea 
economice a activității in 
meniile. sporirea continuă 
lui național de dezvoltare 
co-socială. restituirea fondurilor a- 
vansate de societate. întărirea dis
ciplinei financiare și a răspunderii 
pentru folosirea banului public. în
lăturarea risipei, precum și ridica
rea pe o treaptă superioară a rolu
lui pîrghiilor financiare în meca
nismele de conducefe și planificare 
la toate nivelurile.

Curtea Superioară 
nanciar colaborează, 
atribuțiilor sale, cu

Control Muncitoresc al Ac- 
Economice și Sociale.

paguba a fost constatată de orga
nele Curții ;

c) judecă și obligă la plata de 
despăgubiri1 pe conducătorul ■ centra
lei sau al unității asimilate acesteia, 
care prin măsurile luate sau dispo
zițiile date a produs pagube unității 
în care lucrează ori unităților socia
liste subordonate ;

d) judecă contestațiile privind pa
gubele stabilite prin decizii de im
putare emise potrivit prevederilor 
Codului muncii, pe seama conducă
torului unității socialiste cu perso
nalitate juridică, singur sau împreu
nă cu alte persoane, atunci cînd pa
gubele au o valoare mai mare de 
2d 000 lei.

în exercitarea atribuțiilor juris
dicționale, Curtea Superioară de 
Control Financiar judecă și obligă 
la plata de despăgubiri ori amenzi, 
în condițiile prezentei legi, și pe ba
za constatărilor Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Ministerului Fi
nanțelor, băncilor ori ale inspecțiilor 
de control specializat ale statului.

în cazul aplicării de amenzi, cuan
tumul acestora nu va putea depăși 
salariul tarifar net pe trei luni.

Art. 9. Curtea Superioară de Con
trol Financiar exercită și următoa
rele atribuții :

a) prezintă periodic rapoarte con
ducerii de partid și Consiliului de 
Stat și aduce la cunoștința Consiliu
lui de Miniștri principalele constatări 
din activitatea de control financiar, 
cu propuneri corespunzătoare ;

b) prezintă Consiliului de Stat ra
portul anual asupra activității de con
trol financiar-bancar în economie ;

c) avizează, din însărcinarea Con
siliului de Stat, proiectele de acte 
normative privind politica financiară 
a statului ;

d) îndeplinește orice alte atribuții 
prevăzute de lege in domeniul con
trolului financiar sau în baza însăr
cinării Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Art. 10. în îndeplinirea atribuțiilor 
de control financiar, Curtea Superi
oară de Control Financiar are drep
tul :

a) să dispună măsuri pentru înlă
turarea, și. prevenirea abaterilor de la .. 
normele legale cu caraqțer,,, financiar j! 
și să facă propuneri pentru imbu- 
nățățirea activității economice' și fi- -j 
nânciate ’

b) să suspende executarea măsuri
lor cu caracter financiar luate de 
persoanele controlate, cînd măsurile' 
contravin dispozițiilor legale ;

c) să suspende finanțarea sau cre
ditarea in cazurile in care constată

cheltuirea ilegală a fondurilor bă
nești în lei sau valută, risipă ori 
proastă gospodărire ; ,

d) să blocheze fondurile valutare 
atunci cînd 'constată abateri în fo
losirea acestora ;

e) să blocheze fondurile destina
te plății drepturilor bănești ale per
soanelor controlate, în cazul in care 
din constatările proprii sau ale or
ganelor de control ale Ministerului 
Finanțelor, băncilor și ale inspecții
lor de control specializat ale statu
lui rezultă abateri de la dispozițiile 
legale în gospodărirea mijloacelor 
materiale și bănești. Blocarea poate 
fi stabilită asupra drepturilor afe
rente unei perioade .de cel mult trei 
luni, sumele blocate neputînd depăși 
o treime din salariul tarifar net din 
fiecare lună. Dacă celui în cauză i 
se fac și alte rețineri din salariu pe 
bază de titlu executoriu, se poate 
bloca diferența pină la jumătate din 
salariul tarifar net lunar :

f) să propună organelor în drept 
revocarea persoanelor, care dețin 
funcții elective, precum și a celor 
numite de Consiliul de Stat sau 
Consiliul de Miniștri, care au săvîr- 
șit abateri grave de la dispozițiile 
legale cu caracter financiar ;

g) să recomande îndepărtarea din 
funcție a altor persoane decît cele 
prevăzute la litera f, vinovate de a- 
bateri grave de la dispozițiile legale 
cu caracter financiar, măsură ce ur
mează a fi adusă la îndeplinire de 
către organele în drept, în condițiile 
prevăzute de lege ;

h) să constate și să aplice, prin 
personalul său eu atribuții de con
trol, în condițiile legii, sancțiunile 
contravenționale pentru care com
petența revine personalului de con
trol financiar-bancar ;

i) să ceară unităților socialiste care 
au organe de control financiar- 
bancar. rapoartele, informările și al
te documente pe care acestea le' în
tocmesc potrivit sarcinilor, de ser
viciu.

Art. II. Curtea Superioară de Con
trol Financiar sesizează organul de 
urmărire, penală, atunci cînd consi
deră că faptele constatate au fost să- 
yirșite in astfel de condiții încît, po
trivii legir-penale, constituie1 infrac* 
'țiuni.;/
■' Art./12. Ministerul Finanțelor, băn
cile și inspecțiile de control speciali
zat ale statului au obligația să trans
mită Curții Superioare de Control Fi
nanciar, in termen de 15 zile de la 
data încheierii, acțele de control pri
vind situațiile la care se referă arti
colul 8 și articolul 10, litera e.

rioare de Control Financiar. Pot f! 
propuși în completul de judecată 
membri ai biroului executiv al Consi
liului Curții sau alți membri ai Consi
liului Curții, șefi ai secțiilor și colegiu
lui de jurisdicție sau deputați ai 
Marii Adunări Naționale.

în celelalte cazuri, completul de ju
decată va fi compus din trei mem
bri : doi magistrați și un controlor 
financiar de stat.

Hotărirea completului de judecată' 
este executorie. Executarea se face 
potrivit normelor legale.

Art. 21. Hotărîrea pronunțată poate 
fi atacată cu recurs, în termen de 15 
zile de la comunicare, cu excepția 
celei pronunțate în cazul contestației 
prevăzute la articolul 8, litera d. Re
cursul nu suspendă executarea. Pre
ședintele Curții poate dispune sus
pendarea executării, pînă la soluțio
narea recursului.

Art. 25. Soluționarea recursului este 
de competența unui complet format 
din cinci membri : trei magi'strați și 
doi controlori financiari de stat, alții 
decît cei care au pronunțat hotărirea.

Soluționarea recursului privind per
soanele prevăzute la articolul 8, litera 
a, se face de un complet format din 
cinci membri, alții decît cei care au 
pronunțat hotărirea, în condițiile sta
bilite la articolul 23. alineatul 1.

Decizia pronunțată în recurs este 
definitivă și executorie.

Art. 26. Președintele Curții Superi
oare de Control Financiar exercită 
dreptul de control asupra hotărîrilor 
definitive pronunțate de colegiul de 
jurisdicție.

în exercitarea acestui drept, preșe
dintele poate introduce recurs extra
ordinar împotriva .hotărîrilor defini
tive, în termen de un an, dacă soco
tește că prin aceste hotărîri s-a adus

o încălcare esențială legii sau că sînt 
netemeinice.

Părțile și organele de control pot 
aduce la cunoștința președintelui e- 
ventualele greșeli din hotăririle de
finitive.

Președintele poate dispune sus
pendarea executării hotărîrii înainte 
de introducerea recursului extra
ordinar. După introducerea recursu
lui extraordinar, suspendarea execu
tării poate fi acordată de completul 
de judecată a recursului extraordi
nar. Acest complet’ poate să revină 
asupra suspendării acordate.

Recursul extraordinar se judecă 
de un complet format din șapte 
membri, desemnat de președintele 
Curții dintre magistrați și șefi de 
secții, alții decît cei care s-au pro
nunțat în cauză. Completul Va fi 
prezidat de prim-vicepreședintele 
Curții Superioare de Control Finan
ciar.

Recursul extraordinar privind per
soanele prevăzute la articolul 8, li
tera a, se judecă de un complet for
mat din șapte membri, în condițiile 
stabilite la articolul 23, alineatul 1.

Art. 27. în cursul judecății în pri
mă instanță, completul de judecată 
poate dispune restituirea dosarului 
cauzei la secția de specialitate care 
a efectuat controlul, jn vederea re
facerii sau completării.

Art. 28. Dispozițiile referitoare, Ia 
activitatea jurisdicțională se com
pletează cu prevederile Codului de 
procedură civilă, ale legislației mun
cii, precum și cu orice alte dispozi
ții legale în măsura în care prin 
prezenta lege nu se dispune altfel.

Art. 29. Toate actele de procedu
ră prevăzute în prezentul capitol 
sînt scutite de taxe de timbru.

GALAȚI (Corespondentul 
„Scinteii").

în ultima vreme conducerile 
întreprinderilor de industrie lo
cală ale județului Galați au' or
ganizat o serie de acțiuni pri
vind dezvoltarea în perspectivă 
a acestui sector de activitate. 
Astfel, cu sprijinul specialiștilor 
din principalele întreprinderi 
ale județului au fost reținute 
peste 60 de propuneri făcute de 
cetățeni vizînd înființarea de 
noi activități în vederea spori
rii producției bunurilor de larg 
consum, prin folosirea ra
țională a resurselor loca
le. După cum ne preci
zează tovarășul Dumitru Matric, 
directorul Direcției de industrie 
locală a județului Galați, aplica
rea în viață a propunerilor men
ționate va avea loc treptat. în 
prima etapă se vor extinde sec- 

: ția de fabricare a lustrelor, ba
zată pe o serie de tehnologii 
noi, secția de producere a am
balajelor metalice litografiate, 
atelierul de- vopsit lină și fini
sat covoare, secția pentru tuburi 
și țevi din material plastic, ate
lierul de jucării și jocuri meda- 
nice. Prin realizarea noilor sor
timente, producția destinată fon
dului pieței va spori cu aproa
pe 20 la sută, iar cooperarea in
dustriei locale gălățene cu cele
lalte unități ale industriei repu
blicane va cunoaște o majorare 
a producției cu 15 la sută. în a- 
cest mod, pe lingă produsele 
care se realizează în prezent, 
cum ar fi unele repere pentru 
„Dacia 1300“, mobilier pentru 
nave și confecții metalice etc., 
se Vor introduce în fabricație 
piese de schimb pentru industria 
textilă, utilaje comerciale.

tral de 
tivității

CAPITOLUL II

Atribuții

Ari. 4. Curtea Superioară de Con
trol Financiar exercită controlul fi
nanciar asupra :

a) mobilizării surselor de formare 
a fondului central de dezvoltare eco- 
nomico-socială și , utilizării acestuia 
potrivit prevederilor legale ;

b) îndeplinirii indicatorilor de efi
ciență economică din planul național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială ;

c) fundamentării financiare a dero
gărilor care au fost aprobate, potrivit 
competențelor, de Consiliul de Mi
niștri, organele de conducere ale mi
nisterelor și celorlalte organe cen
trale ;

d) executării bugetului de stat și a 
balanței de plăți externe, bilanțuri
lor contabile ale ministerelor și celor
lalte organe centrale, precum și asi
gurării evidenței fondului unitar al 
proprietății de stat ;

e) eficienței și respectării condiți
ilor de încheiere a contractelor sau 
altor documente de import-export, 
care au fost aprobate de Consiliul de 
Miniștri sau de organele de condu
cere ale ministerelor, celorlalte orga
ne centrale de stat și cooperatiste ;

f) activității Ministerului Finanțe
lor, Băncii Naționale a Republicii 
Socialiste România, băncilor speciali
zate și celorlalte instituții financiare 
centrale, în domeniul planificării fi
nanciare, valutare și a, creditelor și 
al realizării prevederilor planurilor 
de credite și de casă.

Art. 5. în exercitarea atribuțiilor 
de control. Curtea Superioară de Con
trol Financiar organizează acțiuni 
complexe de control sau alte acțiuni 
de control financiar în orice sector de 
activitate pe baza programului 
propriu de control, ori din însărci
narea Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Art. 6. Curtea Superioară de Con
trol Financiar exercită, prin organe
le proprii de control, la ministere și 
alte organe centrale de stat, contro
lul financiar preventiv asupra lega
lității și eficienței angajării și efec
tuării de cheltuieli din fondurile ce 
se administrează de aceste organe.

Ministerele și celelalte organe cen
trale de stat la care Curtea Superioa
ră de Control Financiar exercită con
trolul financiar preventiv, fondurile

CAPITOLUL IV

Organizare și funcționare

unitătilor 
eficienței 
toate do- 
a. fondu- 
economi-

de Control Fi- 
în exercitarea 
Consiliul Cen-

și limitele valorice ale acestora, pre
cum și operațiile asupra cărora se 
efectuează acest control, se stabilesc 
de Curte, în funcție de volumul și im
portanța acestora de neajunsurile și 
abaterile semnalate.

Art. 7. Curtea Superioară de Con
trol Financiar orientează și coordo
nează controlul financiar-bancar, asi- 
gurind unitatea de concepție, de me
todă și de organizare a acestuia, pre
cum și perfecționarea activității de 
control în acest scop :

a) stabilește, pe baza sarcinilor re
zultate din hotăririle de partid și de 
stat, direcțiile principale de orientare 
a activității de control financiar-ban
car. în raport cu necesitățile fiecărei 
perioade ;

b) coordonează .activitatea de con
trol financiar-bancar a organelor cen
trale cu astfel de atribuții, în vede
rea evitării paralelismelor, suprapu
nerilor și a controalelor repetate, 
elaborînd , norme metodologice uni
tare privind desfășurarea activității 
de control financiar ;

c) verifică activitatea de control 
financiar-bancar a organelor centrale 
cu astfel de atribuții.

Art. 8. Curtea Superioară de Con
trol Financiar are următoarele atri
buții jurisdicționale :

a) judecă, pe baza aprobării Con
siliului de Stat sau a Consiliului de 
Miniștri și obligă la plata de des
păgubiri și amenzi pentru pagubele 
provocate avutului obștesc ori săvîr- 
șirea de abateri cu caracter finan
ciar pe : ordonatorii principali de 
credite., ai bugetului republican, al
ții decît membri ai Consiliului de 
Miniștri și ceilalți'conducători de 
organe centrale aleși de Marea Adu
nare Națională ; alte persoane nu
mite prin decret sau hotărîre a Con
siliului de Stat ori hotărîre a Con
siliului de Miniștri ; prim-vicepreșe- 
dinții, vicepreședinții și secretarii 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București ; președinții, prim-vice- 
președinții, vicepreședinții și secre
tarii organizațiilor centrale coope
ratiste și obștești ;

b) judecă și obligă la plata de 
despăgubiri alte persoane decît cele 
prevăzute la litera a, atunci cînd

CAPITOLUL III

Procedura de exercitare a atribuțiilor Curții 
Superioare de Control Financiar

A. Cu privire Ia activitatea 
de control

Art. 13. Curtea Superioară de Con
trol Financiar exercită atribuțiile de 
control atit prin organe proprii, cit și 
prin organe de control ale Ministeru
lui Finanțelor, băncilor și ale inspec
țiilor de control specializat ale statu
lui, precum și prin personal de spe
cialitate din orice unitate socialistă 

.delegat de conducerile unităților de 
care acesta aparține, la cererea 
Curții.

Art. 14. Personalul Curții Superioa
re de Control Financiar care exerci
tă controlul financiar preventiv are 
obligația să refuze motivat, in scris, 
cu acordul Curții, vizareh documen- 
telrr, dacă operațiile sînt nelegale 
sau neeficiente. în această situație 
operațiile nu pot fi executate.

în cazul refuzului de viză, minis
trul sau conducătorul organului cen
tral se poate adresa Consiliului de 
Miniștri, care va hotărî asupra efec
tuării operației, înștiințînd Curtea 
despre aceasta.

Curtea Superioară de Control Fi
nanciar va informa Consiliul de Stat 
asupra situațiilor în care operațiile 
au fost efectuate pe baza dispoziției 
Consiliului de Miniștri.

Art. 15. Măsurile prevăzute la arti
colul 10. literele a—e, se dispun de 
prim-vicepreședintele sau vicepreșe
dinții Curții Superioare de Control 
Financiar, prin decizie. împotriva de
ciziei se poate face intimpinare care 
se rezolvă de către biroul executiv al 
Consiliului Curții Superioare de Con
trol Financiar.

Art. 18. Actele de control încheiate 
de organele Curții Superioare de 
Control Financiar la ministere, cele
lalte organe și organizații centrale, 
la consiliile populare județene și al 
municipiului București se semnează, 
în funcție de persoana, care a apro
bat operațiile verificate, de către or
donatorii principali de credite ai bu
getului republican, ai bugetelor ju
dețelor și al municipiului București, 
alte persoane cu funcții de conducere 
numite prin decret sau hotărîre a 
Consiliului de Stat ori hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, persoane cu 
funcții asimilate, conducătorii direc
țiilor generale, ai direcțiilor sau ai 
altor compartimente de activitate.

Art. 17. Actele de control privind 
pagubele provocate avutului obștesc 
ori săvîrșirea de abateri cu caracter 
financiar de către ordonatorii prin
cipali de credite ai bugetului repu
blican membri ai Consiliului de Mi
niștri, ceilalți conducători de organe 
centrale aleși de Marea Adunare 
Națională, precum și de ordonatorii 
principali de credite ai bugetelor 
județelor și municipiului Bucu
rești se supun de către președintele 
Curții. Consiliului de Stat.

Art. 18. în exercitarea atribuțiilor 
de coordonare a activității organe

lor. centrale de control financiar- 
bancar, Curtea Superioară de Con
trol Financiar primește și examinea
ză trimestrial proiectele planurilor 
de , activitate ale organelor cu atri
buții de control financiar-bancar 
prezentate de Ministerul Finanțelor, 
Banca Națională a Republicii Socia
liste România, băncile specializate, 
precum și de ministere și celelalte 
organe și organizații centrale.

B. Cu privire ia activitatea 
de jurisdicție

Art. 19. Actele de control cu’pri
vire la faptele și persoanele prevă
zute la articolul 8, litera a, de com
petența Curții, se supun examinării 
președintelui Curții care instituie 
comisii speciale de analiză a consta
tărilor. Pe baza concluziilor, preșe
dintele Curții prezintă cazurile Con
siliului de Stat sau Consiliului de 
Miniștri.

Sesizarea colegiului jurisdictional, 
în cazurile prevăzute de prezentul 
articol, se va face numai după ce 
s-a obținut aorobarea Consiliului de 
Stat sau a Consiliului de Miniștri.

Art. 20. Actele de control cu pri
vire la faptele și persoanele prevă
zute la articolul 8, literele b și c, vor 
fi examinate de șeful secției res
pective de control, împreună cu pro
curorul delegat de șeful colegiului 
de jurisdicție. Aceștia întocmesc ac
tul de sesizare a colegiului de ju
risdicție sau a organului ' de 
urmărire penală, după caz. ori resti
tuie actul de control în vederea com
pletării sale sau îl clasează.

Art. 21. Contestațiile privind pagu
bele stabilite pe seama conducători
lor unităților socialiste prevăzute la 
articolul 8, litera d, se depun la uni
tatea care a emis decizia de impu
tare, in termen de 30 zile de la co
municarea acesteia,: iar unitatea: le 
înaintează Curții, împreună cu dosa
rul cauzei, în următoarele 5 zile.

Art. 22. Șeful colegiului de juris
dicție fixează data judecării cauzelor 
prevăzute la articolul 19, în cazul în 
care s-a hotărît judecarea. cauzei de 
către Curte, precum și a oaiizelor pre
văzute la articolele 20 și 21, dispunînd 
citarea celor în cauză cu cel puțin 10 
zile înainte de termenul fixat.

Judecarea se va face în prezența 
celor în cauză sau în lipsa lor, dacă 
au fost legal citați, cu participarea 
prr curorului Curții.

La citațiile trimise se va anexa co
pia actului de sesizare. Conducerea 
Curții va decide cînd dezbaterile vor 
avea loc în ședință publică.

Art. 23. Persoanele prevăzute la 
articolul 8. litera a, se judecă de un 
complet de judecată format din trei 
membri, desemnat de Consiliul de 
St.at sau de Consiliul de Miniștri, la 
propunerea președintelui Curții Supe

Art. 30. Curtea Superioară de 
Control Financiar este( condusă de 
Consiliul Curții, organ delibera
tiv, care hotărăște în proble
mele generale privind activitatea 
acesteia.

Art. 31. Consiliul de conducere al 
Curții Superioare de Control Finan
ciar se compune din :

a) președintele, prim-vicepreședin
tele, vicepreședinții, secretarul gene
ral, șefii de secții și șeful colegiului 
de jurisdicție al Curții ;

b) vicepreședintele Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economico-So- 
ciale, vicepreședintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, prim- 
vicepreședintele Consiliului Legisla
tiv, vicepreședintele Tribunalului Su
prem, adjunctul procurorului general, 
directorul general adjunct al Direc
ției Centrale de Statistică, reprezen
tanți ai conducerii Consiliului Finan- 
ciar-Bancar, vicepreședintele Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia și specialiști ai organelor centra
le de control specializat ale statu
lui.

Componența Consiliului Curții se 
aprobă de Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România, la propu
nerea președintelui Curții Superioa
re de Control Financiar.

Președinte al consiliului este pre
ședintele Curții ; în lipsa președinte
lui atribuțiile de președinte al Con
siliului Curții se îndeplinesc de către 
prim-vicepreședinte.

Consiliul Curții Superioare de Con
trol Financiar iși desfășoară activita
tea în prezența a cel puțin două 
treimi din numărul membrilor săi și 
adoptă hotărîri cu majoritatea mem
brilor ce-1 compun.

Ședințele ordinare ale Consiliului 
Curții Superioare de Control Finan
ciar au loc cel puțin o dată pe tri
mestru și se convoacă în timp util 
de președinte. Consiliul poate fi con
vocat și în ședințe extraordinare, la 
cererea președintelui sau a cel puțin 
o treime din numărul membrilor săi.

Consiliului Curții Superioare de . 
Control Financiar in întregul său și 
fiecare membru în parte răspund în 
fața Consiliului de Stat pentru întrea
ga activitate a Curții f fiecare mem
bru al consiliului răspunde în fața 
Consiliului Curții și a președintelui 
acestuia pentru îndeplinirea sarcini
lor ce-i sint încredințate.

Art. 32. Curtea Superioară de Con
trol Financiar are în conducerea sa 
un președinte, un prim-vicepreșe- 
dlnte, vicepreședinți și un secretar 
general, care constituie biroul execu
tiv al Consiliului Curții.

între ședințele consiliului, biroul 
executiv dezbate și rezolvă probleme 
curente ale activității Curții și sta
bilește măsuri pentru executarea o- 
perativă a hotărîrilor consiliului.

Art. 33. La ședințele Consiliului 
Curții Superioare de Control Finan
ciar pot fi invitați delegați ai unor 
organe și organizații de stat și ob
ștești, interesate în examinarea pro
blemelor supuse dezbaterii. De ase
menea, la ședințele consiliului pot fi 
invitați specialiști din cadrul apara
tului Curții sau din afara acestuia.

Art. 34. Pentru analizarea, din în
sărcinarea Consiliului de Stat, a unor 
probleme de mare importanță sau 
complexitate, Consiliul Curții Supe
rioare de Control Financiar poate con

stitui colective de lucru cuprinzînd 
specialiști din aparatul Curții sau din 
afara acestuia. Desemnarea specialiș
tilor din afară se va face cu acordul- 
conducătorului organului de care a- 
parțin.

Ari. 35. Președintele Curții Supe
rioare de Control Financiar și prim- 
vicepreședintele sint numiți prin 
decret al Consiliului de Stat, iar vice
președinții și secretarul general se 
numesc prin hotărirea Consiliului de 
Stat. Atribuțiile prim-vicepreședin- 
telui, vicepreședinților și secretaru
lui general se stabilesc de Consiliul 
Curții Superioare de Control Finan
ciar.

Art. 36. Președintele Curții Supe
rioare de Control Financiar infor
mează Consiliul Curții asupra prin
cipalelor probleme care au fost re
zolvate in perioada dintre ședințe.

Art. 37. In executarea hotărîrilor 
consiliului și ale biroului executiv, 
precum și în exercitarea atribuțiilor 
proprii, președintele Curții Superioa
re de Control Financiar emite ordi
ne, decizii și alte acte prevăzute de 
lege.

Art. 38. Președintele Curții Supe
rioare de Control Financiar participă 
la ședințele Consiliului de Miniștri.

De asemenea, poate să participe 
personal sau prin delegați la ședințe
le organelor de conducere colectivă 
ale ministerelor, altor organe și or
ganizații centrale în care se analizea
ză probleme financiare sau de con
trol financiar.

Art. 39. Președintele Curții repre
zintă Curtea Superioară de Control 
Financiar m raporturile cu celelalte 
organe și organizații din țară, pre
cum și în relațiile internaționale.

Art. 40. Curtea Superioară de Con
trol Financiar are următoarea struc
tură organizatorică :

a) Secția de control al activității 
organelor și organizațiilor centrale ;

b) Secția de control al activității 
instituțiilor centrale financiare și de 
credit ;

c) Secția de control complex finan- 
ciar-economic ;

d) Secția de control financiar pre
ventiv ;

e) Colegiul de jurisdicție și minis
terul public ;

f) Secția de coordonare a contro
lului financiar-bancar ;

g) Secția plan-sinteză-documentare;
h) Direcția secretariat-administra- 

tiv-personal.
Atribuțiile, structura organizatorică 

și normele de funcționare ale aces
tora ■ se stabilesc prin regulament a- 
probat de Consiliul Curții Superioare 
de Control Financiar, potrivit norme
lor legale.

Art. 41. Personalul de specialitate 
este alcătuit din controlori financiari 
de stat, magistrați și procurori.

Secțiile sînt conduse de cîte un șef 
de secție, desemnat dintre contro
lorii financiari de stat, iar colegiul 
de jurisdicție și ministerul public, de 
un șef de colegiu, desemnat dintre 
magistrați.

Personalul de specialitate, precum 
și personalul tehnic-administrativ 
este numit de președintele Curții.

Numărul de posturi și salariile ta
rifare ale personalului Curții Supe
rioare de Control Financiar se aprobă 
de Consiliul de Stat.

Pe baza unui amplu program 
de măsuri concrete pe acest an, 
întreprinderea de morărit și pa
nificație din Tg. Mureș și-a pro
pus să diversifice sortimentele și 
șă îmbunătățească neîncetat ca
litatea acestora. O atenție deo
sebită se acordă îmbunătățirii 
calității plinii și a produselor 
dietetice, ilh:. acest.', scop, s-a or
ganizat un • concurs cu partici
parea brutarilor din toate loca
litățile județului. în urma con
cursului au fost selecționate 
rețetele cele mai bune, in ve
derea generalizării lor. O altă 
măsură recentă menită să ducă 
la îmbunătățirea produselor 
constă în achiziționarea unor 
cantități de griu de cea mai 
bună calitate.

La Combinatul de mate- 

ride de construcții

Panouri 
termoizolatoare
Unul din produsele care se 

bucură de aprecieri din partea 
numeroșilor beneficiari ai Com
binatului de materiale de con
strucții din Tg. Jiu este panoul 
termoizolator. El este alcătuit 
din două plăci plane presâte din 
azbociment, avînd la mijloc un 
miez de polistiren expandat și 
se execută la dimensiuni dife
rite, intre 3 600 mm lungime și 
1 200—1 300 mm lățime. Izolarea 
termică pe care o conferă poli- 
stirenul, rigiditatea dată de plă
cile plane presate din azboci
ment, precum și greutatea re
dusă a materialelor din care se 
execută fac ca panourile termo- 
izolatoare produse de combina
tul din Tg. Jiu să fie tot mai 
solicitate pe șantierele de con
strucții. Cu ajutorul acestor pa
nouri izolatoare se pot executa 
pereții de închidere ai halelor 
industriale sau agrozootehnice.

CAPITOLUL V

Dirpoziții finale și tranzitorii
* Art. 42. Prezenta lege intră în vi

goare la data de.......................   dată
la care orice dispoziții contrare se 
abrogă.

Activitatea de control a Curții se 
desfășoară cu începere de la data 
de............................

Cooperația 
do consum ieșeană 
în sprijinul dezvoltării 
sectorului zootehnic
IAȘI (Corespondentul „Scin- 

teii“, Manole Corcaci). — La 
Casa agronomului din Iași a a- 
vut loc prima consfătuire pe 
țară privind creșterea iepurilor 
de casă. IJECOOP Iași s-a pre
zentat la consfătuire cu o serie 
de rezultate bune obținute 
de cele peste 40 de coope
rative . de consum din județ. 
Dar aceasta nu este singura 
acțiune prin care cooperativele 
de consum din județul Iași con
tribuie la dezvoltarea sectorului 
zootehnic. în acest an, cetățenii 
din satele județului vor fi spriji
niți să crească un număr cit mai 
mare de găini în gospodăriile 
personale. De asemenea, coope
rativele de consum, în cooperare 
cu cooperativele agricole de 
nroducție, se preocupă de orga
nizarea unor crescători de giște 
i porum ei. De me -ționat fap

tul că IJF7OOP Iași acordă 
o a’enție dc schiță creșterii al
binelor, definind în prezent 
peste 2 OfO familii de albine, 
aflate în zonele Popești, Bivo
lari, Bîrnova.
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Plenara C.C. al P.C.R, din 28 februarie 2 martie a. indicat

ca o sarcină de primă însemnătate:

ge- '

de

ro- 
su-

PRAGA 6. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Seara, în cinstea secretarului 
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. Prezidiul 
Comitetului Central al Fartiduiui 
Comunist din Cehoslovacia a ofe
rit un dineu Ia Hradul din Praga.

Au participat, din partea 
mână, Ion Pățan, membru 
pleant al Comitetului Executiv al 
CțC. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Pungan și Constantin Mi- 
tea, membri ai C.C. al P.C.R., con
silieri ai președintelui Consiliului

PRAGA 6.
Agerpres, C.
te : Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat, în 
de marți, Expoziția audio-vizuală 
„Succesul- poporului", deschisă în 
cadrul manifestărilor consacrate 
împlinirii unui sfert de veac de la 
evenimentele din februarie 1948.

în cursul vizitei, secretarul ge
neral a.1 P.C.R. a fost însoțit de 
Vasil Bilak, membru al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

La intrarea în expoziție, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost în- 
tîmpinat de Jan Fojtik, secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

îmbinînd în mod reușit imagi
nea cu sunetul, expoziția redă 
principalele etape de dezvoltare 
ale istoriei poporului cehoslovac, 
realizările sale în construcția 
cialistă.

în încheierea vizitei, semnînd 
în cartea de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat căl
duros pe organizatorii expoziției, 
care redă istoria și prezentul 
Cehoslovaciei prietene.

r

Apa să nu
băltească

pe nici o palmă
de pămint!

în unele zone ale țării, precipitațiile mari din toamna anului 
trecut, ca și cele din iarna aceasta au făcut ca apa să băltească 
pe întinse suprafețe. Evacuarea surplusului de umiditate de pe 
aceste terenuri. în vederea cultivării lor in totalitate, se înscrie 
acum ca una din cele mai importante acțiuni pentru toți lucră
torii din agricultură. în cuvintarea la recenta plenară a C.C. al 
I’.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se la sarcinile 
actuale ale lucrătorilor din agriculture, sublinia : „Ministerul 
Agriculturii, comitetele județene de partid, aparatul agricol tre
buie să întreprindă acțiuni mai ferme pentru scurgerea apelor 
și corectarea excesului de umiditate, pentru îmbunătățirea so
lului...".

în lumina indicațiilor date Ia Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1972, in multe județe au fost luate măsuri ca populația 
din zonele afectate să participe mai activ la lucrările de eva
cuare a excesului de apă. în numeroase comune și sate lucră
rile de desecare au continuat și pe timp de iarnă.

precum și ambasadorul 
la Praga, Teodor Haș.

de Stat, 
României

La dineu au participat, din par
tea cehoslovacă, tovarășii Gustav 
Husak, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, Lubomir 
Strougal, membru al Frezidiului 
C.C. al P.C.C., președintele gu
vernului R.S. Cehoslovace, Vasil 
Bilak, membru al Prezidiului, se
cretar al C.C. al P.C.C., Antonin 
Kapek, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Praga al 
P.C.C., Vaclav Hula, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al F.C.C., 
vicepreședinte al Guvernului R.S. 
Cehoslovace, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, Jan Gregor, 
vicepreședinte al guvernului R.S. 
Cehoslovace.

în timpul
, într-o

■' nească,

1973 să fie complet în-

i!

r

cursul după-amiezii

perfectate contractele e- 
acestea trebuie rcspecta-

stabilite, să nu în- 
contractele econo- 
unități din met.a- 
au încă încheiate

Nicolae 
turi.

că 
situa-

dineului, desfășurat 
atmosferă caldă, priete- 
tovarășii Gustav Husak și 
Ceaușescu au rostit toas

— Corespondentul 
Frisăcaru, transmi-

aprovizionarea tehnico-
com-

al cauzei socialismului și păcii în

Ceaușescu înfîmpinat cu căldură de locuitorii orașului PragaTovarășul Nicolae

GALAȚI

comandamentele
de 

erau 
che- 
exe- 
eva-au văzut că apele 

și zăpezi băltesc 
săpat manual san
de pe mai bine 
cu semănături.

BUZĂU

O SARCINĂ DELOC UȘOARĂ, DAR CARE TREBUIE

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PĂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA

Zburînd deasupra teritoriului Republicii Populare Ungare, doresc să 
vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial, guvernului și poporului 
frate ungar un cordial salut tovărășesc și urări de noi succese în dez
voltarea economică și socială a țării, în opera de edificare a socialis
mului.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că bunele 
relații dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, 
interesul popoarelor român și ungar, 
lumea întreagă.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
JUDEȚENE DE PARTID S-A 
ANGAJAT: 20000 HA VOR 

FI SMULSE APELOR !
ÎNCEPUTUL ESTE BUN

In ultimii doi ani, în județul Bu
zău, apa care băltește a scos din cir
cuitul productiv mii de hectare teren 
deosebit de fertil. Conferința organi
zației județene de partid s-a angajat., 
în numele lucrătorilor din agricultura 
județului, ca, prin lucrările de dese
care ce vor fi executate, să se recîști- 
ge pentru agricultură, numai in a- 
cest an, peste 20 000 hectare teren, 
în timpul iernii, sute de cooperatori 
au lucrat, zile în șir. la săparea sau 
la decolmatarea canalelor de scur
gere. Zilele trecute, in comuna Scu- 
telnici, un grup de cooperatori săpau 
de zor. Din relatările, lor am aflat 
că fuseseră ' executate canale în lun
gime de peste 3 500 metri liniari, 
dezafectind de apă 125 hectare teren, 
în comuna Brădeanu, mecanizatorii 
trasau cu plugurile drumul canale
lor, ușurind astfel munca țăranilor. 
Și aici se aflau pe cîmp mai mult 
ele 400 cooperatori. în comuna Glo- 
deanu-Siiiștea, unde multe terenuri 
suferă din pricina excesului de apă, 
cooperatorii au hotărît să nu piardă 
nici o zi pină la începerea Insămîn- 
țărilor, lucrînd de zor la desecări. De 
asemenea, pe tarlalele mustind de 
apă, cooperatorii din Luciu, Movila 
Banului, Mihăilești. Glodeanu Sărat, 
Lunca, Brădeanu și altele și-au con
centrat eforturile pentru, amenajarea 
canalelor de evacuare a apei.

vizită protocolară, la 
Praga, președintelui

armată Ludvik Svobo-
Gustav Husak, 

al Comitetului

PRAGA 6 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al. Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a făcut, marți la 
amiază, o 
Hradul din
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
general de 
da, și tovarășului 
secretar general
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Președintele republicii a urat to
varășului Nicolae Ceaușescu bun 
sosit în Cehoslovacia și o vizită 
plăcută. în timpul discuției, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
a fost exprimată convingerea că 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
va contribui la întărirea pe mai 
departe a relațiilor prietenești din
tre Republica Socialistă Ceho
slovacă și Republica Socialistă Ro
mânia.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român . 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste R’oiAânia-

SEMNE DE ÎMPOTMOLIRE 
ÎNTR-O ORGANIZARE INI

ȚIAL FOARTE BUNĂ
Și în județul Galați, din inițiativa 

biroului comitetului județean de 
partid, încă din luna ianuarie a aces- 

ÎNDEPLINITĂ ÎN CEL MAI SCURT TIMP PENTRU
A ASIGURA ÎNSĂMÎNȚAREA TUTUROR SUPRAFEȚELOR

tul an au început să se desfășoare 
ample lucrări de desecare in vederea 
înlăturării excesului de apă care a- 
fectează o suprafață de aproape 
8 000 hectare. Lucrările se execută 

. pe un front de lucru ce cuprinde a- 
proape 3 460 hectare din totalul su
prafeței depistate. S-au întocmit pro
iecte, pichetîndu-se canalele ce ur
mează a se executa. Din punct de 
vedere tehnic, lucrările au fost bine 
pregătite. Aproape zilnic, atunci cînd 
timpul a permis, s-a lucrat cu torțe 
sporite la săparea canalelor. în co
munele Liești, Nicorești, Băleni, Dră- 
gănești, Ghidigeni și altele au fost 
executate peste 50 la sută din terasa- 
mentele necesare. în ultimele zile, 
ritmul lucrărilor a încetinit. Dumi
nică, deși vremea a fost deosebit de

v

După cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu în

la încheierea 
C.C. al P.C.R.

cuvintarea 
lucrărilor 

din 28 fe- 
problemă

rostită 
Plenarei 
bruarie—2 martie a.c., o 
de bază de care depinde îndepli
nirea cu succes a planului pe acest 
an și pentru a cărei soluționare 
trebuie luate în continuare măsuri 
energice este aprovizionarea teh
nico-materială a întreprinderilor. 
Baza materială necesară realizării 
producției în acest an este asigu
rată prin plan, prin balanțele ma
teriale încheiate. Totuși, după cum 
se arăta la plenară, pentru înfăp
tuirea la parametrii maximali a 
planului pe anul 1973, mai trebuie 
rezolvate unele probleme, prin 
eforturile convergente și stăruitoare 
ale întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor, ale unor organe eco
nomice centrale.

Ca un fapt pozitiv, ®e cuvine, 
înainte de toate, 
să remarcăm că, 
în primele luni 
din acest an, cea 
mai mare parte 
a unităților eco
nomice și-au res
pectat obligațiile 
ce le 
din 
încheiate, 
livha 
prime, 
lele șl 
bricatelo 
sare 
unor cerințe ma
jore 
miei. Spre exem
plu, unitățile me
talurgiei au li
vrat. uzinelor 
constructoare de __ ,

45 de zile, ale 
contul

reveneau, 
contractele 

de a 
materiile 
materia- 
semifa- 

nece- 
satîsfacerii
alo econo-

mașini, In pri
mele. 45 de zile, ale anului, la
minatele in contul întregului 
trimestru pentru fabricația utilaje
lor tehnologice. De altfel, impor
tantele cantități de produse obți
nute' In . lunile ianuarle-februarie, 
uneăîA''peste. prevederile maxiriiăle'.' 

. ale , planului, intr-o' serip, ,d0 „între
prinderi" airi industria 'cChsttucfoa'- ' 
re de mașini, din industria 'ușoara, 
din chimie, din economia forestie
ră. demonstrează că unitățile res
pective au fost mai bine aprovi
zionate, că — pe această cale — 
și-au putut respecta întocmai pro
gramele de fabricație.

Aceasta nu înseamnă însă 
pretutindeni, în economie,

■ ția se prezintă la fel. Sint unele 
întreprinderi care nici pînă la ora 
actuală nu au reușit să-și asigure 
prin contracte întreaga bază teh
nico-materială, deși prin plan, 
prin balanțele aprobate și prin re
partiții, au fost — așa cum s-a 
arătat — alocate resursele necesa
re. Faptul că pentru primul se
mestru situația se prezintă maî. 
bine din acest punct de vedere 
nu atenuează cu nimic necesitatea 
unor măsuri energice pentru în
cheierea grabnică, a etapei contrac
tuale. Planul de aproviziona
re tehnico-materială este par
te Integrantă a planului rle stat șî 
nu este îngăduit nimănui, fie
furnizor sau beneficiar, să nesoco
tească sarcinile 
cheie Ia vreme 
mice. Or, sînt 
lurgie care nu 
contracte de aprovizionare la nive
lul prevederilor de plan și din 
balanțe pentru anumite tipuri de 
minereuri, pentru importante can
tități de argilă refractară în cal-

favorabila, s-a lucrat numai In doua 
comune : Frumușița și Piscu. Aceasta 
se datorește faptului că organele de 
specialitate, direcția generală a agri
culturii județului, 
comunale, cit și cel județean, au ui
tat zicala înțeleaptă că „Ce poți face 
azi nu lăsa pe mîine“. Spunem a- 
ceasta pentru că, practic, în județul 
Galați, acțiunea începută bine pe 
șantierele de desecări s-a cam îm
potmolit. Pare cu atît mai de nein- 

țeles situația, cu cit în alte asemenea 
ocazii forța de muncă mobilizată în 
județul Galați a atins chiar cifre de 
70 000 oameni. Să nu se uite că lu
crările din campania agricolă de pri
măvară vor necesita însemnate forțe 
in cîmp. Cînd altă dată se vor putea 
executa mai bine lucrările de dese
cări și de combatere a . excesului de 
umiditate decît acum ?

CLUJ
CONSECINȚE ALE LIPSEI 

DE COOPERARE
în județul Cluj, cooperativele agri

cole și-au propus să execute lucrări 

V

t

car calibrat, ai căror furnizori 
sînt unități din cadrul Ministeru
lui Minelor, Petrolului și Geologi
ei. De asemenea, unor beneficiari 
din cadrul Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei li se refu
ză, invocîndu-se tot telul de mo
tive, de către uzina ..1 Mai" din 
Ploiești, contractarea unor pompe 
triplex, pompe de noroi și racor
duri spebiale. Iată de ce, așa cum 
s-a subliniat la recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului, 
trebuie lichidate de urgență întâr
zierile în încheierea unor contrac
te. Aceasta nu "este o chestiune fa
cultativă, ci o obligație pe care 
nimeni nu-șî poate permite să o 
nesocotească. Ca urmare, se im
pune o maximă operativitate în 
soluționarea litigiilor precontrac- 
tuale, astfel îneît, în cel mai scurt 
timp posibil, acțiunea de contrac
tare a producției, a materiilor pri-

„Plenara obligă Consiliul de Miniștri, ministerele, 
centralele și întreprinderile, organele și organizațiile 
de partid să ia în continuare măsuri energice pentru 
asigurarea aprovizionării ritmice cu materii prime și 
materiale în cantitățile și structura sortimentală pre
văzută în plan, prin balanțe și repartiții, pentru res
pectarea întocmai a contractelor economice".

(Din Rezoluția Plenare! C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973).

me și materialelor planificate pen
tru anul 
cheiată.

O dată 
eonomice, 
te cu rigurozitate. Fiindcă, datori
tă. neli.vrării, îrr ianuarie ți >fe- 
bruarie, de către unele unități 
economice ~ ..care nu și-au inde- 
pliiiitț'.iDtegralțsarcinile de si plăti'-L- 
a anumitor materii prime, mate
riale, subansamble la nivelul obli
gațiilor asumate, au a-părut la be
neficiarii acestora o serie de greu
tăți în desfășurarea activității 
productive, care ș-au repercutat 
negativ prin nerealizarea la nive
lul planului a unor produse, prin 
reducerea sub nivelul normat a 
unor stocuri. O analiză efectuată 
de specialiști din cadrul Ministe
rului Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, în 250 de unități 
economice, a. relevat că, în luna 
ianuarie, nu au fost onorate aproa
pe 1 400 de contracte ce cuprin- 

produse iinpor- 
huilă de Valea 

măcinată, armă- 
țevi, motoare 

atît pentru respectarea 
grafice, cit, mai ales, în 
onorării exemplare, în 

a obligațiilor contrae- 
amintite, în 

neajunsuri

deau o serie de 
tante. cum sînt : 
Jiului, clor, mică 
turi industriale,
electrice, lacuri1 și vopsele, calcar 
calibrat, oxigen, țesături. în urma 
acțiunii amintite au fost stabilite 
grafice de recuperare a restanțelor 
în livrări. Ca atare, se impun mă
suri hotărîfe din partea ministere
lor, a centralelor și unităților eco
nomice 
acestor 
vederea 
continuare, 
tuale, la produsele i 
scopul prevenirii unor 
de genul celor care s-au' făcut sim
țite în primele două luni ale anu

de desecare pe 1 800 ha. Membrii 
cooperativelor agricole Ciurila, Aiton, 
Petreștii de Jos și Rediu, profitind de 
zilele călduroase, au ieșit in mare 
număr la lucrările de îmbunătățiri 
funciare. De asemenea, cei din AIu- 
niș, Stoiana, Teoc, Recea-Cristur și 
din alte părți, cînd 
provenite din ploi 
pe semănături.. au 
juri de scurgere 
de 200 hectare

Exemplele pozitive enunțate mai 
sus sînt insă palide încercări 
de a îndeplini niște sarcini de o deo
sebită 1 importanță in condițiile jude
țului Cluj. După inundațiile din 
1970, in cooperativele agricole Țaga 
și Sîntioana s-au executat mari lu
crări de regularizare a Văii Fizeșu- 
lui, ferind de inundații sute de hec
tare de pămint fertil. Acum, din 
cauză că șanțurile și canalele de a- 
ducțiune n-au fost curățate, supra
fețe mari de teren se află sub apă. 
Vremea începe să se încălzească. Ză
pada căzută în. ultima săptămînă se 
topește. Acum e timpul să se inter
vină pentru eliminarea excesului de 
umiditate. însă în această direcție

în desfășurarea procesului de a- 
provizionare tehnico-materială au 
apărut, în aceste luni de început 
de an, anumite neconcordanțe in
tre solicitările inițiale de materiale 
și necesitățile reale ale producției. 
Acestea arată care sînt con
secințele nenominalizării din vre
me . a întregii producții, neeșa- 
lonării prin plan a ' fabricației 
tuturor produselor, lipsei docu
mentațiilor tehnice de execuție ș.a. 
Au fost și greșeli în repartizarea 
resurselor, în cadrul unor balanțe. 
Ministerul Industriei Chimice, bu
năoară, nu a asigurat întreg ne
cesarul de consum intern la sodă 
calcinată, sodă caustică și anumiți 
plasti lianți.

Soluțiile pentru aceste probleme 
stabilite la nivel central, în vede
rea asigurării 
nico-măteriale

a unită- 
economice 

o mai

aprovizionării teh- 
,a întreprinderilor 
unde au apărut 
neconcordanțe de 
felul celor amin
tite mai înainte, 
trebuie întregite 
de preocuparea 
intensă 
ților 
pentru 
bună valorificare 
a cantităților de 
materii prime, 
materiale de care 
dispun. Sarcina 
trasată de condu
cerea partidului 
este ca fiecare 
unitate economi
că să-și desfă- 

, șoare activitatea 
in cadrul fondu
rilor materiale a- 

probate prin plan. în condițiile res
pectării cu strictețe a normelor de 
eonsum stabilite, intensifieîndu-se 
și incheindu-se grabnic acțiunea de 
revizuire a acestor norme, astfel ca, 
începind cil trimestrul II al aci‘s-1 
tui ah,‘ iiă' se-Itterelz.e cu norme -d#' 
consuui(, j^gțirp^ ..' /^amentate p<s , 
fiecare’..produs, . reper și suban-. 
camblii ,. :

Pentru buna funcționare a me
canismului aprovizionării tehnico- 
materiale este necesar ca centra
lele industriale să-și exercite efec
tiv atribuțiile conferite prin lege 
în acest domeniu. Ele trebuie să 
preia in fapt toate sarcinile care 
privesc 
materială a întreprinderilor 
ponente. Trebuie curmată practica 
debarasării de răspundere, mani
festată de factorii de conducere 
din .unelecentrale și ministere, în 
soluționarea unor probleme care se 
ridică in activitatea de aprovizio
nare tehnico-materială, prin „pa
sarea" acestor probleme la orga
nele superioare. Sarcinile de plan 
sînt clare și, de aceea, conducerile 
de centrale și ministere sint da
toare să acționeze organizat, ener
gic și •ferm, pentru respectarea 'ri
guroasă a disciplinei de plan, 
contractuale, în domeniul aprovi
zionării tehnico-materiale, pentru 
ca cțrcUiitul materiilor prime, ma
terialelor, produselor să se desfă
șoare nestingherit, astfel ca între
prinderile să dispună ritmic și in
tegral de resursele materiale nece
sare realizării planului pe acest an 
la nivel maximal.

Corneltu CARLAN

nu se Întreprinde nimic. In comuna 
Fizeșul Gherlii apele treceau peste 
șosea și se revărsau peste pămin- 
turile cooperativei. Canalele 
scurgere săpate în anii trecuți 
colmatate. Cetățenii n-au fost 
mâți să participe nici măcar la 
cutarea unor lucrări simple de 
cuare a apelor. Printr-un efort co
mun, cooperativele agricole din Gă- 
dălin și Jucu au executai, anii tre
cuți, o mare lucrare de regularizare 
și desfundare a văii ce străbate ho
tarul satelor pe o distanță de circa 
10 kilometri. Au mai rămas de exe
cutat 4 kilometri pînă la vărsarea 
văii în rîul Someșul Mic, sarcină ce ., 
revenea cooperativei agricole din 
Bonțida. Un timp, lucrarea a fost 
amînată pentru a' se obține creditele 
necesare. După cum ne declara ingi- 
nerul-șef Viorel Ghișa, săpăturile nu 
vor mai fi executate întrueît ■ ferma 
de vaci a cooperativei a trecut la 
complexul zootehnic intercooperatist, 
iar cooperativa nu mai este intere
sată în’ executarea lucrării. Datorită 
inundațiilor ce au Ioc de cîteva ori 
pe an, întreruperea săpăturilor ar 
putea provoca pagube și, totodată, ar 
face ineficiente eforturile cooperato
rilor din Gădălin și Jucu. Este și 
explicabil ; apele gituite la mică 
distanță de Bonțida se revarsă pe 
lunci. Este o problemă cate trebuie 
rezolvată cit mai urgent.

Asupra unor cauze care frînează 
serios buna desfășurare a lucrărilor 
de desecare și evacuare a excesu
lui de umiditate vom reveni.

M. EÂZU
T. OANCEA
AL MUREȘAN
corespondenții „Scînteii
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I La înălțime
Un viscol puternic, care s-a 

abătut asupra Moineștiului, a 
blocat toate căile de acces din 
schela de extracție Zemeș. Pe
troliștii de la cota 1300 rămă
seseră total izolați, 
noapte, Alexandru 
muncitor la Baza de 
transporturi, a pornit 
zerul spre virful 
După 30 de ore de luptă cu ză
pada și furtuna, acționind ade
seori pe marginea prăpastiilor, 
el a reușit să restabilească le
gătura cu sondele și să predea 
alimentele grupului de munci
tori de aici. în tot acest răs
timp, sondorii de la cota 1300 
n-au încetat lucrul nici o clipă. 
Muncitorii Nicolae Fodor, Mi
hai Agachi, Toader Popa, îm
preună cu maiștrii Ștefan Nis- 
tor, Mihai Ghidiboca și Nico
lae Dirlău au executat atît ,0- 
perațiile de deparăfinare a son
delor, cît și deszăpezirea contî- 

. nuă a unităților de pompare, 
făcind să curgă spre depozite 
producția de țiței planificată.

In plină 
Nedelcu, 

ateliere și 
cu buldo- 
muntelui.

I 
I 
I 
I 
I

Rețeaua risipei

Mașini de fabricat... pagube

MmMMIsg ' ......... '
Un grup de cetățeni 
de pe str. Victoria, 
orașul Negrești-Oaș, 
județul Maramureș

de zile se scurg ast- 
pe rețeaua... risipei, 
de mii de kilowați- 

fără ca organele locale 
conducerea I.R.E. să

oriunde si oricum s-ar manifesta*

mare sau mică,
de bani sau materiale 
de muncă sau de timp

35 000 lei 
la capitolul economii

Distrus parțial, pe o 
.suprafață de 90 mp, de 

■ apele mari din toamna 
anului trecut, podul de 
peste rîul Cricov, ce leagă 
cele două părți ale orașu
lui Moreni în punctul 
„Abator", a fost redat, de 
curînd, circulației. La re
construcția lui au contri
buit numeroși 
care, prin munca 
economisit de la

cetățeni 
lor, au 
bugetul

consiliului popular peste 
35 000 lei. De asemenea, 
cu sprijinul consiliului 
popular, cetățenii constru
iesc în prezent un nou 
pod, ce fusese distrus în 
întregime de apele rî-.iiui 
Cricov, aducînd astfel alte 
economii.

G51. Ilinca 
str. Salcîmilor nr. 
Moreni, 
județul Dîmbovița

L

Materiale pentru rugină?

Primul 
recensămînt 
ornitologic
i De curînd, sub conducerea 
Muzeului de științe naturale 
din Sibiu, un larg colectiv de 
cercetători a început efectua
rea în toate zonele țării a unor 
observații minuțioase (care se 

• vor desfășura minut cu minut 
timp de trei zile pe lună pînă 

i în noiembrie a.c.) privind pre- 
i zența și migrațiunea păsărilor 
de toate categoriile pe terito
riul țării noastre. Cu acest pri
lej se va efectua și primul re
censămînt ornitologic al țării. 
Datele obținute vor fi pr.elucra- 

‘ te și publicate într-un volum 
de specialitate.

Cu trei ani in urmă, în
treprinderea de lucrări 
hidrotehnice speciale’ din 
București a executat lucră
rile de modernizare de la 
lacul Pantelimon II, lingă 
mînăstirea Cernica. Deși a 
trecut atîta timp de ia 
terminarea . lor, pe malul 
lacului dinspre. calea fe
rată zac expuse ruginii și 
degradării o seamă de uti
laje și materiale : o cupă 
de excavator cu braț, un

rezervor metalic, mai multe 
grinzi 
placaj, plăci de beton 
Nu-mi 
asemenea 
puteau 
țâre. Oare cei care le-au 
abandonat, tot așa proce
dează și cu bunurile din 
propria lor gospodărie ?

Vasile UNGUREANU 
str. 7 Noiembrie nr. 239, 
București

metalice și foi de 
etc. 

vine să cred că 
materiale nu-și 

găsi o întrebuin-

Uzina „Tehnofrig" Cluj 
ne-a livrat anul trecut, in 
lunile august-septembrie, 
două instalații de îmbute- 
liere a vinului și produse
lor alcoolice, ce au fost 
amplasate la Centrul de 
depozitare, condiționare și 
îmbuteliere Scheia din 
cadrul întreprinderii noas
tre. Dar utilajele, o dată 
montate, nu au putut fi 
folosite în producție în 
condițji corespunzătoare, 
deoarece spargerile de 
sticle la mașinile de spă
lat și, mai ales, la cele 
de îmbuteliat depășeau cu 
mult normele de con
sum aprobate. Cu toate re
medierile efectuate zilnic 
de mecanici, nu am reușit 
să stăvilim pierderile. A 
trebuit, astfel, să demon-

tăm capetele de îmbutelie- 
re și să le trimitem uzinei 
din Cluj pentru a schimba 
soluția folosită la suporțil 
sticlelor la umplere. în 
perioada decembrie 1972- 
ianuarie 1973, perioadă de 
virf a producției în unita
tea noastră, mașinile în 
care am. investit bani grei 
au . stat, iar îmbutelierea 
s-a făcut manual. Deci, în 
loc să contribuie la creș
terea productivității între
prinderii, mașinile respec
tive sînt bune doar să 
brice pagube.

fa-

Ing. Marla
SEGHEDIN 
directorul 
întreprinderii 
viei și vinului, Suceava

200 000 neglijență!
întreprinderea de con

strucții montaj Dîmbovița 
a ...............................

cii textile „Bucegi" din 
Pucioasa, lucrările de con
strucție a unei stații

Balcoane...

epurare a apelor reziduale. 
Termenul final de punere 
in funcțiune a stației, sta
bilit prin contract, era 31 

parcurs 
a soli- 
rinduri 
termen 

sepțem- 
decembrie

noiembrie a 
inului trecut’ au fost re- 
innoiți stUpii rețelei elec
trice de pe strada Victoria 
din orașul Negrești-Oaș. 
Cu această ocazie, o echi
pă de muncitori a efec
tuat lucrările la noua in
stalație pentru lumină. 
Dar au lucrat de așa ma
nieră, incit becurile de la 
rețeaua 
aprind

schimb, ard toată ziua. De 
luni 
fel, 
zeci 
oră 
sau 
se sinchisească.

decembrie 1970. Pe 
insă, constructorul 
citat în 
amînarea 
(30 aprilie 
brie 1971,

Hoțul
se numea... 
gură-cască

Mare zarvă in satul Mitoc- I 
Leorda (Botoțani). Intr-una din • 
nopțile trecute, dispăruseră 500 i 

■ litri de petrol dintr-un butoi al I 
magazinului cooperației de con- | 

i sum. Gestionarul Mihai Butha- 
i ru a reclamat cazul la postul | 
; de miliție. La cercetări a in- I 
l ceput să dea amănunte :. „Cu ' 

o zioînainte, din .cisternă -xt-aU 
/turnat’ intr-un butoi ’ 500 litri I 
t petrol.' Am semnat.{de-: ■primire'--! Ji 
' Și... Concluziile anchetei •'■■■ pe- ■ 
trolul a fost depozitat intr-un | 
butoi care era spart ți s-a I 
scurs în pămint. Acum gestio- ' 
nărui este, bun de plată. I

r

: Excursie
i tragică

Datorită faptului că blo
cul în care locuim — Bl 
de pe str. Vasile Alecsan- 

. dri din Vaslui — nu. este 
finisat la exterior, iar pe
reții din prefabricate nu 
sînt bine sudați la încheie
turi, pe timpul iernii sau 
cînd plouă se infiltrează 
masiv apa in interiorul 
apartamentelor. Ramele te
restrelor și tocurilor de la 
uși, nefiind protejate de 
un strat de vopsea, au în
ceput să putrezească. în 
afara acestor defecțiuni, 
în aparentă mărunte, dar 
care afectează durabilita- k.________

teren arabil. Astfel, parcela 
„Hotarul mic", de circa 10 
hectare, nu mai este culti
vată de doi ani ; parcela 
„Băcute", de 15. hectare, 
deși a fost arată în anul 
1970, nici pină astăzi nu a 
fost insămințată cu grîu, 
așa cum se stabilise în 
adunarea generală a coo
peratorilor. Risipa îmbra
că, de altfel, la coopera
tiva noastră și alte forme. 
Anul trecut, de pildă, au 
fost cultivate cu trifoi de 
sămînță 20 de hectare de 
teren. în toamnă, în loc 
să fie lăsat să se coacă 
pentru a putea fi recoltat, 
a fost îngropat sub arătură.

Sidonla BECA 
satul Jeledinți nr. 85, 
comuna Mărtinești, 
județul Hunedoara

Prin munca 
unită 

a sătenilor
Locuitorii satului Guriu, 

comuna Albești de Muscel, 
județul Argeș, au hotărit 
anul trecut să construiască 
cu forțe proprii un nou lo
cal de grădiniță. Cu spriji
nul consiliului popular co
munal, ei au cumpărat ci
mentul, țigla si lemnăria, 
iar celelalte materiale — 
nisip, pietriș, var, cîteva 
mii bucăți de cărămidă — 
le-au procurat*din resurse 
locale. Mina de lucru cali
ficată, cît și cea necalifi
cată a fost asigurată tot de 
săteni. în acest fel, circa 
80 000 lei — sumă la care 
a fost estimat costul între
gii construcții — au fost 
economisiți de la bugetul 
consiliului popular comu
nal.

Ion A. DOBRESCU
Cîmpulung, județul Argeș

Desene de Eugen TARU

stradală 
noajitea

— Concurență în plină zi ? ! Cine te are în grijă nu 
prea luminat I

cîteva 
acestui 

1971, 30 
----  ----- 27 
1971). în sfîrșit, la 13 ia
nuarie 1972 se face recep
ția lucrării, dar se con
stată foarte multe defec
țiuni de execuție. S 
fixează un nou termen - 
31 ianuarie 1972 — ; 
vederea efectuării reme
dierilor necesare. Dar nici 
acest termen nu a fost res
pectat. Deși intre timp am 
cerut sprijinul organelor 
județene, construcțorul nu 
s-a achitat de obligații. 
Ceea ce ne-a determinat 
să ne adresăm arbitrajului 
de stat, care l-a obligat pe 
constructor 
beneficiarului 
penalizări pentru 
pectarea contractului. Ne
glijența ‘ .
construcții a costat, 
dar,'statul .
sute mii lei. Ca să nu maf 
vorbim de celelalte conse
cințe : nerealizarea la timp 
a acestei investiții, polua
rea apelor rlului Ialomița, 
imposibilitatea folosirii a- 
cestora la irigații ș.a.m.d. 
Iată tot atitea motive pen
tru ca forurile în drept să 
analizeze starea de lucruri 
relatată și să stabilească 
răspunderile corespunză
toare.

si plătească 
i .185 000 lei 

neres- De ce asemenea materiale 
nu sînt valorificate de uzină ?întreprinderii de 

.", așa- 
aproape două Cu cîtva timp în urmă, 

fiind în vizită in comuna 
natală — Cîrcea, județul 
Dolj — am constatat cîte
va lucruri pe care consi
der că este necesar să le 
semnalez celor in drept. în 
această localitate există o 
groapă mare ce se încear
că a fi astupată cu deșe
uri și resturi gunoiere, 
provenite de la uzinele 
„Electroputere" Craiova, 
situate la circa 10 km de 
comună. în locul respectiv, 
zilnic pot fi văzute diver
se persoane scoțînd din gu
noi bucăți lungi de sîrmă 
de cupru sau profile din 
același metal, ce sînt va-

lorificate apoi la I.C.M., 
precum și plăci mari de 
pertinox și alte materiale 
electroizolante (majoritatea 
aduse la uzină din import). 
Din cite am aflat de la ce
tățeni, cantitățile de cupru 
etrînse în acest fel și vin? 
dute I.C.M. nu sînt deloc 
neglijabile. Nu s-ar putea, 
oare, ca asemenea materi
ale să fie colectate și va
lorificate de uzină și nu a- 
runcate la groapa de gu
noi ?

zburătoare

Aurelia LETEANU 
normator principal 
la Direcția comercială 
Vaslui

folosință a 
trebuie să 
una mai

executat, in cadrul fabri-

Ion ȘERBĂNOIU 
muncitor-pensionar

Iile STOIA
șef birou investiții 
la întreprinderea 
textilă
„Bucegi" Pucioasa, 
județul Dîmbovița

tea și buna 
apartamentelor, 
semnalăm și 
gravă. Din cauza proastei 
execuții, cîteva balcoane 
de la etajul I s-au desprins 
și au căzut, pur și simplu, 
pe trotuar. Cine suportă 
oare consecințele acestor 
nepermise neglijențe in 
executarea acestui bloc de 
locuințe ?

f

Lă „ILEFOr TG. MUREȘ

Ing. Constantin 
POPESCU 
str. Bistra 
București,

nr. 5, 
sectorul 7

Fațetele nepăsării
agricolă nești, județul

__  .J’.Z de mai mulți ani stau ne
comuna Mării- lucrate mari suprafețe de

La cooperativa
de producție din satul 
Jeledinți, <

Hunedoara,

0 gamă largă de servicii 
pentru populație

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scinteii", C. Căpraru). Ținînd 
seama de cerințele cetățenilor, 
cooperația meșteșugărească din 
Prahova își lărgește continuu 
garira de. servicii pentru, popu- 
lațjfe. Astfel, in acest Început . 

s de gprimăvară,' in cădrul ’ corn-, 
. . pledului”-d9°ateliere’ de ’-la’^GS^"' 

geni au început să funcțione
ze ... noi secții care realizează 
prefabricate di.n beton și con
strucții metalice. După cum 
am fost informați de condu
cerea cooperativei „Construc
torul", cei interesați pot cum
păra de aici garduri traforate, 
borduri, dale, precum și spa
țieri pentru sectorul viticol ; 
de asemenea, își pot procura 
garduri metalice, grilaje, porți, 
tîmplărie metalică pentru con
strucții de case.

TG. MUREȘ (Coresponden
tul „Scinteii", Lorand Deaky). 
„ILEFOR“-Tg. Mureș se nu
mără printre întreprinderile cu 
o bogată tradiție în fabricarea 
mobilei. „Aurul verde" al pă- 

| durilor capătă, prin ' iscusința 
lucrătorilor de aîdi,1 noi vale'tî- 
țfe. Produsele întreprinderii 
sjnt cunoscute atîtîntară.cit 
și peste hotare. Printre cele 
mai cunoscute garnituri de mo
bilă realizate aici se numără 
camerele de zi, o sufragerie 
modernă, camere combinate 
pentru tineret, mese și dulapuri 
de diferite tipuri, mese pentru 
radio și televizoare etc. De 
menționat că tot aici, la 
„ILEFOR", s-a executat mobi
lierul modern, multifuncțional, 
pentru Teatrul de Stat și ho
telul „Grand" din Tg. Mureș. 
Pentru valorificarea deșeurilor.

întreprinderea a introdus în 
fabricație și un tip de sandale 
ortopedice.

în vederea sporirii volumu
lui de producție, în cadrul 
„ILEFOR" s-au executat, in 
Ultimul timp, ample lucrări de. 
modernizare a procesului ■ d’e 
fabricație și de dezvoltare ■a,, 

-zestrei tehnice a întreprinderii.. 
Au sporit astfel suprafețele de 
producție la secțiile din Sovata 
și Reghin, iar la Mureșeni a 
intrat de curînd în funcțiune o 
nouă secție. Pentru asigurarea 
realizării ritmice și depășirii 
planului și a angajamentelor 
asumate în acest an, colectivul 
întreprinderii se preocupă de 
utilizarea rațională a tuturor 
suprafețelor de producție, îm
bunătățirea controlului tehnic 
de calitate și diversificarea con
tinuă a produselor.

Cîteva constatări — din județele Olt, Dolj și Arad, 
și nu numai de aici — cu privire la ritmul lent 

al construcțiilor pentru cei mai mici cetățeni
Sesiunile consiliilor populare județene, desfășurate în toată țara 

Ia începutul acestui an, au dezbătut pe larg — odată cu celelalte 
probleme economice, edilitare și social-culturale de pe ordinea de zi 
— și problema atît de importantă a construirii creșelor și grădinițe
lor pentru copil. Cu aceste prilejuri, numeroși deputați. care au luat 
cuvîntul, subliniind că planurile de investiții pe anul trecut au 
cuprins in. fiecare județ prevederi substanțiale privind executarea și 
darea in folosință a noi locuri în creșe și grădinițe, au arătat tot
odată că, în ciuda realizărilor evidente, îndeplinirea acestor prevederi 
,a înregistrat în multe locuri serioase rămîneri în urmă.

Firesc și necesar era ca tot ceea ce nu s-a realizat in anul trecut 
să constituie obiective imediate pentru primele luni ale anului în 
curs. Lucrurile n-au evoluat peste tot în acest1 sens. Tocmai 
de aceea, criticînd această situație, recenta plenară a Comi
tetului Central a subliniat ca una din sarcinile de stringentă actuali
tate — necesitatea ca, In primul rînd, consiliile populare să ia toate 
măsurile pentru realizarea integrală a numărului de creșe și grădinițe, 
planificai.

în această lumină, „Scinteta" supune astăzi atenției publice situa
ția consemnată de corespondenții noș tri in trei județe.

Așadar, optimismul manifestat la 
direcția tehnică și de investiții a 
consiliului popular județean nu are, 
în toate cazurile, suportul material . 
necesar. Ceea ce înseamnă că... Dar i 
forurile în drept și responsabile 
știu prea bine ce au de făcut.

11 
de 
au

i în ziua de 1 martie a.c.,
■ tineri studenți la Institutul 
! arhitectură din București 
urcat cu telefericul pe1 Bucegi,

i la Virful cu Dor. Era viscol și 
f- ger. Cabanierul i-a sfătuit să 

nu plece mai departe, dar ei 
au pornit spre cabana Padina.

1 Abia noaptea tîrziu, unul din- 1 ■ ■ ... “ • *■ •

i

tre ei a reușit, la capătul pute
rilor, să intre în cabană. Aflîpd 
despre ce e vorba, toți cei pre- 
zenți aici, în frunte cu caba
nierul Ion Vila, au pornit in 
căutarea celorlalți. După mie-. 
zul nopții, cînd s-au întors la 
cabană, au constatat însă că 
unul dintre studenți era lipsă. 
S-a cerut ajutorul „Salvamon- 
tului" din Sinaia, dar tînărul 

“ dispărut nu a putut fi găsit 
decît peste două zile, cind era 
însă prea tîrziu...

Iarăși
chibriturile...

WOLT '■

Lăsat singur în casă, micuțul 
Martin Fefencorn, în vîrstă de 
4 ani, din Second '(Satu-Mara), 
a luat o cutie de chibrituri, 
uitată de părinți pe masă, și a 
poposit cu ea drept în șură, 
să se joace „de-a focul“ eu 
prietenul său, Mihai Wencel, în 
vîrstă de 5 ani. Urmarea 7 Fo
cul a mistuit, în cîteva minute, 
trei șuri și mari cantități de 
furaje. Valoarea pagubelor : 
30 000 lei. Și totul de la o cutie 
de chibrituri, care, dacă n-ar fi 
fost uitată acolo unde nu tre
buia, nu ieșea., un asemenea 
incendiu 1

Dispariția 
n-a ascuns
crima

lunii decembrie 
sătenii se intre- 
dispărut Maria

La începutul
1971, rudele ți 
bau unde a 
Delu, din comuna Obirția, ju
dețul Olt. In primăvara anului
1972, in apropierea satului, 
timp

... .___ , m
tl...p ce 'mecanizatorii pregă
teau solul s-a aflat răspunsul 
misterioasei dispariții. Ce 
intimplase ? M.D. nu era 
la un sanatoriu, nici l- 
I.A.S. in Dobrogea, ața 
pretindea soțul ei. Cercetările 
au dovedit că Alexandru Delu 
ți-a omorît soția ți-apoi a în
gropat-o in cimp. In ziua de 3 
februarie a.c., in comună a avut 
loc procesul intentat autorului 
acestei fapte. Pentru odioasa 
crimă săvirțită, . tribunalul ju
dețean l-a condamnat pe A.D.

20 de ani închisoare.
Rubrica redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

ți corespondenții „Scinteii*'

se 
nici 

la un 
cum

D.

Secvențe edilitare din Alba lulia
în ultimii ani, în muni

cipiul Alba lulia s-au 
construit noi și moderne 
edificii de interes social, 
care îmbogățesc zestrea 
urbanistică a localității, 
asigură reîntinerirea stră
vechiului „Apulum", care 
va împlini anul viitor 
2 000 de ani de existență.

în cartierul „Cetate" 
citeva mii de apartamen
te alcătuiesc un ansamblu 
edilitar nou, înzestrat cu 
spații comerciale și pen

tru prestații de servicii, 
școli, grădinițe și creșe. 
Numai anul trecut s-au 
construit aici 620 aparta
mente. Printre obiective
le mai importante inau
gurate în ultima perioadă 
amintim : o nouă auto- 
gară care poate servi 
8 000 călători zilnic (fo
tografia de sus) con
struită în apropierea gă
rii feroviare, un modern 
hotel turistic (fotogra

fia de jos) situat în 
centrul municipiului, care 
asigură posibilități opti
me de găzduire celor 
care poposesc aici, pen
tru a vizita vestigiile isto
rice de mare valoare ale 
urbei. Hotelul „Transil
vania" are o capacitate de 
cazare de 167 locuri, res
taurant, braserie, bar de 
zi. De asemenea, in par
tea centrală a localității 
va fi inaugurat peste cî

teva zile un complex de 
unități aparținînd coope
rației meșteșugărești. în 
cartierul „Cetate" se lu
crează la montarea in
stalațiilor unui . modern 
edificiu spitalicesc cu 
700 de paturi și policli
nică, care vor fi gata in 
scurtă vreme.

Ștefan DINICĂ 
corespondentul 
„Scinteii"

în anul trecut n-a fost dat în fo
losință nici măcar un loc din cele 
340 prevăzute în grădinițe • și 200 în 
creșe. De ce ? „Am acordat mai 
multă atenție altor lucrări" — în
cearcă să se explice inginerul șef 
Pavel Belinschl de la șantierul nr. 
4 din întreprinderea județeană de 
construcții-montaj — care trebuia 
să dea in folosință încă din anul 
trecut complexul din Slatina, pre
văzut cu creșă și cu grădiniță. Cit 
privește întirzierea construcției cre
șei. din orașul Caracal, aflăm că do
cumentația tehnică a fost predată 
cu intîrziere. în consecință, aceste 
locuri au fost replanificate pentru 
acest an, fixîndu-se noi termene 
pentru darea lor în funcțiune : tri
mestrul I 1973, pentru complexul de 
la Slatina (440 de locuri din care 100 
pentru creșă), și trimestrul II pentru 
creșa de la Caracal — 100 locuri.

Care este, în prezent, stadiul aces
tor construcții ? La creșa și grădi
nița din cartierul Crișan II, din Sla
tina, se lucrează la tencuielile inte
rioare, se instalează conductele pen
tru alimentarea cu apă și încălzire. 
Intr-un ritm alert se acționează și 
pentru ridicarea creșei din Caracal. 
Planul va fi respectat intru totul — 
ne spune directorul întreprinderii 
județene de construcții-montaje, 
Mircea Albu. Am luat toate măsu
rile pentru ca grădinițele, creșele și 
toate celelalte construcții social- 
culturale să fie predate la terme
nele prevăzute".

Deci, să sperăm că măcar acum, 
adică mai.tîrziu...

în cartierele Craiovița Nouă, Va
lea Roșie și Brazda lui Novac din 
Craiova au fost planificate, anul tre
cut, 580 de locuri (300 la creșe și 
280 la grădinițe). Dar, la sfirșitul 
anului, nici unul din aceste obiec
tive nu fusese terminat. Atît la 
consiliul popular județean, cit și la 
trustul local de construcții ne-au 
fost invocate tot felul de cauze, 
zice-se „obiective", pe care nu le 
mai enumerăm aici întrucit sînt cu 
totul neconvingătoare. Mai bine să 
spunem, și să recunoaștem că pro
blema creșelor și grădinițelor a fost 
socotită de o importanță secundară 
și, deci, tratată ca atare.

Cum era și normal, aceste obiec
tiva — la care se mai adaugă •

creșă de 100 de locuri la Calafat — 
au fost cuprinse în planul de in
vestiții pe 1973. Ele vor trebui să 
fie gata în trimestrele II ți III. Vor 
fi respectate aceste noi termene ? 
Directorul direcției tehnice și inves
tiții a Consiliului popular județean 
Dolj, inginerul Cristei Bădescu, rie-a 
asigurat nu numai că se vor res
pecta, dar că vor fi chiar devansate. 
„Pentru respectarea acestor angaja
mente — ne-a spus șeful șantieru
lui nr. 1 din cadrul trustului local 
de construcții, inginer Marin Pițică 
— am luat măsuri ca punctele de 
lucru din Valea Roșie și Craiovița 
Nouă, unde executăm creșe și gră
dinițe cu cite 240 de locuri fiecare, 
să nu ducă lipsă de nimic".

Care este situația concretă pe 
șantiere 7 La creșa și grădinița din 
cartierul Valea Roșie lucrările sînt 
în faza de finisare interioară. Aici 
sînt create toate condițiile pentru ca 
angajamentul să fie respectat. La 
creșa și grădinița din Craiovița 
Nouă lucrările sint ceva mai ră
mase in urmă. Dar, avînd în vedere 
că acest obiectiv a fost dat în pri
mire unuia dintre cei mai buni 
maiștri — Ion Dobrescu — există 
temeiuri să credem că și aici lucră
rile se vor încadra în grafic.

îngrijorătoare este insă situația 
creșei de 100 de locuri din cartierul 
Brazda Iui Novac — unde nu s-a 
turnat nici măcar planșeul 1 In ziua 
de 21 februarie, pe șantier am găsit 
doar trei dulgheri și... un paznic. 
Maistrul Ștefan Gîdoiu ni s-a plîns 
că nu i se asigură utilajele nece
sare turnării betoanelor la zidărie, 
astfel că nu există garanția că vor 
fi respectate termenele stabilite. Cît 
despre creșa de la Calafat, ce să 
spunem ? Construcția nici nu a fost 
începută...

Pentru 1972, planul de investiții 
al consiliului popular județean a 
prevăzut clar : 200 locuri în creșe, 
360 locuri in grădinițe. Cite s-au 
realizat ? Ceva mai mult de jumă
tate — adică n-au fost date în fo
losință 100 locuri la creșe și 120 la 
grădinițe. Mai concret : la creșa din 
zona Podgoria lucrările nici măcar 
n-au început ; pentru grădinița din 
zona Avrig — documentația a fost 
încheiată foarte tîrziu, respectiv 
abia în toamna anului 1971, iar fi
nanțarea a fost deschisă doar la 
sfirșitul semestrului I 1972, deci 
mult prea tîrziu pentru a se trece 
efectiv la construcție. Grădinița cu 
cămin și creșă de pe calea Romani
lor avea ca prim termen de dare în 
folosință data de 15 octombrie 1972; 
a fost terminată, totuși, în cursul 
anului trecut, decizia de dare în fo
losință emisă de Consiliul popu
lar județean Arad în ultimele zile 
ale lunii decembrie. Cu toate a- 
cestea, ea nu și-a deschis nici pină 
acum porțile pe.ntru copii (!!). Moti
vul 7 Nu este gata racordul de ali
mentare cu combustibil pentru în
călzire, deoarece proiectantul — In
stitutul de proiectări al județului 
Arad — a venit cu modificări la 
instalația respectivă după data fixa
tă inițial pentru darea în folosință. 
Mai mult, soluția elaborată a fost 
proiectată fără avizele necesare, 
fapt care a contribuit la întirzierea 
executării racordului. La rindul său, 
constructorul — I..LC.M. Arad — a 
lăsat pe ultimul loc această lu
crare. în fine, beneficiarul lu
crării — direcția tehnică a con
siliului ponular județean și. prin 
ea, inspectoratul școlar județean — 
a sesizat prea tirziu lipsa avizului 
la proiectul instalației de încălzire 
și nu a insistat pentru aducerea, în 
timp util, a utilajelor necesare blo
cului alimentar.

La acest șir de neglijențe și inex
plicabile aminări se mai adaugă și 
un fel de „ispravă a lui Tîndală": 
mașina de gătit a fost introdusă In 
bucătăria creșei spărgîndu-se doi pe
reți și scoțîndu-se din țițini două 
uși ! 1

Debutul tardiv și ritmul ncuniform în executarea lucrărilor 
pentru creșe și grădinițe nu sînt caracteristice doar celor trei județe. 
Din scrisorile care ne sosesc în redacție, din relatările corespon
denților „Scinteii", și din constatările directe în teren ale redactori
lor noștri, ne-am putut da seama că — bineînțeles, cu unele mici 
diferențe și particularități locale — situația este asemănătoare și 
prin alte părți ale țării. Față de bilanțul nemulțumitor cu care s-a 
încheiat anul 1972 în acest domeniu, demarajul clin 1973 este și el 
încet, nesatisfăeător. Consiliile populare județene și unitățile subor
donate lor dispun încă de timpul necesar, pentru ca, la noile 
termene fixate, să predea beneficiarilor creșele și grădinițele mult 
așteptate și nu alte referate și rapoarte doldora de explicații sau 
scuze „obiective". Dată fiind importanța și utilitatea acestor edi
ficii destinate celor mai mic' cetățeni — ziarul nostru va reveni 
asupra stadiului in care se enecută și se dău in folosință creșele și 
grădinițele planificate.

Constantin S1MION 
Nisîor ȚUICU 
Emiiian ROUĂ 
corespondenții „Scinteii*
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ÎN AMPLA DEZBATERE PE MARGINEA 
ȘI MUNCII COMUNIȘTILOR, ALE 

Gindirii creatoare — 

replica faptei concrete

PROIECTULUI DE NORME ALE VIEȚII
ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE
catori. De atunci, la noi, situația 
s-a . îmbunătățit în mod vizibil. 
Socotesc însă util ca proiectul de 
norme, eventual în articolul 28, să

specifice în mod expres sarcina de 
educator a fiecărui cadru cu muncă 
de răspundere in procesul de pro
ducție.

IN NUMELE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE
împotriva speculanților de locuințe!

Cu sprijinul ferm 
al opiniei publice

„Dacă treceți prin uzina noastră, 
căutați-1. Merită să-l cunoașteți". 
Așa iși încheia inginerul Paul Con
stantin, de la uzina „Vulcan", rîn- 
durile epistolei sale despre comu
nistul Ion Andreescu și despre 
ultima sa invenție. L-am căutat, 
din nou, zilele trecute. Nu pentru 
invenție. Despre ea s-a scris la 
timpul potrivit. De data aceasta îl 
căutăm pentru o discuție în legă
tură cu propunerea sa privitoare 
la îmbogățirea proiectului de norme, 
propunere formulată astfel : „Co
muniștii trebuie să fie promotorii 
acțiunilor de modernizare a produ
selor, să lupte cu fermitate împo
triva rutinei, pentru aplicarea ne- 
intirziată in procesul de producție 
a procedeelor tehnice moderne" 
(subl. n.). O propunere pe care Ion 
Andreescu o argumentează astfel :

— Sîntem o țară în curs de dez
voltare. Ne mai trebuie citeva cin
cinale ca să ajungem din urmă cele 
mai dezvoltate țări din punct de 
vedere economic. Putem și trebuie 
să scurtăm acest timp. Cum 1 Pen
tru aceasta, așa cum ne arăta se
cretarul general al partidului, așa

cum o dovedește și viața, cea mai 
rapidă cale este cea a efortului de 
gîndire. Sîntem datori față de noi 
înșine, față de tot ce s-a făcut pînă 
acum în țara aceasta, să învingem 
rutina și să gîndim, să concepem, 
să creăm mai mult. Dar mai ales 
să trecem cît mai rapid de la gînd 
la faptă. Nu întîmplător am insis
tat, în cadrul dezbaterii, asupra 
acestui aspect. Sînt cazuri cînd o 
propunere de inovație sau invenție 
este aplicată cu mare întîrziere in 
producție, deși din capul locului 
se vede că e o propunere bună. 
Or, lucrul acesta, după părerea 
mea, este inadmisibil. Amînările 
sînt de cele mai multe ori cauzate 
de comoditate, de lipsă de îndrăz
neală, de apucături birocratice 
care în nici un caz nu stimulează 
gîndirea tehnică și, bineînțeles, 
nu-i îndeamnă pe oameni să vină 
cu noi propuneri. Tocmai de aceea 
m-am gîndit ca proiectul de norme 
să cuprindă o asemenea obligativi
tate pentru comuniști. A ginții, a 
crea, a aplica în viață ce gîndești 
înseamnă a cîștiga timp. Iar a cîș- 
tiga timp reprezintă, pentru noi, o 
îndatorire etică.

Calitatea începe 
de la „cine răspunde ?“

Uzina de mașini electrice Bucu
rești. Stăm de vorbă cu sudorul 
losif Pîrvoi, secretarul organizației 
de partid nr. 8.

— La un moment dat, sectorul 
montaj ne-a atras atenția că unele 
piese lucrate de noi nu se asam
blează bine, din cauza unor erori 
de execuție. Curios era însă fap
tul că lotul respectiv de piese avea 
totuși „ștampila" controlului teh
nic.

— Deci, controlul...
— Nu, nu aici era punctul slab. 

Curînd am făcut și alte constatări. 
De pildă : colectivul nostru de 
muncă era divizat în peste 20 de 
echipe, unele dintre ele numărînd 
și cite un singur muncitor (!). Da, 
unul singur se intitula „echipă" și 
lua în primire o lucrare. La un nu
măr așa mare de... echipe aveam 
însă numai doi controlori. Era deci 
explicabil, într-un fel, ca la atîtea 
loturi de piese să treacă neobser
vate o serie de defecțiuni.

— Ați pus mai mulți controlori ?
— Nu asta era soluția. Calitatea 

slabă nu se datora numărului de 
controlori, ci unei anumite menta
lități păgubitoare. Astfel, pe unii 
îi interesa să obțină cu orice chip 
„avizul" controlului tehnic, nicide
cum dacă piesele sînt sau nu bine 
executate. Rezolvarea acestei si
tuații presupunea — așa cum se 
subliniază în articolul 18 al proiec
tului de normeo înțelegere ma
tură, d’n partea fiecăruia, a res
ponsabilității pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor încredințate, 
în speță : o atitudine înaintată față 
de calitatea produselor.

— Și, în consecință... ?
— Am reorganizat colectivul de 

muncă,' reducînd numărul de echi
pe și sporind, în felul acesta, gra
dul de responsabilitate. Apoi, în 
acest cadru, am instituit autocon
trolul. Unde există conștiință, adică 
responsabilitate direct asumată, 
există și muncă de calitate.

„Eu mă ocup de producție, Primii la ciștig, ultimii la treabă

n-am timp și
— Cu cîtva timp în urmă — ne 

spune tovarășul Avei Tamaș, loc
țiitorul secretarului comitetului de 
partid al uzinei „1 Mai“-Ploiești — 
ori de cite ori aveam de analizat, să 
zicem, un caz de indisciplină, o 
conduită necorespunzătoare etc 
constatam că lipsesc de la dezba
teri aceiași oameni. Cine ? Tocmai 
cei care, prin natura muncii pe 
care o îndeplinesc, au primul cu- 
vînt de spus : conducătorii locuri
lor respective de muncă.

de educație"
— Aveau vreun motiv ?
— îl auzeai pe cîte unul spu- 

nînd : „Eu mă ocup de producție, 
n-am tirpp și de educație". Puteam 
să ne împăcăm cu o astfel de men
talitate ? Cu prilejul unei ședințe 
în care am analizat răspunderea 
factorilor de conducere în lumina 
proiectului de norme, am criticat 
la obiect, fără menajamente, de la 
maiștri pînă la director, pe toți 
aceia care, în diverse împrejurări, 
își neglijaseră atribuțiile de edu-

Tovarășul Nicolne Tunărcanu, 
locțiitorul secretarului comitetului 
de partid de la Uzina de autoca
mioane din Brașov, ne-a povestit 
următorul caz :

— într-o zi au venit trei munci
tori de la atelierul de bene să re
clame că de cînd le-a venit un nou 
maistru nu-și mai realizează cîști
gul și, în general, „nu mai e de 
trăit". Am mers imediat la fața 
locului. Maistrul cel nou, spre deo
sebire de predecesorul său, era 
omul căruia nu-i plăceau jumătă
țile de măsură. Le-a spus tuturor 
verde în față : „Fraților, pentru 
cit lucrați, pentru atît veți primi". 
Observase el că sînt cîțivă (cei trei' 
care l-au reclamat) cărora nu prea 
le ardea de muncă. Mai mult : nu-i

■
dică „nu-i lăsau"’.-., 
a, bine.

— Cum adică „nu-i lăsau" 
’ ®i'fegp£a, bine;' Clig^tig  ̂jgjr 
ziua de lucru, decretau :

. „Astăzi facem două bene". Cei
lalți, băieți tineri, îi ascultau, deși 
ar fi putut face mult mai mult.

— Nu erau interesați să cîștige 
mai bine ?

— ToCmai aici' e ciudățenia. Ce-
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lor trei, avînd categorii de înca
drare maxime, le revenea1 „partea 
leului". Mai exact : 4—5 mii de iei 

avînd 
de- 
fă- 
ei. 
to
re-

pe lună. în schimb, tinerii, 
categorii mai mici, nu primeau 
cît pe jumătate, deși munca o 
ceau în mare măsură numai 
Era normal ca maistrul să nu 
lereze o astfel de situație și să 
partizeze sarcinile pe măsura cali
ficării și a retribuției fiecăruia. 
Inechitatea de pină atunci a ieșit 
repede la iveală : luna următoare, 
fiind pontați efectiv pe cît lucra
seră, cei trei n-au mai realizat cîș- 
tigurile umflate cu care se obișnui-

. seră. De-aici neînțelegerile. Unul 
l-a și sfidat pe maistru : „Șefule, 
eu am venit aici să ciștig, nu să 
muncesc!" Ește mentalitatea tipică 

....a.„C£lon feare, așa cum se subliniază 
“în articolul 21 din Proiectul 'de 
norme,! manifestă „tendința de a 
da societății țît mal puțin și de a-l 
lua cît’riiai mult".

— în concluzie ?
— S-a restabilit ordinea firească 

a lucrurilor : ei primesc acum in 
funcție de cît muncesc efectiv. 
Perfect echitabil, nu ?

In urma seriei de articole pe 
tema speculei de spațiu locativ, la 
redacție au sosit numeroase scri
sori. Oamenii muncii cer să se ac
ționeze energic pentru eliminarea 
acestui fenomen străin principiilor 
eticii și echității socialiste. O parte 
dintre aceste opinii ale cititorilor 
au fost publicate. în rîndurile ce 
urmează am spicuit fragmente din 
cîteva scrisori sosite în ultimele 
zile, care sintetizează opiniile ma
jorității cititorilor ce ne-au scris.

„Pentru membrii de partid, pen
tru toți oamenii cinstiți nu poate 
exista decît o singură atitudine față 
de acest fenomen — demascarea 
fără nici un menajament a specu
lanților, a tuturor celor care trăiesc 
parazitar din munca altora — este 
de părere Ștefan Magda din Alba 
Iulia. împotriva lor trebuie luate 
cele mai severe măsuri".

Tovarășul Gheorghe Constantî- 
noaia, din București, ne scrie, prin
tre altele: „Cunosc foarte bine con
dițiile în care locuiesc O parte din 
salariații instituției noastre, precum 
și prețurile de speculă pe care sint 
nevoiți să le plătească acestor sam
sari de spații excedentare. Sînt 
convins că o conlucrare strînsă în
tre organele interesate și asociațiile 
de locatari ar duce la depistarea 
unor însemnate suprafețe exceden
tare, care ar putea fi repartizate le
gal celor care au nevoie de ele".

Propuneri asemănătoare, privind 
Înființarea unor comisii formate 
din reprezentanți ai consiliilor 
populare, oamenilor muncii și mi
liției, care să treacă neîntîrziat la 
depistarea spațiilor exeedentare 
folosite în prezent ca instrument de 
speculă, conțiri și scrisorile primite 
de la M. Ionescu din Caracal, C. 
Panait din Buzău, Teodor Achim și 
Ștefana Iacovescu din București.

„Mă asociez întru totul criticilor a- 
dresate acelora care repartizează în 
mod inechitabil și lasă la cheremul 
speculanților locuințele din fondul 
locativ de stat — ne scrie din Tir- 
goviște tovarășul Nicolae Pahonțu. 
Este o gravă abatere de la etica și 
echitatea socialistă, care se cere 
curmată neîntîrziat. Noi, oamenii 
muncii, cerem să fie trași la răs
pundere toți cei vinovați de exis
tența acestor anomalii, datorate în 
bună parte neaplicării întocmai a 

' legii".,,
implicațiile pe care le are folosi

rea mercantilă ..«„locuințelor au stir- 
nit interesuL-Oricărui cetățean1, Chiar 
și atunci cînd nu era direct vizat. 
E normal să fie așa, pentru că, după 
cum arată în scrisoarea sa pensio
narul bucureștean Constantin Ra
dulescu, specula cu locuințe afec

tează interesele întregii colectivi
tăți.

Tot despre necesitatea bunei 
administrări și corectei folosiri a 
spațiului locativ de stat ne scrie 
și V. Munteanu, tehnician la „Nav- 
rom" Constanța : „Specularea lo
cuințelor proprietate de stat, pe 
lingă lezarea profundă ă principii
lor eticii și echității socialiste, tre
buie considerată ca un furt groso
lan din avutul țării, pentru că, 
dacă spațiul existent ar fi fost mai 
bine gospodărit, s-ar fi putut re
zolva cererile unui număr însem
nat de oameni ai muncii și nu 
s-ar fi dat apă la moară speculan
ților. Apreciem în mod deosebit 
ideea „Scînteii" do a pune prima
rilor de orașe și municipii între
bări cu privire la măsurile luate 
pentru stăvilirea speculei de spațiu 
locativ și întărirea controlului pri
vind aplicarea legii. Sintem convinși 
că, dacă acestor întrebări nu li se 
vor da răspunsuri mulțumitoare, 
noi, opinia publică, vom face com
pletările necesare, înțelegînd că 
„Scînteia" lasă deschise coloanele 
sale părerilor oamenilor muncii".

Scrisorile cititorului Gh. Timi- 
rean din Timișoara și a unui co
lectiv de muncitori de la Fabrica 
de rulmenți din Birlad aprecia
ză că o mare parte din vină 
pentru existența acestor fenomene 
negative o poartă, in primul rînd, 
cei care erau obligați prin lege să 
supravegheze, să controleze și să 
administreze fondul locativ. „Ne 
bucură faptul că „Scînteia" a rea
mintit, în mod energic, îndatoririle 
legale ale organelor care răspund 
de luarea măsurilor împotriva spe
culanților de locuințe — se spune 
în scrisoarea colectivului de la Bir
lad. Dar ne întrebăm : de ce nu 
și-au «amintit» la timp cei in cau
ză de obligațiile lor privind apli
carea fermă a legii ?“

După cum se știe, aceste proble
me de importanță majoră pentru 
înfăptuirea consecventă a princi
piilor eticii și echității socialiste 
au fost înscrise pe ordinea de zi a 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
Propunerile și observațiile făcute 
în cursul dezbaterii pe marginea 
modificării legislației au pornit de 
la grija permanentă a partidului 
nostru față de bunul mers al acti
vității în orice domeniu. După cum . 
s-a anunțat, propunerile de îmbu
nătățire a actualei legislații care 
reglbmeritează'fondul locativ șl con- - 
strucția de locuințe proprietate per
sonală vor fi supuse, înainte de a 
fi înaintate spre aprobare Marii 
Adunări Naționale, unei largi dez
bateri publice.

Comportarea —

o haină schimbată la vestiar ?
Deunăzi, maistrul Vasile Nițescu, 

din secția oțelărie a Uzinei de 
mașini grele București, ne spunea:

— Sîntem uneori martorii uner 
situații cel puțin ciudate... Acum 
cîteva luni doi dintre salariații 
noștri au zăbovit peste măsură 
într-un local și au provocat scan
dal. Știți ce au răspuns organelor 
de ordine ? „Noi sîntem fruntași 
în uzină, să nu vă luați de noi", 
într-adevăr, pînă atunci așa îi 
considerasem : fruntași. Cazul ne-a 
dezvăluit o optică inacceptabilă : 
de a crede că, atitudinea serioasă, 
responsabilă la locul de muncă 
poate fi părăsită Ja vestiar, odafă 
cu schimbarea veșmintelor de 
lucru. Or — și acest lucru trebuie

să-l recunoaștem cu toată sinceri
tatea — ne-am mulțumit adesea să 
constatăm că cineva este bun me
seriaș ; dar ce face el după aceea, 
cum își organizează timpul, cum 
se comportă în viața de familie 
etc. ne-au scăpat din vedere. Iată 
de ce. pornind de la asemenea ca
zuri, în cadrul dezbaterii proiectu
lui de norme am insistat în mod 
deosebit asupra ideii cuprinse in 
articolul 33 : „Fiecare comunist 
trebuie să fie un model de compor
tare înaintată în toate împreju
rările vieții". Pentru că să fii mun
citor fruntaș și, in același timp, 
cetățean codaș, nu șe poate 1

Emil MARINĂCHE
Ion POPA

Cine pe cine abandonează ?
Primele scrisori primite pe marginea noului nostru ciclu de anchete con

sacrat familiei și problemelor ei (scrisori care s-au referit sau au fost determinate 
de „cazul R.“) ne-au întărit convingerea că am abordat o temă de mare impor
tanță și delicatețe, pe care nu o vom putea epuiza cu utilitate morală și socială 
decît dovedind receptivitate față de cît mai multe laturi și ipostaze ale ei, 
folosind cît mai mult din experiența și capacitatea de analiză ale celor care ne 
citesc și ne scriu. înainte de orice prospectare în adincimc, continuăm stabilirea 
„perimetrului" dezbaterii prin expunerea unor cazuri-repere; în dificultatea lor, 
poate nu întotdeauna corespunzătoare situațiilor tipice, regăsim marile posibile 
întrebări ale oricărei celule familiale. Vom încerca să le explicăm la timpul 
potrivit, păstrînd „deviza" discuției inițiate, formulată prin citatul extras din 
„Proiectul de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socia
liste" cu care ne-am început „cuvîntul" t „Fiecărui comunist îi revine o înaltă 
răspundere în întemeierea relațiilor de familie pe principiile moralei socialiste". 
Sub semnul aceluiași îndemn etic așteptăm in continuare părerile dumneavoastră, 
stimați cititori.

Cine să fi fost ultimul 
cumpărător? iată o 
curiozitate neesențială, dar 
e tulburător să te gîndești 
cine a fost ultimul pacient 
care a părăsit acum 
șaisprezece ani, în seara de 
4 martie 1957, farmacia de 
pe Calea Dorobanți. S-a 
mai uitat el oare in urmă, 
după ce a închis ușa, să 
vadă cum fermecătoarea 
farmacistă, cu halatul ei 
alb, se topește și cade încet 

, spre podea ca să moară 
fără să simtă ? Pentru 
că, în urma ultimului cum- 
părător-pacient, farmacis
ta aceea a murit subit...

Dincolo de vitrine, ora
șul și-a continuat viața, 
tumultuos și fără regrete. 
Cineva a anunțat familia, 
s-au declanșat țipetele, 
altcineva a verificat dula
pul „VENENA". toxicele 
erau intacte, un medic a 
căutat cauza morții și a 
presupus că o scirbă de 
cheag, inevitabil rămas de 
la o intervenție chirurgi
cală, a blocat circulația 
singelui și viața... Toate a-

cestea nu sînt importante, 
important este că dispărea 
un om și se nășteau pro
bleme Sămința unor mari 
și încîlcite dileme morale 
cădea atunci ca să crească 
și să se complice cu tre
cerea anilor. Parcă întreg 
echilibrul unui sistem de 
relații omenești ar fi stat 
pe umerii deiicați ai fiin
ței care, atunci, seara, s-a 
lăsat atît de neașteptat și 
atît de liniștit spre pămlnt.

Farmacista E.G. lăsa în 
urma ei un băiat, de 
ani. ale cărui calități 
le putea măsura încă 
meni, dar care pentru 
însemnase totul ; o mamă 
de 60 de ani. văduvă și cu 
sentimentul inutilității, dar 
pentru care unica fiică 
unicul copil, insemnase 
tot așa. totul ; și un soț, un 
bărbat superb, cu perspec
tive. în floarea vîrstel. a 
cărui suferință, la urma 
urmei de asemenea ne în
trebăm cine avea dreptul 
și cine ar fi fost in mă
sură să o realizeze și să o 
drămuiască 7 •

doi 
nu 
ni- 
ea

Au trecut doi ani. Vîr- 
tejul , neașteptatului eve
niment ! ‘
praful 
așternut încet, 
puținată. C-

s-a îndepărtat și 
stirnlt de el s-a 

', încet. îm- 
familia și-a re-

tate, cum a întîlnit în so
cietate atîtea femei, nu se 
atașa de ea într-o aseme
nea măsură. Dar a întîl- 
nit-o la bibliotecă, unde 
prezența ei fermecătoare 
distona cu atmosfera sobră 
și cu siluetele gîrbovite n> 
studiu. Regia acelui mo
ment de facere a cunoștin
ței, asigurarea primei im
presii, copleșitoare, rămin 
un mister, dar nu are 
semnificație din moment 
ce gîndul hotărîtor al băr
batului , singuratic a fost 
acela 
ganta 
să de 
lume.

Perechea a făcut, într-a
devăr, senzație. Pe fondul 
vanității de oameni fru-

că frumoasa și ele- 
femeie trebuia scoa- 
acolo și dusă in 
Arătată. Expusă.

rai FAMILIA

fostului ginere a 
cu înțelegere, 

fostei soții — cu 
bărbatul — 
în

Soacra 
primit-o 
copilul 
recunoștință, 
cu tandrețe. In casa cu 
parter și etaj era din nou 
soare, un soare de toamnă, 
dar soare.

S-a creat un modus Vi
vendi acceptabil, dar pus 
sub semnul instabilității. 
Intrusa era iubită de 
bărbatul văduv, dar la 
locuința ei, se dăruia cu 
devotament copilului orfan 
dar în orele de 
tratată ca o 
bătrîna mamă, 
fiică de jucărie 
mai trecut încă șase ani.

Șase ani reprezintă o 
perioadă de luat în seamă, 
cu atît mai mult cu cît

răgaz, era 
fiică de 
dar ca o 
Astfel-au

PEECRANULPANORAMIC
luat viața obișnuită. Copilul 
creștea neștiutor, bunica ii 
îngrijea cu îndoită dăruire, 

și eu 
mai 
prin

soțul cel frumos 
perspective, strîns 
puternic de familie 
pierderea suferită, 
reluat activitatea lui. 
și este cercetător științific 
dublat de un om de lume 
își împărțea timpul înțrn 
laborator, secțiile de pro 
ducție. bibliotecă și 
niuni de societate.

Poate, subliniem - poate 
Că dacă □ intilnea în socie-

Și

ren

membrii perechii se aflau 
la a doua legătură stabdă 
și cu cît ridurile, firele 
argintii, procesele tainice 
din țesuturi începeau să-și 
anunțe victoria.

Cînd trecerea timpului 
și-a spus tot ceea ce avea 
de spus, uscînd cicatricele, 
rotunjind la patruzeci cifrr 
anilor bărbatului și femei1 
consfințind ca trainice 
sentimentele bune dintre 
prietena tatii și copil 

durere și păreri de rău a dintre ea și soacra priete- 
familiei G., îndulcind-o. nului ei, cercetătorul

(CAZUL G.)

moși și sociabili, caracte
ristică fiecăruia din cei 
doi, s-a înjghebat o legă
tură mai puternică. Chiar 
prietenească. Cu tact și cu 
sinceritate, intrusa, victima 
unei căsnicii eșuate, s-a 
îmbibat in citadela de

cercetătoarea (amîndoi fă
ceau studii în același 
domeniu) s-au căsătorit. 
Ea s-a mutat în casa cu 
parter și etaj, iar viața 
familiei reîntregite, fie și 
prin altoi, a consumat alți 
doi ani, fără reproșuri.

Trei evenimente de răs
cruce s-au produs pen
tru familia G. în anul 
1968. El, I.G., a fost trimis 
pentru un an să studieze 
în străinătate ; ea, intrusa, 
a plecat peste cîteva luni 
ca să-l viziteze acolo, fiind 
condusă la scara expresu
lui transcontinental de 
soacra bărbatului ales, ori, 
altfel spus, de mama fe
meii care, cu mai mult 
noroc în fața morții. ar îi 
trebuit să plece ea peste 
hotare și nu să zacă în 
pămînt.

Al doilea fapt era că a- 
ceastă femeie, pină nu 
de mult suplă și frumoasă, 
care ani de zile răsucise pe 
stradă privirile asceților și 
care își arunca plină de 
siguranță înfățișarea în 
ochii societății, urcind 
scara trenului, această fe
meie gîfîia, diformă, pig
mentată, inestetică. sub 
povara unui miracol purtat 
în ea. Nedorit și neaccep
tat de bărbatul la care 
pleca. Urit de toți și chiar 
de ea însăși, pentru că la 
vîrsta ei accepta taina 
doar din instinct. Purta, 
după cum se înțelege, 
miracolul vieții. Faptul 
a stîrnit furtuni de pro
teste între toți cei care 
o adoptaseră - băroat 
pseudo-soacră fiu vitreg 
(care crescuse și el cit să

înțeleagă frămîntările fa
miliei). Reproșurile erau 
cu atit mai neiertătoare cu 
cît una din condițiile căsă
toriei (intervenite, reamin
tim, după șase ani de 
prietenie) a fost aceea de 
a nu mai avea alți copii. 
Alți copii decît cel orfan.

„Surpriza" sarcinii a fost 
primită glacial de cercetă
torul plecat la studii, iar 
răceala lui s-a accentuat 
zilnic, transformîndu-se în 
aversiune. Ca o ironie a 
soartei, mama de 40 de ani 
nu a născut un copil, Ci 
gemeni.

A treia schimbare impor
tantă s-a produs in clima
tul înconjurător. Subit, 
bătrîna P. și relativ tinăra 
doamnă G. au început să-și 
observe defecte din ce în 
ce mai grave. Adolescentul 
a prins și el să o urască 
pe mama fraților săi vi
tregi, în timp ce dinsa a 
început să revendice, tot 
mai ferm, dragostea ex
clusivă a soțului pen.ru 
noii lui copii. Animozită
țile au ajuns la ieșiri ne
dorite, inclusiv încăierări 
și reclamații reciproce. 
Strada nu a rămas surdă 
la seismele din casa cu 
parter și etaj. Cam în a- 
ceeași perioadă au încolțit 
buruienile celor mai josni
ce zvonuri. Nimic nu era 
iertat, cineva din casă, din 
casa pînă atunci onorabilă, 
căuta aliați. șușotind in 
urechea lumii. Cele mai 
intime taine ale familiei, 
pînă și moartea farmacis
tei, erau scoase la gard și 
răstălmăcite în mod ab
surd.

Ultimii trei ani s-au 
consumat în stare de ma
ximă încordare. Ciorba lo- 
cativă și ciulamaua pensiei 
de întreținere au monopo
lizat masa oricăror discuții 
din familia G. Fără să se 
poată stabili cine, nimeni 
în mod special și toți Îm
preună au statuat tacit că 
I.G. trebuie să facă o op
țiune fermă: ori cu vechea, 
ori cu noua familie. La 50 
de ani, alegerea lui a fost 
surprinzătoare. A preferat 
să se mute în altă parte 
cu fiul primei căsătorii și 
cu bunica acestuia.

Separația intervenită în 
familia G. pare ireversibi
lă. Dezinteresul lui I.G. 
față de soția legitimă și de 
copiii ei, în vîrstă de 3 ani, 
este absolut. De partea 
femeii, de asemenea, in
transigența e totală : să nu 
mai audă de celălalt băiat 
și de obligațiile morale 
față de bătrîna care i-a 
îngrijit 16 ani.

Cine are dreptate ? Poți 
reproșa exclusivitatea sen
timentelor acestei mame 
de ultimă clipă ? Trebuia 
soțul să rămînă necăsăto
rit ? Puteau accepta băr
batul și femeia o căsnicie 
fără rod ? Și, în general, 
ce părere aveți, ca cititor, 
cum puteau fi evitate ase
menea complicații, au ele 
o cauză palpabilă, mai 
există vreo soluție ? Aștep
tăm opiniile dumneavoas
tră.

Sergiu ANDON

„Orice aș scrie nu aș putea reda 
sentimentul pe care-1 încerc și care 
mă face să mă întreb cum poate un 
om să ajungă într-o asemenea sta
re" — ne scrie cititorul nostru 
Ioan D. Moldovan din Piatra 
Neamț, str. Ozana, nr. 32. E u- 
nul dintre numeroasele ecouri pri
mite la redacție eu privire la 
articolul „Un telefon de pe aero
port și un răspuns brutal „N-AM 
MAMA !", apărut în „Scînteia" din 
7 februarie a. c. Aceeași indignare
— exprimată pe felurite tonuri, 
dar cu egală încredere în triumful 
principiilor eticii noastre — stră
bate și din scrisorile lui Gheorghe 
Topliceanu din Brașov, bd. Lenin 
90, A. Fulga din Galați, str. Con
structorilor 33, Bogdan Alaci di.n 
Fălticeni, str. Răzeșilor 10, Ioan D. 
Pop din București, ștr. Știrbei 
Vodă 20, G. Apostu din Pitești, 
Calea București, blocul 17,

„Personal sînt profund revol
tat de asemenea manifestări de 
egoism, rapacitate, de lipsă to
tală de sentimente omenești, con
damn această comportare1* — ne 
scrie Ion Miu din Bacău, str. 9 Mai 
bloc 6/6, referindu-se la atitudinea 
fiicei oare și-a repudiat mama. 
„Poate că in etapele educației ce 
i-a .fost asigurată (...) mama ei 
a avut si unele greșeli, „com
pletate" de lipsurile celorlalți fac
tori educaționali, fenomene care 
acum se răsfring așa de brutal în 
relațiile sociale, în relațiile mamă- 
fiică. Dar, întreb eu, cum e posibil 
să treacă prin atîtea etape ,de in
strucție și educație — liceu, facul
tate, institutul unde lucrează — un 
membru al societății noastre și să 
nu resimtă influența binefăcătoare 
a organizațiilor de aici, a colecti
velor de muncă respective ?“

Printre cele mai emoționante 
scrisori primite pe această temă se 
numără și aceea semnată de impie
gatul de mișcare C.F.R. Nicolae 
Smaranda, din comuna Porumbacu 
de Jos, județul Sibiu, din care des
prindem următoarele : „Am discu
tat și cu soția despre cazul relatat 
de dv. în articol și ne-am hotărît 
să-i facem (acelei mame) propune
rea de a veni să locuiască la 
noi (...) Va fi considerată ca 
un membru al familiei noastre 
și ne luăm obligația să o în
treținem pe viață. Nu îi promi
tem confort prea mare, întrucît 

, stăm la țară, la încălzire cu lemne, 
ț cu j apă" de la fintînă,' fără canalia o 
J zafc. AveriJr'insa'televizor, radio, 
| frigide'r?',tifȘ(fihă?itids>8pălat rufe.’;©”' 
' invitării1'1 să ritf'^ViZiteke și dacă îi 

convine, să vină apoi să se insta
leze la noi".

Două reacții stîrnește, în con
știința oricui, această scrisoare 
simplă a unor oameni simpli și 
inimoși : pe de o parte mîhnirea 
că fiica și ginerele n-au fost in 
stare să aibă atitudinea luminoasă, 
omenească a unor STRĂINI ; pe 
de alta, bucuria că în societatea 
noastră se statornicesc tot mai 
mult, între oameni pină acum ne- 
cunoscuți, despărțiți între ei prin 
zeci și sute de kilometri distanță, 
relații de solidaritate și întrajuto
rare ca îritr-o mare FAMILIE.

Rămine însă aspectul dreptății, 
al echității. Iată ce ne scrie in a- 
ceastă privință Angelica Diță din 
București, str. Episcopul Damas- 
chin nr. 1 : „Fiind vorba de un 
abuz prin deținerea unui spațiu lo
cativ care aparține de drept celei 
ce a fost izgonită de către cei doi 
soți, organelor de stat le incumbă, 
ținind cont de cîștigul celor doi 
soți, să-i evacueze de urgență, în- 
trucit aceștia iși pot crea din veni
turile lor posibilități de a-și asi
gura spațiul locativ necesar, iar 
mama fetei să fie repusă în drep
turi ca singura titulară a aparta
mentului ocupat in mod abuziv.

Aceeași părere o împărtășesc și 
ing. C. Muntcanu din București, 
str. Cobălcescu 28, Cornelia Contici 
din Timișoara, str. general Grigo- 
rescu 1, ca și alți cititori.

Comitetul de partid de la IPRAN 
ne trimite o scrisoare în care se 
arată că organizația de partid 
nr. 3 din Institutul de proiectare 
tehnologică pentru industria chi
mică anorganică și îngrășăminte 
a pus în dezbaterea colectivului ati
tudinea unuia dintre cei criticați 
prin articol, ginerele mamei nerecu
noscute, salariat la acel institut 
Participanții la dezbatere au luat o 
atitudine fermă față de faptele 
relatate in articolul publicat de 
ziarul nostru, considerindu-le in
compatibile cu principiile etice ale 
societății socialiste.

O scrisoare cu un conținut ase
mănător primim din partea birou
lui organizației de bază P.C.R. și a 
comitetului sindicatului de la Insti
tutul de etnografie și folcor, la 
care lucrează chiar fiica in cauză :

„Grupa sindicală a colectivului 
științific din care face parte tova
rășa E. S. s-a întrunit într-o șe
dință extraordinară, dezaprobînd 
in unanimitate atitudinea acesteia 
față de mama sa. Cei care au luat 
cuvîntul au cerut o rezolvare neîn- 
tirziată a situației create, în spi
ritul eticii și . echității socialiste. 
E. S. și-a recunoscut vina și s-a 
angajat în fața colectivului să eli
bereze locuința, al cărui titular de 
.repartiție este mama sa, creîndu-se 
astfel premise obiective pentru o 
reconciliere".

în sfîrșit, acum citeva zile, am 
primit un telefon. Era vocea ace
leiași persoane care a vorbit a- 
tunci de pe aeroport, declanșînd 
răspunsul dur și ostilitățile care au 
urmat. Da, era chiar vocea mamei 
ce fusese respinsă de apropiații ei. 
A dorit să ne aducă la cunoștință, 
cu adîncă satisfacție, că fiica și gi
nerele s-au conformat pină la urmă 
voinței ferme a opiniei publice, pă
răsind apartamentul. Se mai cere 
oare subliniat cît de salutară este
— cum ne-o dovedește acest caz — 
intervenția promptă a opiniei pu
blice animate de principiile eticii și 
echității socialiste ?
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„MILITA
publicarea cărții 
Petru Vintilă vi
să umple un gol 
care istoria noas- 
de artă îl resim-

prin 
elegan- 
la dis- 

cititorilor de 
,.M.

DE CAMERĂ DIN MUNCHEN

ale revistelor „Astral „Ateneu" și „Vatra

în numeroase orașe ale țării apar, 
ca urmare a politicii culturale pro
movate de partidul nostru, reviste 
de cultură și literar-artistice. Prin 
însăși existenta lor, revistele au un 
rol de seamă în dezvoltarea și difu
zarea culturii și artei contempora
ne. Prezența lor răspunde cerințe
lor de a contribui la educarea este
tică — și prin aceasta și etică — a 
cetățenilor, de a stimula creația ta
lentelor locale și de a participa cu 
mijloace specifice la complexa ac
țiune de reflectare a fenomenului 
cultural-artistic din zonele în care 
apar. Revistele de cultură sint che
mate să aducă o contribuție de sea
mă la formarea omului nou. să ini
țieze în acest sco'p dezbateri pe pro
bleme etice și culturale de major in
teres, să promoveze 
zie și proză care să 
substanța și 
sajul lor. 
multitudinea 
biectivelor 
care .le are 
slujit1 o publica
ție, ne vom referi 
în rîndurile de 
față la modul 
cum este repre
zentată poezia in 
cîteva reviste.

în structura re
vistelor de cul
tură, poezia o- 
cupă un loc dis
tinct, acordîn- 
du-se un spațiu 
însemnat publi
cării ei. După un 
calcul sumar și, 
desigur, aproxi
mativ, în 
numere, o 
tă publică 
echivalente 
volum de mărime 
mijlocie, astfel că 
fiecare revistă
publică anual 
3—5 volume, ceea 
ce constituie, la nivelul presei cultu
rale și literare, 60—80 volume, adică 
un procent ridicat din numărul căr
ților de poezie tipărite anual în siste
mul nostru editorial. Astfel, cantita
tea reală de poezie în circulație este 
mult mai mare decit cea înmagazi- 

' nată în volume, chiar dacă o bună 
parte din ea circulă în ambele zone.

Interesul viu pentru poezie ne în
deamnă să supunem lirica din revis
te — deocamdată pe cea din ASTRA, 
ATENEU și VATRA — unui exa
men critic, urmărind calitatea aces
teia, modul în care revistele desco
peră, lansează, susțin și consacră in 
primul rind talentele din zonele in 
care apar.

Publicații cu profile apropiate, si
tuate in centre culturale cu tradiție, 
revistele amintite acordă un spațiu 
corespunzător producției poetice. în 
jurul lor s-au constituit — mai pu
țin la Vatra, datorită tinereții ei — 
nuclee poetice locale, fapt semnifi
cativ pentru sublinierea potențialu
lui creator existent pe toate me
leagurile țării. Regăsim, de aseme
nea periodic, lucrări ale unor crea
tori intrați de mult in conștiința pu
blică, care contribuie la creșterea 
valorică a literaturii și, implicit, a 
prestigiului revistelor. Un număr a- 
preciabil de tineri, unii chiar foarte 
tineri, bat la porțile consacrării'. In
teresul pentru cultivarea acestora 
poate fi observat în toate publica
țiile amintite, cu o subliniere apar
te pentru Vatra, deosebit de insisten
tă în a-și descoperi talentele în 
propjfia grădină. AȘtfel, . aBeâsță-;,'re- 
visWfrfezervă în ^ip&țiț;e':'n.ijîiiâr'.'ăpă-. 
țiu larg producțiilor, lirice , afe, ,ce- 
naciiftilor din zoha.((.Aie^eR.,pj.ibijfi5,!. 
mai rar producțiile din cenacluri, 
însă atunci rezervă un spațiu apre
ciabil, suficient. Am fi dorit să 
consemnăm pozitiv și contribuția re
dacției Astra însă, din păcate, dis
pariția sunlimentului literar al re
vistei a adus cu sine diminuarea 
considerabilă a prezenței organizate, 
la locuri vizibile, a poeziei realiza
te în cenaclurile din zona Brașovu
lui. Merită totuși semnalată aici pa
gina de lirică patriotică publicată de 
reviste cu concursul cenaclurilor din 
județul Hunedoara. Inițiativă fru
moasă însă mult prea solitară.

în ceea ce privește cultivarea ta
lentelor descoperite de reviste, si
tuația este însă complet nesatisfăcă
toare. Ni se pare suficient un sin
gur exemplu : Vatra a publicat . în 
cele 13 numere cercetate de noi un 
mare număr de poeți tineri și debu- 
tanți. Dintre aceștia, doar cîțiva 
(2—3) revin în paginile revistei, cu 
una sau mai multe poezii, pentru 
a doua oară. în asemenea condiții 
este imposibil să propui opiniei pu
blice creația unui tânăr, dacă după 
o „lansare" urmează tăcerea deplină.

Să revenim acum la poezia pro- 
priu-zisă publicată de reviste. Mai 
mult ca altădată sc remarcă inte
resul pentru cultivarea unei poezii 
de substanță, bogate in ginduri, ex

primate limpede, comunicînd idei și 
sentimente înalte, cu forță de a con
vinge și emoționa. Lirica patriotică, 
născută din fuziunea intimă a gîn- 
dului poetului cu realitățile în con
tinuă transformare ale zilelor noas
tre, tinde să cuprindă orizontul larg 
al problematicii actuale. Versuri ca 
acestea, dedicate eternei cinstiri de 
țară : „Dintre toate ciuturile, cel 
mai sfînt, / izvoarele țării il mur
mură / doina unui fericit pămint / 
în lumina steagurilor de purpură...II 
(NEMURITOR CA TlNARA RAMU
RA — Vatra, nr. 10—1972) au darul 
de a convinge. După cum pateți-

• cele mărturii ale atașamentului pen
tru tot ce se înalță în această țară 
din versurile : „Fără iubirea de țară 
s-ar face trist ți pustiu / în sufle
tele noastre ca-n frunze uscate. ■ / 
Ne-am clătina prin vintul incolor /

o- 
pe 
de

Poezia emoției
X

s

Cu străluciri deșarte. // Această iu
bire ne păstrează vii, / Uniți in pul
sul enorm care bate / In inima 
timpului, / Fiecare om e necesar in 
cetate. (1N INIMA TIMPULUI — 
Ateneu, nr. 10—1972) duc mai de
parte tradiția cea mai de preț a 
unui Iirisim major, angajat — de la 
înălțimea unei gîndiri militante — 
în opera de formare comunistă a 
omului zilelor noastre.

în acest peisaj poetic divers, lu
minat pe alocuri de versuri de reală 
valoare, își fac loc, totuși, prea nu
meroase producții cu șanse' minime 
de a sc înscrie in rindul poeziei 
durabile. Multe din versurile publi
cate sint dominate de monotonie, au 
o evidentă lipsă de specificitate, 
seamănă excesiv între ele fără a pu
tea identifica personalitatea creato
rului și,, majoritatea, cu poezii ale 
unor poeți mai vechi sau mai noi, 
autohtoni sau străini. Semnalăm 
existența unor forme dominante, 
simpatetice de adaptare la modele. 
Așadar, un exces imitativ, de unde 
și uniformitatea unei întinse arii a 
producției poetice. Este inexplica
bilă ușurința cu care 
unii autori la periferia 
în teritorii cu miză ideatică vetustă, 
nvimînd inabil suferințe Inexistente, 
pozind în damnați și neînțeleși. 
Prea mulți autori — începători sau 
mai puțin experimentați — încăl
zesc același lut cu încrîncenare,' a- 
mestecindu-1 cu ingrediente de se
zon, colorîndu-1 în aceeași formitlă 
desuetă,. cu sintagme cițeodață bine 
sunăjbaț'e, împrumutate., din niscaiva . 
mit&fcglȘ visuri ori’Cafti’ măi vechi. ''! 
Citîjțj?..>semenea v^^jg®lt;
numeroase, ai senzația; rheplficuta ■■ ă ' • 
traversării undi spațiu liric mortifi
cat. redus la starea unei sensibili
tăți maladive. Iată citeva care tre
zesc nedumerirea pentru „opțiunea 
tematică" bizară a autorului : „O 
nucă verde ține-nchis / sufletul dom
niței și-l înclină / din coaja lui de 
aer către vis / pină în frunza de 
sulfină 11 In sini culcușurile vii de 
lapte / pui de.șerpi, albi, se-ncolă- 
cesc prin somn, / sub pleoapele 
domnitei este frig și noapte / și-n- 
gheață urmele acelui domn, // 
ascuns in mărul ionatan / raza 
lei o înnoadă / mai amînînd 
încă-un an / albastrul smoc 
crește-n coadă" (ASTRA — 10—1972). 
Poezie cu cifru, de neînțeles dacă 
titlul n-ar spune totul despre „neîn
țeleasa iubire pentru un măr iona
tan" a unei inocente larve conser
vate în așteptarea metamorfozării
pentru sezonul următor. Din același 
număr extragem alte versuri
ce se infig in „gitlejul nopții" „ca 
o gură de lup", „se-aud prin scor
buri cucuvăile / neostoiala firii sub 
țipătul lor"... „greierul doarme noap
tea liniștit, / totul este așezat pe 
temelii trainice" etc, etc., înșiruire 
ce nu poate fi încheiată decit de o 
sublimă banalitate de pe aceeași 
pagină : „mă dor jalnicele zile / prin

cantonează 
inspirației,

care 
ste- 

cu 
ce-i

(Urmare din pag. I)

în înflăcărată chemare a lui Marx 
și Engels „Proletari din toate țările, 
uniți-vă !“ și-a găsit ecou năzuința 
fierbinte spre întărirea solidarității 
internaționale a clasei muncitoare ca 
o uriașă forță materială și morală in 
lupta ei de eliberare. O neștirbită 
actualitate își păstrează îndemnul a- 
dresat de „Manifest" comuniștilor de 
a activa pentru unitatea de acțiune 
a partidelor democratice din ■ toate 
țările, de a sprijini pretutindeni ori
ce mișcare revoluționară împotriva 
orinduirilor bazate pe exploatare, a 
imperialismului înrobitor ; după cum 
se adeverește în mod 
viziunea că „odată cu 
tagonismului dintre 
națiunii, va dispărea 
dintre națiuni".

Toate aceste teze geniale, reflec
tând adevăruri fundamentale ale co
munismului științific — care in 
1848 erau privite de reprezentanții 
„științei oficiale" ca „iluzii pericu
loase" — și-au găsit confirmare in 
dezvoltarea societății umane. Ve- 
rificind în fața examenului istoriei 
ideile și orientările fundamentale ale 
„Manifestului", evoluția omenirii 
ultimii 125 
marxismul 
științifică a 
torice. Nici 
variatele diversiuni ideologice sau în
cercările de „îmbunătățire" a capita
lismului nu au fost în măsură să 
împiedice creșterea continuă a parti
delor revoluționare ale proletariatu
lui.

Socialismul a devenit realitate vie 
în 14 țări ale lumii, unește sub 
steagul său partidele comuniste și 
muncitorești din zeci de țări de 
pe toate continentele ; este o u- 
riașă forță a contemporaneității, 
care exercită o influență puternică 
asupra întregii evoluții a omenirii. 
Cum pe bună dreptate s-a apreciat la

recenta plenară a C.C. a! P.C.R., 
„Comunismul, despre care Marx și 
Engels spuneau în secolul trecut că 
este o stafie care bintuie Europa 
înspăimântând guvernele reacționare, 
a devenit o realitate socială concretă, 
tipul de civilizație care se impune ca 
unica perspectivă a dezvoltării isto
rice a omenirii, spre care își în
dreaptă speranțele și încrederea ma
sele muncitoare, popoarele de pretu
tindeni, în vederea făuririi unui des
tin nou, mai fericit, a unui viitor de 
libertate și dreptate socială, de bună
stare materială și spirituală".

strălucit prc- 
dispariția an- 

clase în sinul 
și dușmănia

în 
de ani a dovedit că 
este expresia riguros 

necesităților evoluției is- 
măsurile polițienești, nici

plecările exacte / coasta gilgîind de 
viață".

O nebuloasă încrîncenare în lupta 
cu „metafizica nimicului" face ra
vagii în inspirația unor poeți : „fată, 
vine marele rac / și cercul închis 
pe-o geană de rai, / și toate intrate 
in sîmbure tac. Vai ! // Dar atunci 
la vinători / în savanele șoapte vai/ 
cine-ncordatul arc nu-l putu / slo
bozi și care săgeată de negru cris
tal / căzu / răpusă de strigătul : 
stai ! Alteori, sesizăm graba cu 
care se încredințează tiparului al
cătuiri ce meritau, în avantajul' 
poetului și al poeziei lor, să rămină 
— cu mai multă exigență din par
tea redacției — încă în sertarele 
creatorilor („Dimineața banală" sau 
„Și nu sint mîini", publicate în VA
TRA nr. 9 — 1972).

Proliferează obscuritatea formală, 
jocul cuvintelor 
cu false apeten
țe mitice și, ine
vitabil, cu ilu
zia admcimii : 
„mă întlmpină cu 
o floare pietrifi
cată in piept / și 
palma mea sîn- 
geră-n ceață / 
fintînilor pustii / 
doar aurul din 
călcîiul tău mai 
sună / cînd um
bli prin aștri / 
himerele / acope
ră cu lapte mes
tecenii și atit 
rod / putrezește 
în cutia viorii..." 
(ATENEU nr. 11 
— 1972).

Nu mai puțin 
vindicativ se a- 
firmă versul cer
nit de coșmaruri 
devoratoare, în
soțit de căderi 
trucate, spre a- 
bisuri ca spre 
locurile de taină 

ale revelației totale. Desprindem din 
aceeași publicație citeva „spaime fii-, 
fiind pîn-la pămint". ale unei poete 
cu vedenii de „singe negru", care o 
terorizează. Poezia emoției simulate 
are nevoie de vorbe mari, de aceea 
„calul nu-și slăbește / goana intr-un 
salt sălbatic / intră-n lanul de jăra
tec / unde mă rostogolește / cu mă
duva sfiriind mă tirăsc gemind prin 
pulberi".

Sensul ca și recuzita > unor astfel 
de alcătuiri, hrănite de ginduri vis
cerale, păzite de arhangheli și re
levate prin puterea magică a deseîn- 
tecului, îndestul cunoscute și res
pinse unanim de poezia autentică, 
au căzut de mult în uitarea timpu-' 
lui. Deshumind fosile, bineînțeles, 
nu se dovedește în nici un fel capa
citatea novatoare și nu se deschid 
pîrtii noi în lirică.

Așadar, în revistele amintite poe
zia cu problematică de interes real, 
venită „din adine", din realitățile e- 
sențiale, coexistă nefiresc cu versul 
gol, cu gîndul pitic și pieziș ; pro
liferează încă prea insistent un li
rism atrofiat, un intimism fără, sub
stanță, o poezie cvasiabsentă de la 
întâlnirea cu uriașul spectru — 
Curcubeu peste. timp — al vieții zi
lelor noastre.

Este evident că redacțiile și, în
deosebi, conducerile publicațiilor 
respective au îndatorirea de a fi 
mai exigente în. selectarea și trimi
terea la tipar a poeziei. Preocupa
rea pentru promovarea literaturii 
..originale, încărcate de seva reală a 

, vieții'.clocotitoare a zilelor : noastre, 
<ie problematica majoră- a imensiilui 

. .efort creator1, de marile idealuri, ale 
. ‘timpului, nostru, trebuie , să se Vfăbă 

mai mult simțită și in calitatea poc 
zici publicate în reviste.

Cartea pe care Pe
tru Vintilă a dedicat-o 
sculptoriței MILIȚA 
PETRAȘCU poate fi 
definită cu înseși cu
vintele scriitorului : 
„...o povestire și un 
eseu, o evocare și un 
portret, un mic roman 
și un poem totodată". 
Iată tot atâtea apela
tive foarte diverse, 
cărora recenta apariție 
a Editurii Eminescu 
le răspunde cu succes 
într-o inedită, Ia noi, 
tentativă de a inves
tiga universul de a- 
devăr și patos con
structiv, de adîncă 
cultură și eferves
cență creatoare a u- 
neia dintre figurile 
remarcabile ale sculp
turii românești con
temporane. Elevă a 
lui Brâncuși, benefi
ciind de sfaturile și 
prietenia lui Matisse, 
colegă de-generație cu 
Marcel Iancu, Victor 
Brauner, Mattis Teut- 
sch, Corneliu Mihăi- 
lescu, alături de care 
a expus de nenumă
rate ori, remarcată 
pentru lucrările ei de 
sculptură monumen
tală dar, în același 
timp, apreciată pen
tru portretele pe care 
le-a închinat marilor 
ei prieteni Vasile Pîr- 
van, Octavian Goga, 
Liviu Rebreanu, Ion 
Vinea, Tudor Vianu, 
Mihail Sadoveanu, 
Ion Barbu, Matei Ca- 
ragiaie, Oscar Walter 
Ciseck etc. — Miiița 
Petrașcu ocupă, atît 
prin întreaga și neobo
sita ei activitate, cit 
și prin calitatea ar
tistică a realizărilor, 
un loc singular în 
arta românească. Și 
trebuie să amintim 
de la început că per
sonalitatea atât 
riată și uneori 
prinzătoare în 
festările ei, a
Petrașcu, a descura
jat de multe ori exe-

de va- 
sur- 

mani- 
Milifei

MANIFESTĂRI ÎN CINSTEA
ZILEI DE 8 MARTIE

geza critică, astfel in
cit 
lui 
ne 
pe i 
tră 
țea.

Pentru a veni par
că în consonanță cu 
însăși personalitatea 
atît de vie a artistei, 
scriitorul nu folo
sește limbajul unor 
pretențioase demon
strații și tălmăciri 
critice, ci pe acelea 
simple și firești ale 
dialogului și mărtu
riilor pe care Miiița 
însăși le . face despre

arta sa și despre per
sonalitatea celor pe 
care i-a cunoscut. Mai 
adecvată, favorizinci 
cititorului o apropie
re de ordin mai ome
nesc de universul ar
tistic al sculptoriței, o 
asemenea modalitate 
însoțită de comenta
riul poetic și inspi
rat al autorului, ne 
fac să ne gindim im
plicit Ia eficiența u- 
nor mărturii asemă
nătoare, la convorbi
rile, de exemplu, ale 
lui Rodin cu Paul 
Gsell, mult mai apte 
să contureze gînduri 
și intenții creatoare.

Vizitele pe care Pe
tru Vintilă le face in 
atelierul Miliței Pe
trașcu se transformă 
în dialog, dezvăluie 
nu numai prețioase 
mărturii, ci și reve
latoare caracterizări 
ale celor pe care 
sculptorița i-a por
tretizat. Cuvintele pun 
treptat în evidență 
capacitatea ei cu to
tul extraordinară de a 
descoperi valoarea 
sentimentului ome-

nesc, forța lui de a 
comunica. Este con
tinuu prezentă o ge
nerozitate care in 
exemplele cele mai 
strălucite ale portre
telor modelate de Mi
iița Petrașcu a reu
șit să reunească lao
laltă atît calități es
tetice și tehnice, cit 
și valori etice și spi
rituale. Situate ■ în 
succesiunea unei preș-, 
tigioase tradiții, des
chizînd, concomitent, 
noi drumuri sculptu
rii românești — aces
te portrete au deve
nit în cartea lui Pe
tru Vintilă pretextul 
unor adevărate dia
loguri culturale, ale 
unor revelatoare măr
turii ale timpului ar
tistic românesc. Căci 
imaginea lui Brân- 
cuși sau a lui V. Pir- 
van, a lui Creangă sau 
Caragiale, a lui I. Vi- 
nea sau G. Enescu 
etc. ilustrează tot a- 
titea moduri de a gîn- 
di, de a simți, 
în viziunea 
Petrașcu ascund 
fiecare dată o 
țiune.

Rememorăm 
intermediul . 
tei ediții puse 
poziția 
editura ,.M. Emi-
nescu" — de o calita
te grafică cu totul
remarcabilă, ilustra
tă cu desene și sculp
turi ale Miliței Pe
trașcu — etape im
portante ale vieții și 
biografiei 
sculptoriței. 
jul simplu, 
le inedite, emoția pe 
care autorul știe să o 
transmită cu farmec 
și subtilitate transfor
mă această carte in
tr-o punte de înțele
gere spre universul a- 
cestei artiste de o atît 
de pătrunzătoare pu
tere de exprimare 
psihologică.

La uzinele „Electronica", Clubul 
finanțe-bănci. Regionala de căi fe
rate București și Liceul nr. 40, 
marți atf avut loc adunări închina
te zilei de 8 Martie. în cadru! ex
punerilor prilejuite de acest eve
niment s-au subliniat rolul femeii 
în societatea socialistă, contribuția 
sa la dezvoltarea economiei, știin
ței, artei și culturii, rolul acesteia 
pe tărîmul activității sociale și al 
femeii-mamă. în încheierea acestor 
festivități au fost prezentate reci
taluri de poezie și programe ar
tistice. *

Cu același prilej, la casa scrii
torilor „Mihail Sadoveanu", din 
Capitală, a fost organizată o seară 
literară. Deschizînd reuniunea, cri
ticul D. I. Suchianu a relevat lo
cul și importanta creației lirice fe
minine. în contextul literaturii. ro
mânești. Cunoscuți poeți și proza
tori au citit apoi versuri din lirica 
contemporană care aduc un omagiu 
femeii.

★
în cinstea Zilei internaționale a 

femeii, actori ai teatrului „Giulești" 
au pregătit un montaj'literar pe 
care l-au prezentat la întreprinde
rea „Dacia“ din Capitală. Actorii 
Marga Anghelescu, Dana Comnea, 
Ileana Codarcea și Ion Vîlcu au're
citat versuri de Tudor Arghezi, 
Magda Isanos, Otilia Cazimir, Ma
ria Banuș, Cicerone Theodorescu.

★
în numeroase alte localități din 

tară au fost organizate adunări, 
dezbateri, conferințe, simpozioane, 
șezători culturale. La Teatrul

stat din Constanța și în orașul mi
nier Motru au avut loc adunări, în 
cadrul cărora vorbitorii au subU- 
niat prețiosul aport al femeilor la 
viața economică și social-cultura- 
lă a țării. Aceluiași eveniment i-au 
fost dedicate simpozioanele „Fe
meia, creator de valori, creator de 
viață", organizat în municipiul Dro- 
beta Turnu-Severin, și „Prezenta ac
tivă'a femeii'în viața social-politică 
a,țării", care s-a ținut în întreprin
deri și, în comune din-județul Dolj. 
Pe tema „Femeia, participantă ac
tivă la viața politică, economică și 
social-culturală a țării", în ultimele 
zile s-au ținut expuneri în nume
roase întreprinderi și instituții din 
Iași, Pașcani, Tg. Frumos și Hîrlău, 
precum și în căminele culturale din 
numeroase așezări rurale ale jude
țului Iași.

După cum semnalează corespon
denții- Agerpres, zilei de 8 Martie 
i-au fost consacrate variate mani
festări .cultural-artistice. La -Tea
trul de păpuși din Constanța a 
avut loc utr recital coregrafic intit; 
tulat „Omagiu “ ; o interesantă șe
zătoare culturală a femeilor a fost 
organizată în comuna Dăbitlepi, din 
județul Dolj, iar la Craiova a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
artă populară cuprinzînd lucrări 
executate de gospodine și profe
soare, de eleve și studente Ia 
Galați a fost inaugurat clubul stu
dențesc „Femina",. care își propune 
un bogat program de activități cul
tural-artistice, specifice preocupă
rilor studențești.

(Agerpres)

în turneu în țara noastră. Orches
tra de cameră din Miinchen a pre
zentat marți seara, sub conducerea 
prof. Hans Stadimair, violonist, com- 

.pozitor și dirijor, un concert în Stu
dioul Radioteleviziunii. Membrii for
mației miincheneze au interpretat lu
crări de Haendel, Telemann. Mo
zart, Haydn, J. N. David. Soliștii

Emil VASILESCU

Marina PREUTU

is ; 29,15. -
umbra violenței : FERO

— 8,45;' 11; 13,15; 13,45
M,45. GLORIA — 9: 11,15 
16; 18,15; 20,30, AURORA - 

15,45; 18; 20,15.
VIITORUL — 15,30:

concertului au fost violonistul A. 
Pfister și violistul K. Kosbahn. Pu
blicul a primit cu căldură această 
interesantă manifestare muzicală. 
După concert, ambasadorul R. F. 
Germania la București, Erwin Wic
kert, a oferit o recepție cu prilejul 
turneului întreprins în - România ■ de 
Orchestra din Miinchen.

(Agerpres)'

y

La muzeul

veac care trecuse de la publicarea 
primei ediții, față de experiența do- 
bîndită de proletariat in cursul re
voluției din 1848 și, îndeosebi, a Co
munei din Paris, pasajul din „Mani
fest." privind măsurile revoluționare 
ce urmau a fi adoptate de proleta
riat după cucerirea puterii „este pe 
alocuri învechit", așa incit „pe ici, pe 
colo, ar fi cite ceva de îndreptat".

Cu atît mai mult, azi, profundele 
schimbări produse în lume impun 
aplicarea creatoare a principiilor fun
damentale ale marxismului, cores
punzător noilor condiții istorice, par
ticularităților fiecărei țări.

In Editura politică a apărut
JUDEȚELE ROMÂNIEI SOCIA

LISTE (ediția a ll-a).

VICTQR. VIȘIhJESCU. — Sofia 
; Nadejcte (sub egida Ihsfitu* 
tului de studii istorice și so- 
cial-poljtice de pe lîngâ C.C. 
al P.C.R.).

V. NICHITA, I. TOTU — Con
ceptul, conținutul și direcțiile, 
principale ale făuririi sodțe- 
tății socialiste multilateral-■ 
dezvoltate.1 ■ '-.rttân

EUGEN POP — Chile. File d« 
istorie nouâ.

i

„Țara Oașului" din Negrești, județul Satu-Mare

sele 
mai 
la eliberarea țării, aceasta se dato- 
rește în măsură decisivă faptului că 
în acești ani s-a materializat la un 
nivel superior fidelitatea neabătută 
față de ideile comunismului științific, 
integrarea spiritului viu, dinamizator 
al marxismului, ințeles ca un îndemn 
la aplicarea creatoare a principiilor 
fundamentale ale acestuia.

Aceste cerințe și-au găsit o strălu
cită concretizare in uriașa operă con
structivă inițiată și condusă de par
tid pentru a da viață strategiei gene
rale pe care a elaborat-o in scopul

Foto : S. Cristian

al IX-lea și al X-lea este cea 
fertilă din întregul răstimp de

Lumea contradicțiile

ritii creator marxismului

dinamismul

societății contemporane. proble
mele cu care e confruntată diferă 
în multe privințe de acelea de acum 
125 de ani. 
nifestului", 
condițiilor 
din 1848, 
tatea și 
lor realități.
nu au considerat nici una din lucră
rile lor ca expunînd teze imuabile, 
date în formă finită și definitivă ; ca 
și Lenin, ulterior, ei nu au șovăit 
să modifice sau să înlăture unele 
teze care, în urma schimbării condi
țiilor sociale sau a confruntării cu 
practica, se dovedeau neviabile, îri- 
locuindu-le cu' alte teze ce rezultau 
din noile cerințe ale vieții. De altfel, 
în însăși prefața la ediția din 1872 a 
„Manifestului", Marx și Engels nu 
s-au sfiit să relev,e că, față de ritmul 
dezvoltării industriale în sfertul de

Unele concluzii ale „Ma- 
rezultînd din analiza 
din preajma revoluției 

și-au pierdut valabiii- 
se cer adaptate noi- 

Dar Marx și Engels

întreaga experiență a partidului 
nostru, rezultatele construcției socia
liste confirmă însemnătatea vitală a 
însușirii organice a marxismului. 
Stimularea creativității în domeniul 
teoriei și practicii revoluțiorate 
constituie trăsătura fundamentală a 
întregii politici interne și externe a 
Partidului Comunist 
mai prețioasă 
să de partidul 
milarea esenței 
xist-ldniniste constă 
obligației primordiale 
întotdeauna de la realități, întrucit. 
așa cum sublinia „Manifestul", „ăn|i- 
careâ practică a acestor principii de
pinde pretutindeni și întotdeauna 
de împrejurările istorice date" — 
aceasta fiind premisa elaborării 
unei politici realiste, științifice.

Dacă apa/e azi ca un adevăr evi
dent că perioada marcată de Congre-

Român. Cea 
concluzie desprin- 
nostru din asi- 
învățăturii mar

in înțelegerea 
de a porni

făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. Ansamblul măsuri
lor adoptate în ultimii ani pentru ac
celerarea ritmului dezvoltării econo- 
mico-sociale a României, perfecțio
narea organizării și conducerii so
cietății, adîncirea democrației, socia
liste, promovarea principiilor eticii și 
echității socialiste în toate domeniile 
vieții sociale, dezvoltarea multilate
rală a omului nou, ridicarea nivelu
lui de trai și înflorirea vieții spiri
tuale a poporului ilustrează capaci
tatea partidului de a elabora soluții 
judicioase pentru problemele cu care 
e confruntată societatea, noastră în 
actuala etapă de dezvoltare.

Același spirit creator își pune 
prenta asupra politicii extețne a 
tidului nostru, caracterizată
analizarea lucidă a noilor fenomene 
ale vieții internaționale, abordarea 
realistă a complexelor probleme ce

am- 
par- 
prin

confruntă umanitatea și 
cu care acționează pentru soluționa
rea acestora in concordanță cu inte
resele generale ale popoarelor, ale 
cauzei ■’ socialismului in Tntreaga 
lume. In felul acesta, pe baza 
sintetizării experienței construcției 
socialiste în România, a tendințelor 
dezvoltării sociale in lumea de azi, 
ca și a celor mai recente cuceriri ale 
cunoașterii, partidul- 
prin întreaga sa operă 
practică, o contribuție prețioasă la 
îmbogățirea gindirii 
niște;

Știm că, prin rezultatele obținute 
în opera de construcție socialistă, ca 
și prin politica externă pusă în slujba 
cauzei generale a socialismului și pă
cii, răspundem imperativului, cu 
atâta forță relevat în paginile „Mani
festului", privind îmbinarea organică 
a sarcinilor naționale și internațio
nale ale proletariatului. întreaga po
litică a Partidului Comunist Român 
reprezintă o strălucită materializare 
a internaționalismului în acțiune. 
Slujind neabătut ideile interna
ționalismului, partidul nostru por
nește de la convingerea că ata
șamentul real, consecvent, față de 
principiile solidarității proletare in
ternaționaliste iși găsește azi o înaltă 
expresie în eforturile neobosite pen
tru întărirea unității țărilor socialis
te, a mișcării comuniste internațio
nale, pe baza normelor de relații 
marxist-leniniste, pentru dezvoltarea 
colaborării și întărirea unității de 
acțiune a tuturor forțelor progresu
lui social, ale frontului antiimperia- 
list mondial.

Aniversarea „Manifestului" este 
pentru comuniștii români un prilej 
de reafirmare a voinței ferme de a-și 
consacra toate forțele înfăptuirii po
liticii interne și externe a partidului, 
întruchipare strălucită a acelui spi
rit creator care constituie izvorul vi
talității și forței transformatoare a 
marxismului.

nostru aduce, 
teoretică și

marxist-leni-

RAHOVA

15,30:

16; 18; 20. 
BUCEGI

• Egor Bulîciov și alții : LUMr- 
NA " ■“ -----
28,3(1.

cinema

PROGRAMUL II

populare, 
ciclul In-

al Hadioteievlzlunii
Recital extraordinar

• A.R.I.A, prezintă (ia Studioul
de concerte ‘ *’ *.................
române) : .
susținut de pianistul Peter ROsel 
(R.D. Germană — 20).
• Opera Română : Seară vicneză 
— 19.
a Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara-

e Organizația : ' SCALA — 8745;' 
11,15: 13,45; 16.15; 18,45; 21,15,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Cupa gloriei : CAPITOL — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16.45; 18,45; 

'20,45.
• Pe aripile vintului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
A Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude :■ LUCEAFĂRUL — 8.30; 

.11; 13,30;. 16; 18,30; 21, FESTIVAL
— 8.45; 11,15; '13,30: 16; 18,30; 21, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Moartea Regelui Negru : G1U- 
LE3TI — 15,30: 18; 20,30, INFRA- 
TIREA INTRE POPOARE — 15.30: 
13; 20,15.
O Războiul Iui Murphy : CEN
TRAU — 10: 12.30; 15: 17,3 
BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
A Andrei Rubliov : DOINA
19,30.
0 Doamna și vagabondul : DOI
NA — 9,30: 11.30; 13,30.
o Seceră vintul sălbatic 
TROCENT — 15.30;' 18; 20,
A Legenda Iui Rustam : ARTA — 
15,30;..............
• în
VI AR
18.15;
13,30;
9; 1.1,15; 13,30
• Zestrea 

. 18;’?Q,15.
n Capcana — 10: 12: 14. Scurta 
întilnire — 16;3O. Copiii Paradisu
lui — 18,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Adio arme ! : EXCELSIOR
9: 12,30: 16; 19,30, MELODIA 
12,30; 16; 19,30, MODERN
12,30; 16; 19,30.
• Nunta de piatră : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
A Drumul spre Vest : GRÎVITA
— 9; 11,45; 15,30; 18: 20,90, TOMÎS 
—1 9: 11,45: 15,'30; 18: 20,30, FLA
MURA — 9; 11,45; 13,30; 18: 20,30.

Explozia : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Născut liber : TIMPURI NOI
— 9—20,15 în continuare.’
• Capcană pentru general : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.
e Maria Stuart : VOLGA — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20. t
• Fata care vinde flori : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
a Am încălcat legea DACIA 
9; 11.15: 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Grăsuna : MUNCA —
• Poliția mulțumește :
— .15,45: 18; 20,15.
e Cu mîinile curate :
— 15,30; 18;, 20,15.
• Queimada î UNIREA
18; 20,30a
• Mihail Strogoff : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
a Marea evadare : POPULAR — 
15,3»; 19.
q Astă-seară dansăm în familie t 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Ursul Yogi : COSMOS
15,30: 18.
a E o poveste veche : COSMOS
— 20.1's;

giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20, (sala Studio) : 
Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general —'20.
a Teatrul „Lucia Slttrdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută 

.20. .Xsala din ;șlrf Alex. Sahia) : 
-.— ....... 'Valentin și Valentină' — 20.
9; 1'1,15; 18,30; iS; 18,15; o Teatrul Mic : După cădere — 

..I».,....... .
• Teatrul „C. I. Nottara 
Magheru) : O, Memphis ! - 
(sala Studio) : Schimbul —
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 16.
o Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30,
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vastlescu" : Fetele Didinei
— 19,30.

Ansamblul artistic „Rapsodia 
RomAn’ă" ; Pe plaiurile Mioriței
— 19.30.

PROGRAMUL I

Curs de limba engleză. Lec
ția a 43-a.
Micii meșteri mari.
Telex.
Ancheta TV : „D.M.H.
Direcția mișcării hirtillor (II). 
Film serial.: „Pe urmele lui 
Caplja" (VI) — producție a 
televiziunii Iugoslave.
La -ordinea zilei; Azi, Jn 
dejul Covasna.
Revista literară TV. 
Telejurnal.
Curs de limba germană. Lea* 
ția a 43-a.
Telex.
Tragerea Pronoexpres. 
Semnificații. Mit și religie — 
film
Nlță.
Pe-un 
Timp 
tură. 
1001 de seri :. „Mica bufniță". 
Telejurnal o Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor,
Clntecul săptămînii : „Izvor 
de frumusețe" de Radu Șer- 
ban, pe versuri de. Aurel 
Storiri. Interpretează Ana 
Petria.
Avanpremieră.
„Cetioara mea de brad1 
cintece și jocuri
Telecinemateca — _____ ....
grid Bergman. „Casablanca". 
Regia : Michael Curtis. Cu : 
Ingrid Bergman, Humphrey 
Bogart, C. Rains.
24 de ore • România în 
lume.
Stadion — emisiune de re
portaje, anchete, opinii din 
lumea sportului.

documentar de Petre

picior de plai.
și' anotimp în agricul-

O viață pentru o idee : C. 1, 
Parhon (I).
Program de circ.
Agenda. . '
Tineri' interpreți : n Pianis
tul Peter Grossman va inter
preta : BeethdVen — Rondo 1 
op 51 în Sol major : Brahms 
— Rapsodia op 79 ; C. Țăra- 
nu — Contraste (p. 1) o So
prana Sanda lieu Șandru va 
interpreta : „Eu te-am iubit" 
— D. Gheciu ; Doru Po
povic! — „Sus" ; ’ Debussy — 
„Mandolina" ; Ravel — „Flau
tul fermecat" : Glier — „La
crimi" ; Dargomljski — „16
ani" ; Rimski Korsakov — 
„Privighetoarea și tranda
firul".
Ghișeul..

21,50 Arta plastică.
22,10 Roman foileton :. „Piatra Lu

nii" — după romanul lui W. 
Collins (III).
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SOSIREA IN CAPITALA A MINISTRU1UI
MICIME [HM11 REPUBLICII MALGASE

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, marți 
după-amiază a sosit in Capitala, în- 
tr-o vizită oficială, ministrul aface
rilor externe al Republicii Malgașe. 
Didier Ratsiraka, împreună cu soția.

Oaspetele este însoțit de Pierre 
Rajaonah, secretar general al Minis
terului Dezvoltării Rurale, Leon.Ra- 
jaobelina, director general al econo
miei, Claude Ratsimandresy, direc
tor al relațiilor bilaterale, Jân Zafi- 
mahova, director al minelor, Justin 
Rakotoniana, consilier superior, 
Georges Ramparany, adjunct al di
rectorului minelor.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul malgaș, a fost , întlmpiriat

de George Macovescu cu soția, pre
cum și de Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
funcționari 'superiori din M.A.E.

★
în aceeași zi, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Malgașe, Di
dier Ratsiraka, a făcut o vizită pro
tocolară ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu.

La întrevedere au luat parte 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, precum și 
Claude Ratsimandresy, director al 
relațiilor bilaterale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Prin Decret al Consiliului de Stat
'■■"■II-..........■ ■■HI lll.l

a fost reglementata

care realizează
Pentru stimularea unităților' agri

cole socialiste in dezvoltarea agri
culturii și creșterea continuă a pro
ducției vegetale, Consiliul de ,Stat al 
Republicii Socialiste România a emis 
un decret prin care se reglementea
ză dreptul la conferirea Ordinului 
Muncii clasa I întreprinderilor a- 
gricole de stat, cooperativelor agri
cole de producție. Institutelor de 
cercetări și stațiunilor experimenta
le care obțin . producții mari șl efi
ciente prin organizarea', științifică a

proMi mori
muncii și prin aplicarea tehnologii
lor avansate la culturile agricole și 
câre realizează sarcinile de livrare 
la fondul de stat.

Indicatorii minimi de producție 
pentru întreaga suprafață stabilită 
în.planul unității, la cel puțin una 
din principalele culturi agricole și 
procentul minim din suprafața to
tală arabilă pe care trebuie să-1 re
prezinte flecare cultură, sint urmă
torii :

,a) Pentru cooperativele agricole de producție :

Cultură

’ Producție medie — kg/ha
minim din Zona de încadrare ca fertilitate și favorabilitate 
suprafața 

totală 
arabilă , . ---- .—-zI-ÎT :in-l.v V-VI

Neirigat Irigat
III-IV V-VI

Grîu + secară 20 5 000 4 500 4 000 6 000 5 500 5 000
Porumb boabe 20 6000 5 500 5 000 10 000 8 000 6 000
Floarea soarelui 3 3 000 . 2 500 2 000 4 000 3 500 3 000
Sfeclă de zahăr S 45 000 40 000 35 000 65 000 60 000 50 000

i N CJ i de încadrare ea favorabilitate

Cartofi de toatonă 8 32000 26 000 23 000 50 000 45 000 35 000

b. Pentru întreprinderile agricole de stat :

Producție medie — kg/ha 
minim'dih Zona de încadrare ca fertilitate și favorabilitate

Culturi , - . . suprafața,;—- 1
■ .">' /’ '' totală • ’ •
■ ■. arabilă ■—?----------- ——■,—■—■.—•— ------. ,. -----

I-II . III-IV v-vi I-II III-IV V-VI
Neirigat . irigat

Zona de încadrare ca favorabilitate.

Grîu + secară. 20 5.500 • 4 950 4 400 6 600
Porumb .boabe 20 • 6.600 6 050 5 500 11 000
Floarea soarelui 8 3.300., 2 750 2 200 4 400
Sfeclă de Zahăr 5 49 500 44 000 38 500 71 500

6 050 5 500
8 800 6 600
3 850 3 300

66 000 55 000

Cartofi de toamnă 8 35 200 28 600 25 300 55 000 49 500 38 500

cl Pentru institutele de cercetări și stațiunile experimentale, nivelul 
producțiilor medii se majorează cu 5 la sută față de producțiile medii stabi
lite pentru întreprinderile agricole de stat.

? ' J' -. .-.î' -V ' ■

A APĂRUT NR. 5/1973 AL REVISTEI

„ERA SOCIALISTĂ11
Sumarul conține in deschide

re articolele Întitulate „Strate
gia progresului in societatea 
socialistă", de ION MITRAN ; 
„Un județ iși conturează dez
voltarea", de IULIAN PLOȘ- 
TINARU ; „Unitate și contra
dicții- in sfera economiei", de 
TEODOR BRATEȘ ; „Dinamica 
centralei industriale", de PE
TRU ZIMBRAN î „Aspecte ale 
relației industric-agrlcultu- 
ră, de TRAIAN LAZAR și 
„Implicații sociologice ale răs
punderii morale", de ANDREI 
BOTH.

în cadrul rubricii „PAGINI 
DE ISTORIE" sint inserate ar
ticolele : „1893 : Clasa munci
toare din România iși făurește 
propriul partid politic", de NI
COLAE COPOIU și „O strălu
cită împletire a teoriei cu prac
tica revoluționari “, de ADA 
GREGORIAN.

La rubricile „PROIECTUL 
DE NORME ALE VIEȚII ȘI 
MUNCII COMUNIȘTILOR" și 
„OPINII", revista publică ■ arti
colele „Binc-i la vreme, nu mai 
tîrziu"..., de MIHAI STOIAN 
și respectiv „Despre conținuiul 
categoriei de echitate socialis
tă" de MIHAIL GEORGESCU.

Articolul intitulat „Perfecțio
narea conducerii in condițiile 
dezvoltării 
liste" de 
VASILE 
tuiește conținutul , rubricii 
„CONSULTAȚII".

democrației socia- 
CORNEL IUGA și 
BARBULESCU aleft-

Rubrica „ȘTIINȚA-INVA- 
ȚAMINT" este reprezentată 
prin articolele : „Etica omului 
de știință", de PETRE 1’. 
FRANGOPOL ; „Posibilități in
suficient valorificate ale cerce
tării din invățămînt", de HRIS- 
TACHE POPESCU și „Științele 
tehnice in invățămintul superi
or economic", de GHEORGHE 
PREDA.

La rubrica „CURENTE Șl 
IDEI" sub semnătura lui IVAN- 
CIU NICOLAE-VALEANU a- 
pare articolul „Confruntări 
privind conținutul epocii noas
tre".

Documentarele : „R.P. Chine
ză : Preocupări economice ac
tuale", de ION DOROBANȚII 
și „Mișcarea grevistă in țătile 
capitalului", de ȘTEFAN ZAI- 
DES sint inserate la rubrica 
„DIN MIȘCAREA COMUNIS
TA ȘI MUNCITOREASCA 
MONDIALA".

Comentariile : „Tendințe ac
tuale in relațiile monetaro in
ternaționale", de COSTIN KI- 
RIȚESCU și „Bugetele militare 
și cursa Înarmărilor", de SER
GIU VERONA, alcătuiesc obiec
tul rubricii .rVIAȚA INTER
NAȚIONALA".

Mai multe recenzii formează 
conținutul rubricii „CĂRȚI Șl 
SEMNIFICAȚII".

în. încheiere, sumarul conține 
obișnuitele rubrici : „REVISTA 
REVISTELOR" și „CUVÎNTUL 
CITITORILOR".

vremea
Ieri în țară : în jumătatea de est a 

țării, vremea s-a ameliorat treptat. 
Ninsorile ce s-au semnalat diminea
ța în estul Transilvaniei. Moldova, 
Dobrogea și Muntenia au încetat 
treptat tn cursul după-amiezii, eind 
cerul a devenit variabil, mai mult 
senin. înnorări• mai accentuate s-au 
menținut în zona deluroasă din nord- 
vestul Munteniei și nordul Olteniei, 
unde ninsorile au continuat și după- 
amiază. în nord-vestul țării, vremea 
a fost frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. Vîntul a slăbit în intensitate, 
exceptind unele localități din Bără

gan și Dobrogea. Temperaturile în
registrate la ova 14 oscilau între minus 
3 grade la întorsura Buzăului, De- 
dulești. Roman, Plopana și Avrâmenl 
șl 8 grade la Berzeasca, Chișinău- 
Criș și Gurahonț. în București: în 
cursul dimineții cerul a fost noros 

?și a nins, apoi a devenit variabil. 
Temperatura maximă a fost de 3 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 
9 și 10 martie. în țară : Vreme în 
curs de încălzire. Se vor mai sem
nala precipitații de scurtă durată, 
mai ales sub formă de ploaie. Vîntul 
va prezenta unele intensificări. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, mai coborîte in pri
ma noapte, iar maximele intre 2 și 
12 grade, izolai mai ridicate. Pe a- 
locuri se va produce ceață. în Bucu
rești : Vreme in curs de încălzire. 
Cer schimbător. Precipitații de scurtă 
durată. Temperatura în creștere 
ușoară.

întâlnire la C.C. al P.C. R.
Tovarășul Gheorghe Pană, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a intîlnit marți cu dele
gația C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, condusă de tovarășul Kim 
Dong Ghiu, membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con- . 
vorbire în cursul căreia s-a tăcut 
o informare reciprocă cu privire la 
activitatea desfășurată de Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncii/ 
din Coreea pentru construirea socie
tății socialiste, precum și un schimb 
de păreri în legătură cu dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
frățească și colaborare multilatera
lă dintre cele două partide și țări,

La convorbire au participat : din 
partea română — tovarășii Aurel 
Duca, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, amba
sadorul României la Phenian ; din 
partea coreeană — tovarășii Kim 
Guk The, membru al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, șef de 
secție la C.C. ăl Partidului Muncii 
din Coreea, Kim Kll Hiăn, adjunct 
de șef de secție la C.C, al Partidului 
Muncii din Coreea,, și Li Min Su, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

întîlnireâ s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate Și caldă prie
tenie.

Cronica zilei

în scopul îmbunătățirii asistenței 
medicale a populației și utilizării Ciț 
mai eficiente a personalului medi- 
oo-sanitar, Ministerul Sănătății a 
stabilit printr-un ordin că deficien
țele din domeniul asistenței medi
cale ambulatorii — acoperirea postu
rilor vacante de medici care să asi
gure asistența medicală pentru mun
citori și în noile unități sani
tare date în funcțiune, precum și 
cerințele de cadre medicale cu pre
gătire superioară, semnalate pe te
ritoriul unor județe — vor fi soluțio
nate, folosindu-se, in mod provizo
riu, pînă la pregătirea numărului 
necesar de specialiști, personalul me
dical existent în unitățile sanitare 
cu paturi. Acoperirea deficitului de 
medici se va realiza prin dirijări 
sau detașări, prin. rotație, pe o pe
rioadă de maximum . 6 luni, aceștia 
rămînînd încadrați pe schema uni
tății in care figurează la data di
rijării sau detașării, păstrîndu-și 
toate drepturile postului respectiv.

Dirijarea și detașarea se vor face 
din unitățile sanitare eu paturi, 
care în prezent sint încadrate cu 
personal medical. ce depășește 80 la 
sută din numărul de posturi medi
cale normate, conform H.C.M., nr. 
2024/1969. în această acțiune va fi 
cuprins, prin rotație, întreg persona
lul medical al. unităților sanitare a- 
mintite, cu excepția medicilor direc
tori, medicilor directori adjuncți și 
medicilor șefi de secție.

Cadrele didactice medicale din 
secțiile clinice în care acoperirea cu 
cadre depășește limita de 80 la sută 
față de normativ, cu excepția pro
fesorilor și conferențiarilor, vor e- 
fectua.. prin rotație, ■ indemnizația 
clinică în. unitățile ambulatorii din 
aceeași.localitate, desemnate de di
recția sanitară respectivă,-'.,aplicîn- 
du-se astfel prevederile Codului 
Muncii* ale H.C.M. nr. 1365/1957 și 
ale H.C.M. nr. 189/1959, care impun 
că indemnizația clinică să fie, mun
că efectiv prestată.

în ordin se menționează că pen
tru acoperirea unor specialități de
ficitare. în. limita numărului, de pos
turi vacante din județe, medicii spe
cialiști și primari vor putea obține 
a doua specialitate. Pentru aceasta, 
ei vor urma cursuri scurte sau sta
gii de' specializare în una-două eta
pe, lucrind o perioadă de trei ani ca

medici competenți în a doua specia
litate, sub îndrumarea clinicii de 
specialitate.

în ceea ce privește posturile de 
statisticieni medicali și cele de re
gistratori medicali din toate unită-, 
țile sanitare, acestea vor fi ocupate 
în viitor numai de absolvenți ai li
ceului de cultură generală, cu sau 
fără diplomă de bacalaureat.

Dirijările și detașările in cadrul 
județelor, respectiv al municipiu'ui 
București, se fac Ia dispoziția Di
recției sanitare sau a ministerelor 
cu rețea sanitară proprie, cu apro
barea. Ministerului Sănătății, res- 
pectindu-se prevederile Codului 
Muncii.

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit marți, 6 
martie a,c., pe Yochânan Cohen, 
noul ambasador al Israelului în Re
publica Socialistă România, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

Sr
în aceeași zi. George Macovescu, 

ministrul afacerilor, externe, a pri
mit pe Dunstan Weston Kamana. 
în legătură . cu apropiata prezentare 
a scrisorilor sale de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Reoublicii Zam
bia în Republica Socialistă Româ
nia.,

*
Marți după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Praga, de
legația Ministerului de Interne . al 
Republicii Socialiste România, con
dusă de general-locptenent Grigore 
Raduică, prim-adjunct ai ministru
lui, care a participat la funeraliile 
ministrului federal de interne al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Rad- 
ko Kaska.

★
Marți Ia amiază, în cadrul unei fes

tivități care a avut loc la Ambasada 
Austriei la București, scriitorul ro
mân Franyd Zoltan a fost distins cu 
Ordinul Crucea de Onoare Austriacă 
pentru știință și literatură .clasa I.

înmînind distincția, Werner Saut
ter, ambasadorul Austriei, a sub
liniat personalitatea poetului, publi
cistului, traducătorului și eseistului 
român — deținător al premiului 
Herder —Contribuția lui deosebită la 
propagarea literaturii române clasi
ce și contemporane în limbile ma
ghiară și germană, la dezvoltarea re
lațiilor culturale româno-austriece.

Mulțumind pentru distincția acor
dată, scriitorul Franyd Zoltan și-a 
exprimat dorința de a contribui și. in 
continuare la înflorirea literaturii 
noastre, slujind idealurile prieteniei 
dintre popoare. La festivitate au fost 
de față reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ai U- 
niunii scriitorilor, directori de edi
turi, alți oameni de cultură.

(Agerpres)

Tovarășului ION GHEORGHE MAVRER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Vă exprim recunoștință pentru compasiunea și condoleanțele 
transmise în legătură cu catastrofa avionului de pasâgeri al companiei 
„Aeroflot" în zona aeroportului din Praga.

A. KOSÎGHIN

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc foarte cordial Excelenței Voastre pentru cal
dele felicitări adresate cu ocazia Zilei naționale a Statului Kuweit. 
Transmit, de asemenea, cele mai bune Urări de fericire personală Exce
lenței Voastre și de bunăstare poporului prieten român.

JABER AL-AHMED AL-SABAH
Prinț moștenitor și prim-ministru 

al statului Kuweit

Manifestări științifice
La București s-a desfășurat, în 

cursul zilei de marți, simpozionul 
„Prognoza tehnologică in contextul 
identificării și satisfacerii nevoilor de 
perspectivă ale economiei. Căi, me
tode și rezultate in cercetările româ
nești", organizat de Asociația Ro
mână de Marketing.

Au luat parte academicieni, cadre 
didactice din invățămintul superior 
economic și politehnic, specialiști din 
Ministerul Comerțului Exterior, Con
siliul Național pentru Știință și Teh
nologie, Laboratorul de cercetări de 
perspectivă al Universității București, 
Laboratorul de „Marketing" din ca
drul Academiei de Științe Economice, 
din întreprinderile industriale și uni
tățile de comerț exterior.

Simpozionul a fost deschis de tova
rășul Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior, președintele Asocia
ției Române de Marketing.

Referatele prezențate au supus dez
baterii rolul deosebit al prognozei 
tehnologice in promovarea căilor de 
dezvoltare a economiei, diferite me

Unele măsuri înaintea reînceperii campionatului de fotbal

/Wc7 un rabat față de încălcările 
normelor sportiva ■

De curînd, o ședință a biroului 
federației de fotbal a discutat 'ra
portul conducerii lotului reprezenta
tiv asupra primei faze a pregătiri
lor, etapă încheiată odată cu în
toarcerea ■ din turneul făcut in Fran
ța și Spania.

Biroul a apreciat faptul că majo
ritatea jucătorilor de Ia cluburi s-au 
prezentat într-o condiție fizică bu
nă și că pe timpul turneului s-au 
înregistrat progrese atît pe plan fi
zic cit și tactic. S-a remarcat dorin
ța de muncă și de integrare a fot
baliștilor la antrenamente, ca și 
comportarea disciplinată a majori
tății lor, fie că era vorba de vechii 
internaționali sau de tinerii recent 
promovați.

Arătînd unele dintre neajunsurile 
activității în timpul, turneului, con
ducerea lotului a informat totodată 
despre abaterile citorva jucători și 
a propus sancționarea lor severa. 
Astfel, jucătorul Boc Alexandru a 
fugit din hotel — pe geam I — și 
s-a dus lâ un local de noapte unde 
a fost găsit în stare de ebrietate. 
S-a dovedit încă o dată că el nu 
se dezbară ușor de apucături vechi, 
că nu oferă încredere și nu este 
demn de răspunderea de a face par
te din lot. Din păcate, nici jucăto
rul Dinu Cornel nu s-a pătruns încă 
de spiritul răspunderii și onoarei 
sportive, definitoriu pentru un mem
bru al lotului reprezentativ, comițind 
aceeași faptă ca și Boc. Față de 
aceste abateri, biroul F.R.F. a hotă
rî t scoaterea lui Boc din lot și i-a 
interzis participarea la orice fel de 
meciuri internaționale — oficiale 
sau amicale. De asemenea, s-a de
cis să 1 se ciea lui Dinu un ultim 
avertisment.

în continuare, biroul a adoptat 
unele măsuri concrete privind in
tensificarea pregătirilor lotului ■■ re
prezentativ de fotbal, cerind. tot
odată, atît activiștilor șl tehnicieni
lor federației, cit și cluburilor și 
jucătorilor. să acționeze cu toată 
fermitatea pentru instaurarea pînă 
la capăt a unei atmosfere mobiliza
toare — de niuwă serioasă și exi
gentă de disciplină severă și ambi
ție sportivă — singura cale de a 
crea și întreține un climat care să 
confere înalte valențe morale fotba
lului de performanță și să dea o 
bază trainică pentru viitoarele re
zultate . «le echipei reprezentative.

în același spirit, duminica trecută 
au fost convocați arbitrii divizionari 
cărora li s-a cerut ca, odată cu 
prima etapă a returului campiona
tului categoriei A, să manifeste în
treaga exigență in respectarea de 
către fiecare echipă și fiecare ju
cător a regulilor de conduită spor
tivă și a regulamentului de joc. Ar
bitrii au fost chemați să contribuie 
Ia instaurarea in fotbal a comporta
mentului sportiv in sensul cel mai 
larg al cuvîntului, reprimind toate 
încălcările de regulament, de la jo
cul brutal și anti fa ir-play pînă la 
acelea care privesc ținuta exterioa
ră a fotbaliștilor.

Pe linia aceasta, luni au fost con
vocați la sediul. F.R.F. 20 de jucă
tori dintre cei ce s-au abătut pe 
timpul turului campionatului de la 
normele vieții sportive, dintre cei 
care au practicat curent un joc bru
tal sau care au manifestat indolență 
în procesul de instruire. Toți acești 
jucători, in prezența delegaților clu
burilor lor, au primit un ultim a- 
vertisment.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. — MECIURILE TUR 

DIN CADRUL SFERTURILOR DE 
FINALA ALE „CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI". Competițiile 
continentale de fotbal se reiau as
tăzi cu disnutarea partidelor tur 
din sferturile de finală.

„Cupa campionilor europeni" pro
gramează Ia Amsterdam partida 
derbi dintre echipa locală Ajax și 
formația vest-germană Bayern Mfin- 
clion. Echilibrată se anunță și întîl- 
nirea de la Kiev, unde echipa locală 
Dinamo va primi vizita cunoscutei 
formații spaniole. Real Madrid. In 
celelalte două jocuri se intîlnesc Ju
ventus Torino cu U.jpestî Dozsa și 
Spartak Trnava cu Derby County.

TURNEUL PENTRU JUNIORI DE 
LA AȘHABAD. — La Așhabad s-a 
încheiat turneul international de 
fotbal rezervat echipelor de juniori, 
în finala comnetiției s-au întilniț 
formațiile U.R.S.S. și R. D. Ger
mane. Tinerii fotbaliști sovietici au 
terminat învingători, dună prelun
giri, cu scorul de 2—1 (0—1, 1—1). 
în partida pentru locurile 3—4, dis
putată între echipele Cehoslovaciei 
și R.S.S. Turkmenă. victoria a re
venit, în urma executării unor lo- 

t vituri do la 11 m. fotbaliștilor ceho
slovaci. Echipa României s-a situat 
pe locul cinci din opt formații parti-

Zsfă-seară în „Cupa cupelor"

LEEDS 'CONTRA RAPID
LONDRA (prin telefon de la Ni

colae Plopeanu). — Marți după a- 
miază la Leeds, unul din principalele 
orașe situate in centrul Angliei, e- 
chipele Rapid și Leeds United au 
efectuat ultimele pregătiri înaintea 
primului tur al sferturilor de finală 
ale „Cupei cupelor" la fotbal. Rapi- 
diștii, cazați in localitatea Harrogate, 
la circa 25 kilometri de Leeds, au 
făcut un ușor antrenament sub con
ducerea lui Basil Marian. După a- 
ceea, el ne-a declarat că echipa pe 
care o conduce va începe meciul de 
miercuri seara in următoarea forma
ție : Ilâducanu — Mușat — Pop, Gri- 
goraș. Marin Florian. Codrea — Ma
rin Stelian, Savu — Năsturescu. Nea- 
gu, Dumitriu III. Ca rezerve au fost 
anunțați Nlculescu, Ștefan, Naom și 
Dinu. Nu la fel de comunicativ s-a 
arătat .antrenorul gazdelor. Don Re- 
vie. De la conducerea clubului Leeds 
United am aflat un amănunt : este 
în tradiția lor să nu comunice for
mația decit puțin timp înaintea in-

ceperii partidei. Cu toate acestea, ni 
s-a spus că miercuri seara va fi fo
losită formația standard. Această 
formație ar fi următoarea : Harvey, 
Reaney, Madeley, Hunter, Cherry, 
Bremner, Giles, Gray, Jones, Clarke 
și Lorimer. Există totuși semne de 
întrebare cu privire Ia Lorimer și 
Gray. Primul, a fost accidentat în 
meciul de sîmbăfă cu echipa Derby 
(ca și Reaney. de altfel) ; cel de-al 
doilea a jucat la 26 februarie, după 
o oarecare absență împotriva forma
ției West Bromwich, dar nu a mai 
fost folosit in meciul de la 3 mar
tie.

Meciul se va desfășura în noctur
nă. cu începere'de la orele 19,30. ora 
locală (21.30 ora României) și va fi 
condus la centru de arbitrul ceho
slovac Buhomil Șmejkal.

■ft
Posturile n< astre de radio vor 

transmite meciul, integral, pe pro
gramul I. Transmisia va începe in 
jurul orei 21,30

cipante. La încheierea turneului, tro
feul pentru cel mai bun atacant a 
fost atribuit jucătorului român Mar
cel Răducanu.

SCHI. — „Spartachiada de iarnă 
a; armatelor prietene" a continuat la 
Pamporovo (R. P. Bulgaria) cu pro
ba de coborîre, desfășurată pe o 
pirtie în lungime de 2.480 m, cu o 
diferență de nivel de 580 m. Victo
ria a revenit schiorului sovietic A- 
leksandr Golubkov, cronometrat cu 
timpul de l’41’’43/100. Sportivul ro
mân Gheorghe Vulpe s-a situat pe 
locul opt cu l’45”28/100:

în clasamentul pe echipe, primul 
loc a fost ocunat de Bulgaria cu 73 
puncte, urmată de Polonia — 72 
puncte. Cehoslovacia — 66 puncte, 
U.R.S.S. — 60 puncte,. România — 
36 puncte și Ungaria — 15 puncte.

TENIS. — Au luat sfîrșit întrece
rile turneului internațional de tenis 
de la Chicago, disoutat în cadrul 
campionatului mondial al jucătorilor 
profesioniști din gruparea W.C.T.

în proba de simplu, victoria a re
venit jucătorului american Arthur 
Ashe, care a dispus în finală cu 3—6, 
7—6, 7—6 de englezul Roger Tay
lor.

*
Au început întrecerile din cadrul 

campionatelor internaționale de te
nis ale Republicii Arabe Egipt.

Iată primele rezultase : simplu 
bărbați (primul tur) : Lloyd (An
glia)—Gulyas (Ungaria) 6—3. 3—6, 
6—2 ; Korotkov (U.R.S.S.)—Goven 
(Franța) 7—5, 6—0 ; Pohmann (R. F. 
Germania)—Ball (Australia) 6—3, 
6—2 ; dublu bărbați : Pohmann, 
Elschenbroich (R.F. Germania)—/ 
Sayed. Romano (Republica Arabă E- 
gipt) 6—1, 6—2 ; Nowicki, Niedz-
wiedski (Polonia)—Deblicker. Tha- 
min (Belgia) 6—1, 6—3. Cuplul ro
mân Viorel Mărcii—Dumitru Hă- 
rădău a cîștigat prin neprezentarea 
perechii kiliadis — Caramangliolas 
(Grecia).

GIMNASTICA. — în orașul ceho
slovac Pisek se va desfășura in 
cinstea zilei de „8 Martie" tradi
ționala competiție internațională de 
gimnastică artistică la startul căreia 
vor fi prezente 29 sportive din 13 
țări : Austria. Bulgaria. Belgia. Cuba. 
R. D. Germană. Iugoslavia. Franța. 
Polonia, Ungaria. Suedia. Olanda, 
România și Cehoslovacia.

todologii de prognoză tehnologică, 
concepția de prospectivă pentru se
lecționarea opțiunilor și priorităților 
în știință și tehnologie, metode folo
site. de , cercetarea românească în 
prognoza nevoilor de energie etc.

Simpozionul s-a încheiat cu o masă 
rotundă, cu tema „Tehnologie, mar
keting, prognoză".

★
în Capitală a avut loc marți di

mineața deschiderea lucrărilor sim
pozionului economic polonez. Timp 
de trei zile, specialiști din această 
țară vor susține conferințe privind 
realizări de seamă ale economiei po
loneze, vor analiza cu colegii lor 
români noi căi de extindere a re
lațiilor comerciale dintre cele două 
țări.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Waclaw Krolikovski, vicepre
ședinte al Camerei poloneze de co
merț exterior, și Hristache Zambeti, 
vicepreședinte ai Camerei de comerț, 
și-au exprimat convingerea că a- 
ceastă manifestare va contribui la 
dezvoltarea in continuare a colabo
rării in domeniile economic, tehnic 
și științific intre România Iși Polonia.

Printre personalitățile prezente la 
lucrări se află și Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone Ia 
București.

(Agerpres)

Elaborarea „Istoriei

Academiei Române”
Sub egida Academiei Republicii 

Socialiste România a fost constituit 
recent un comitet de coordonare 
pentru elaborarea „Istoriei Acade
miei Române", avînd ca președinte 
pe acad. Ștefan Milieu. Lucrarea 
va. prezenta, pe baza unui bogat ma
terial documentar, fapte semnifica
tive clin, activitatea', de' peste un,, se- . 
col' ă acestui' înalt . for științific.t Vor ‘ 
fi astfel înfățișate condițiile istori-’ 
ce în care a luat ființă academia, 
raporturile ei cu instituții și socie
tăți științifice și culturale, locul pe 
care îl ocupă în societatea româ
nească relațiile sale externe etc.

Prin conținutul său, lucrarea va 
contribui la o mai bună cunoaștere 
a . evoluției academiei, a rolului ei 
in dezvoltarea științei și culturii na
ționale, a progresului social.

(Agerpres)

La „EtecirobanaS"-

Tlmîșoara

•De la începutul anului și plnă 
în prezent, colectivul întreprin
derii „Electrobanat" din Timi
șoara, angajat cu toate forțele 
în întrecerea pentru realizarea 
înainte de termen a prevederi
lor cincinalului, a depășit sar
cinile planului maximal cu 2 
milioane lei la producția glo
bală și 5 milioane lei la produc
ția marfă. Concomitent cu pu
nerea în valoare a rezervelor 
pentru utilizarea mai deplină a 
capacităților de producție, aici 
se desfășoară o amplă acțiune 
de modernizare a fabricației și 
de asimilare a unor noi produse 
cu caracteristici superioare.

— Anul acesta — ne spun* 
in". Dumitru Gligorescu, direc
torul întreprinderii — ponderea 

Aproduselor noi și modernizate 
va atinge 65 la sută d'n totalul 
producției. Se realizează un 
mare volum de corpuri de ilu
minat și lămpi de semnalizare 
industriale, corpuri de iluminat 
public, faruri și lămpi de sem
nalizare pentru autovehicule, 
locomotive și nave, lămpi pentru 
medii cu umiditate, cu praf, cu 
pericol de explozie etc.

De la tovarășul Inginer Ni
colae Margan, director tehnic, 
aflăm că au fost introduse tn 
fabricație două noi produse din 
familia corpurilor de iluminat 
cu vapori de mercur tip P.V.B. 
7, iar ceie 6 țipuri de lămpi cu 
mercur aflate în producție cu
rentă au fost, Ia rindui lor, 
modernizate, reducindu-H-se ga
baritul și greutatea, concomitent 
cu îmbunătățirea parametrilor 
funcționali. Tot în acest an vor 
fi realizate corpuri de iluminat 
fluorescente de interior de tip 
FIA-03 și de tip FIDA-03. O 
realizare deosebită a colectivu
lui de la „Electrobanat" o con
stituie începerea fabricației fa
rurilor dreptunghiulare pentru 
autoturismele „Dacia-1300", a 
unui proiector și a unui far de 
ceată cu halogen. Datorită ca
lității lor, produsele realizate la 
întreprinderea „Eiectrobanat"- 
Timișoara sint sol'cPate și în 
numeroase țări, printre care 
Austria, Italia, Grecia, R.D. Ger- 
m-ină, R.F. Germania, Uniu
nea Sovietică, Sued’a și altele.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*
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In dezbaterile Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului

Programul taiMiii de luptă 
contra rasismului si feminini resale

Cuvîntul reprezentantului român
GENEVA 8 (Agerpres). — Comisia 

,O.N;U. pentru drepturile omului, 
care își desfășoară lucrările la Ge
neva, dezbate, în prezent, programul 
deceniului de luptă contra rasismu
lui și discriminării rasiale.

Conform unei hotărîri a Adunării 
Generale, adoptată la sesiunea tre
cută, acțiunile din cadrul deceniului 
vor_ începe la 10 decembrie 1973, cind 
se împlinesc 25 de ani de la adopta
rea Declarației Universale a Dreptu
rilor Omului.

La actuala sesiune comisia este 
chemată să adopte un program db 
măsuri pentru a mobiliza întreaga 
comunitate internațională într-o 
campanie energică contra rasismului 
și discriminării rasiale.

Reprezentantul român, Gheorghe 
Tinea, a subliniat necesitatea con
centrării tuturor eforturilor pe care 
O.N.U. și popoarele lumii le vor 
depune în cadrul acestei perioade în 
vederea eliminării politicii de a- 
partheid, promovată de către regi
murile rasiste din Africa de Sud.

Lupta împotriva apartheidului, a 
rasismului și discriminării rasiale nu 
poate fi concepută fără o acțiune e- 
nergică pentru abolirea exploatării 
coloniale, fără exercitarea deplină, de 
către toate popoarele, a dreptului lor 
la independență și autodeterminare. 
Apartheidul și discriminarea rasială 
nu vor putea fi pe deplin eradicate

atit timp cit exploatarea colonială 
continuă să existe, atit timp cit res
pectul universal al dreptului popoa
relor de a-și hotărî soarta este încăl
cat, atit timp cît forța, amenințarea 
cu forța și amestecul în treburile in
terne ale popoarelor sînt folosite 
pentru a reprima mișcările de elibe
rare națională.

Una din principalele măsuri ale 
deceniului trebuie să o constituie 
sprijinul material, politic și moral pe 
care popoarele din Namibia, An
gola, Mozambic, Guineea (Bis
sau), precum și din alte părți ale 
lumii sînt îndreptățite să-l pri
mească din partea comunității inter
naționale în lupta lor legitimă con
tra colonialismului, a apartheidului 
și discriminării rasiale.

Insistînd asupra întăririi rolului 
O.N.U. in realizarea programului 
deceniului, vorbitorul a subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii activității Na
țiunilor Unite în combaterea discri
minării rasiale, a sporirii eficienței 
măsurilor hotărîte în cadrul diferite
lor sale organisme, precum și a ne, 
ccsității de a identifica noi concepte 
de abordare a problemei și de CQor- 
donare a acțiunilor ce vor fi între
prinse de guverne, de organismele 
specializate ale O.N.U. și de ceilalți 
factori chemați să-și aducă contri
buția la îndeplinirea programului 
deceniului.

Ample demonstrații in centrele universitare sud-africane

NU, APARTHEIDULUI!
JOHANNESBURG 6 

(Agerpres). — Hotărî- 
rea. autorităților rasiste 
sud-africane de a adop
ta o serie de măsuri 
represive împotriva u- 
nor lideri ai tineretului 
universitar . care s-a 
pronunțat pentru pro
movarea unei politici 
rasiale nediscrimina
torii continuă să de
clanșeze protestele stu-

denților albi și negri 
din Republica Sud-A- 
fricană. Amplelor de
monstrații și manifes
tații împotriva apar
theidului, organizate 
zilele trecute în cea 
mai mare parte a cen
trelor studențești sud- 
africane, li s-a adăugat, 
luni, acțiunea cîtorva 
mii de tineri de la U- 
niyersitatea

afir-

J! IRAK PETROLEUMu

Witwaters-

rând, care și-au 
mat solidaritatea atit cu 
cei opt studenți 
cărora li s-a 
orice participare la via
ta politică a țării, cît 
și cu liderii Asociației 
studenților sud-africani 
(S.A.S.A.) — organiza
ție ce grupează tinere
tul de culoare — supuși 
arestului la domiciliu.

albi, 
interzis

CEDEAZA
Acord libanezo-irakian
BEIRUT 6 (Agerpres). — Minis

trul libanez al economiei. Anouar 
Sabbah, și șeful Departamentului e- 
conomic din Consiliul irakian al re
voluției, Fakhri Kaddouri, au sem
nat, luni seara, la Beirut. în numele 
țărilor lor, un acord privind re
luarea pompării petrolului irakian 
spre portul Tripoli, din nordul Li
banului — anunță agențiile Reuter 
și France Presse. Acordul prevede 
că Libanul își însușește toate bu
nurile companiei occidentale „Irak 
Petroleum" de pe teritoriul său, in
clusiv conductele, iar reluarea pom
pării petrolului irakian — întrerup
tă după naționalizarea de către gu
vernul de Ia Bagdad, la 1 iunie 1972, 
a bunurilor companiei amintite — 
se va face imediat.

După semnarea documentului, mi
nistrul libanez al economiei a a- 
nunțat că acordul este valabil pen
tru o perioadă de 15 ani.

agențiile
La Belgrad se desfășoară con

vorbirile oficiale dintre Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
secretar federal pentru afaceri ex
terne, și Bohuslav Chnoupek, mi
nistrul de externe al R. S. Ceho
slovace. Cei doi miniștri de externe 
au făcut un schimb de opinii asu
pra relațiilor iugoslavo-cehoslovace 
și s-au informat reciproc asupra 
problemelor dezvoltării interne din 
țările lor. Ei au relevat că au fost 
create condițiile necesare și există 
posibilități favorabile pentru dezvol
tarea colaborării multilaterale.

Patrioții Frontului de Eli
berare din Mozambic au ata- 
căt tabăra fortificată portugheză de la 
Malewera — anunță un comunicat o- 
ficial al FRELIMO dat publicității 
la Dar Es Salaam. în cursul lupte
lor au fost distruse numeroase ve
hicule militare. A fost scos din luptă 
un număr însemnat de militari por
tughezi.

Adunarea constitutivă 3 
Uniunii Yemenite — care va fi pri
mul și unicul partid politic al Re
publicii Arabe Yemen — l-a ales pe 
Abdel Rahman El Iriani, președin
tele Consiliului Prezidențial. în 
funcția de președinte al organizației. 
Abdallah El Asnag, ministru al e- 
conomiei, a fost ales secretar ge
neral al partidului.

Guvernul australian este 
hotărît să pună capăt orică
rei activități teroriste a us- 
tUȘÎIOr ~ extremiști croați — din 
Australia, a declarat primul minis
tru, Gough Whitlam. Aceste activi
tăți, îndreptate împotriva unor ce
tățeni iugoslavi și a clădirilor diplo
matice iugoslave, pun Australia in
tr-o lumină nefavorabilă — a spus 
Whitlam.

Reuniunea de Ea Helsinki
• Participanții au dezbătut în plen activitatea grupului de 

lucru ® Intervenția delegației române
HELSINKI 6 — Trimisul 

special D. Ținu transmite : 
consultările multilaterale 
Helsinki consacrate pregătirii con
ferinței pentru securitate și co
operare în Europa s-au desfășurat 
în ședință plenară. Trecînd în re
vistă activitatea de o săptămînă a 
grupului de lucru însărcinat cu sin
tetizarea propunerilor pentru pri
mul punct al ordinii de zi cu de
finirea completă a sarcinilor comi
siei corespunzătoa're, participanții 
la dezbateri au apreciat pozitiv evo
luția în general a negocierilor.

în intervenția sa, șeful delegației 
române, ambasadorul Mircea Bâlă- 
nescu, a relevat atmosfera construc
tivă în care se desfășoară activita
tea grupului de lucru, exprimîn- 
du-și satisfacția față de progresele 
înregistrate. El a subliniat, totodată, 
că, acționind in continuare intr-un 
spirit realist și de largă conlucrare,

R. D. VIETNAM

nostru 
Marți, 

de la
experții vor putea ajunge, într-un 
timp cît mai scurt cu putință, la 
finalizarea negocierilor. Șeful de
legației române a relevat, în acest 
context, importanța și eficiența apli
cării principiului rotației la preșe
dinția grupului de lucru.

Tot în ședința de marți, repre
zentanții R.F. Germania și Vatica
nului au prezentat noi propuneri 
cu privire la sarcinile comisiilor ce 
urmează a fi create de către con
ferința europeană pentru fiecare 
grup de probleme ale ordinii de zi.

S-a convenit ca participanții la 
consultări să se întrunească în plen 
în fiecare săptămînă ; următoarea 
ședință plenară va avea loc marți, 
13 martie. Pînă atunci, consultările 
se vor desfășura în cadrul gru
pului de lucru, care va continua să 
se ocupe de problemele primului 
punct al ordinii 
conferințe.

7

Peru se pronunță 
pentru respectarea 
suveranității țărilor 

latino-americane

DUPĂ SCRUTINUL PARLAMENTAR DIN CHILE

Concluzia principală:

de zi a viitoarei

Primăvară de pace pe
HANOI 6 (Agerpres). — 

sfîrșitul lunii februarie au 
cheiate in R.D. Vietnam peste 90 la 
sută din lucrările de primăvară în 
domeniul cultivării orezului. Supra
fața cultivată cu orez este cu peste 
135 000 hectare mai mare decît cea 
din aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru asigurarea unor 
corespunzătoare au fost 
numeroase operațiuni, un 
revenind celor legate de 
craterelor provocate de bombele că
zute în cursul războiului. Această

Pînă la 
fost în-

terenuri 
efectuate 
mare rol 
umplerea

„Midway" s-a întors 
la San Francisco

WASHINGTON 6 (Agerpres). — La 
Washington s-a anunțat că portavio
nul „Midway" a revenit in golful 
Sari Francisco de pe teatrul de ope
rațiuni militare din Indochina, unde 
s-a aflat pină la semnarea Acordu
lui de la Paris privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii in 
Vietnam.

APROPIATA CONFERINȚĂ MONETARĂ DE LA PARIS

Sub semnul
Viitoarea conferință de la 

Paris a miniștrilor de finanțe 
din 14 țări occidentale, care 
urmează să se desfășoare la 
Paris, incepind de la 9 mar
tie, s-ar putea transforma in- 
tr-o confruntare intre țările 
membre ale C.E.E., pe de o 
parte, și S.U.A. și Japonia, pe 
de alta, apreciază oficialități 
ale Ministerului de Finanțe ni
pon, citate de aaentia Reuter. 
Observatorii politici din capi
tala niponă nu exclud eventua
litatea ca miniștrii de finanțe 
ai C.E.E. să încerce exercita
rea unor presiuni asupra State
lor Unite și Japoniei, pentru a 
le determina să 
mai eficiente, in 
dresării 
tare.

divergențelor

actualei
adopte măsuri 

vederea re- 
situații mone-

*
regizată... Bursele deAcalmie „ ___ ______

devize occidentale continuă să 
rămînă închise, în așteptarea 
hotărîrilor conferinței monetare 

de la Paris.

de presă transmit:
Guvernele R. P. Albania 

și Maltei au 
stabilească relații

căzut de acord să 
diplomatice.

„Cosmos-55I". In Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos—551". 
Aparatura științifică a satelitului, 
destinată continuării cercetării spa
țiului cosmic, funcționează normal 
— menționează agenția T.A.S.S.

Pearl Buck a încetat din 
Viață, mart'i> k* reședința sa din 
Danby (statul Vermont). Scriitoarea 
americană, laureată a premiului No
bel pentru literatură, era în 
de 80 de ani.

virstă

Consiliul irakian al 
nullli 3 aProl3at proiectul 
struirii unui complex petrochimic 
la Bassorah, în sudul țării.

Pla-
con-

ogoare
necesitat efortul aactivitate, care, a

zeci de mii de oameni, s-.a desfășu
rat deosebit de intens în provincia 
Nghe An și în vecinătatea Hanoiu
lui, unde au fost nivelate, intr-un 
interval record, peste 5 000 de cra
tere rezultate din bombardamentele 
aeriene.

LIMA 6 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Perului, Miguel Angel 
de la Flor Valle, a declarat că Ame
rica Latină are de făcut față unor 
probleme rămase încă nesoluționate. 
Canalul Panama, de pildă — a spus 
el — continuă să reprezinte simbolul 
acelui tip de relații care au existat 
între Nordul și Sudul continentului 
nostru, prelungind o situație de in
justiție ce reprezintă un permanent 
focar de tensiune. El a arătat, tot
odată. că la viitoarea reuniune a 
Consiliului de Securitate al O.N;U. 
— care urmează să aibă loc în Pa
nama — Peru își va, expune. cu tărie 
punctul său de vedere, conform că
ruia trebuie să fie asigurată suvera
nitatea panameză asupra zonei ca
nalului.

El a lansat un apel pentru depăși
rea tuturor fricțiunilor dintre statele' 
latino-americane. și s-a pronunțat 
pentru o nouă structură a Organiza
ției. Statelor Americane (O.S.Ă.), co
respunzătoare „actualei situații din 
America Latină". Ministrul de exter
ne peruan a vorbit despre crearea 
urnii organism financiar al O;S.A. 
„fără nici o hegemonie, care să ga
ranteze' acordarea nediscriminatorie a 
creditelor necesare statelor in curs de 
dezvoltare, astfel incit organizația să 
funcționeze într-o manieră eficien
tă".

LA ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN BULGARIA A DELEGAȚIEI 
UNIUNII SOCIALISTE ARABE DIN EGIPT

Comunicat comun bulgaro-egiptean
SOFIA 6 (Agerpres). — Agenția 

B.T.A. a difuzat comunicatul referi
tor la vizita în Bulgaria a delegației 
Uniunii Socialiste Arabe din Egipt, 
condusă de Sayed Marei, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
U.S.A. Delegația a avut convorbiri 
la C.C. al P.C. Bulgar cu o delega
ție condusă de Tano Țolov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Bulgariei. Cele două părți 
s-au informat reciproc asupra evo
luției interne din Bulgaria și Egipt 
și au purtat convorbiri rodnice în le
gătură cu activitatea P.C.B. și U.S.A, 
în îndeplinirea sarcinilor social-eco- 
nomice. O atenție deosebită a fost 
acordată situației din Orientul Apro
piat, comunicatul subliniind că prin
cipala condiție a instaurării unei păci 
trainice și juste o constituie retra- 
gerea totală a trupelor isrâeliene de

BELGRAD 6. — Corespondență de 
. la S. Morcovescu : întrunite marți 
în ședință, la Belgrad, Camerele A- 
dunării Federale a R.S.F. Iugoslavia 
au dezbătut realizarea programului 
de stabilizare a economiei națio
nale.

Iakov Sirotkovici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, a 
prezentat, în fața deputaților, o ex
punere în legătuță cu principalele 
probleme ale înfăptuirii politicii e- 
conomice în cursul acestui an, subli
niind că, în 1973, o importanță deo
sebită pentru politica economică o 
are angajarea directă a Uniunii Co
muniștilor în realizarea politicii de 
stabilizare.

în cadrul dezbaterilor care au a- 
vut loc în ședințe separate ale ca
merelor, deputății și-au exprimat 
sprijinul față de propunerea privind

în cadrul ciclului de emi
siuni despre teatrul universal, 
posturile de televiziune din Ca
racas au prezentat comedia 
„Conu Leonida față cu reacțiu- 
nea“ a marelui nostru drama
turg Ion Luca Caragiale.

Navele c!e coastă islan- 
dOZe au tăiat luni năvoadele a 

trei traulere britanice surprinse in 
zonele naționale de pescuit. Limita 
apelor naționale islandeze a fost ex
tinsă de guvernul de la Reykjavik, 
la 1 septembrie 1972, de la 12 la 50 
mile. Incidentele pun capăt unui ar
mistițiu, în așa-numitul „război al 
codului", de șase săptămîni.

In Republica Bangladesh 
primele 
acestei 
înscriși

Șeful statului sirian, 
neralul Hafez Assad, a prezidat,1 
luni seara, o reuniune a Frontului 
Național Progresist — coaliție gu
vernamentală din care fac parte re
prezentanți ai partidelor Baas, co
munist, unioniști, socialiști și socia
liști arabi. în cursul reuniunii au 
fost abordate o serie de probleme 
privind situația din regiune.

au loc, la 7 martie, 
alegeri generale din istoria 
țări. Pe listele de vot sînt 
35 milioane de alegători.

Comitetul O.N.U. pentru 
utilizarea teritoriilor sub-
marine m scopuri pașnice 
și-a început, luni, lucrările destina
te pregătirii celei de-a treia Confe
rințe a Națiunilor Unite pentru drep
tul maritim, programată pentru 
sfirșitul acestui an la New York.

Primul ministru al R.D.P. 
a Yemenului, Ali Nasser Moha- 

med. și-a încheiat, marți, vizita o- 
ficială întreprinsăi în R.P. Polonă, la 
invitația președintelui Consiliului de 
Miniștri, Piptr Jaroszewicz. Din ca
pitala poloneză, premierul yemenit a 
plecat spre Moscova. înainte de ple
care, Aii Nasser Mohamed a fost 
primit de Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.

Consultări privind situa
ția din Irlanda de Nord. Se- 
cretarul de stat britanic pentru Ir
landa de Nord, William Whitelaw, 
examinează, la Belfast, împreună cu 
reprezentanții forțelor de securitate 
din provincie, măsurile necesare pen
tru desfășurarea în bune condiții a 
referendumului asupra continuării 
legăturilor cu Marea Britanie, pro
gramat, pentru joi. Discuțiile au loc 
pe fundalul unei tensiuni crescînde, 
marcate de uciderea mai multor per
soane și provocarea de noi explozii.

pe teritoriile arabe ocupate în 1967 
și garantarea drepturilor naționale 
legitime ale poporului arab palesti- 
nean.

în cursul schimbului . de păreri a 
fost reafirmată importanța mutații
lor pozitive în eforturile popoarelor 
și statelor europene îndreptate spre 
întărirea păcii și securității pe con
tinent, spre dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate existente în Balcani, 
în interesul cauzei păcii în Orientul 
Apropiat și în alte regiuni ale lumii.

Cele două delegații și-au exprimat 
convingerea că legăturile politice, e- 
conomice și culturale rodnice dintre 
cele două țări vor continua să se 
dezvolte în spiritul prieteniei și co
laborării.

Sayed Marei a invitat o delegație 
a P.C. Bulgar să facă o vizită în 
Republica Arabă . Egipt. Invitația a 
fost acceptată.

ill I LB# dalai l&>b II ■■ Ir

prelungirea mandatului deputaților 
federali cu un an pentru a se asi
gura continuitatea activității celui 
mai înalt organ reprezentativ în 
perioada adoptării amendamentelor 
la Constituție.

I Acum, cînd se 
. nosc rezultatele 
’ nitive ale alegerilor
> pentru Congresul na-
> țional din Chile (res-
> pectiv pentru reînnoi-, 
» rea în întregime a Ca-

merei și a unei jumă- 
. lăți din' Senat), prin- 
' cipala concluzie care 
’ se impune este crește-
• rea bazei de masă în
> sprijinul
• schimbărilor 
ț rale, promovată 
. coaliția Unității Popu

lare.
’ După cum se știe, .
• principalul obiectiv al 
I partidelor coaliției o- 
1 poziționiste C.O.D.E. a 
1 fost acela de a obține 
( două treimi din man- 
. datele în Congres, ceea

ce i-ar fi oferit instru
mentul parlamentar

• care să deschidă ca- 
1 lea destituirii preșe-

dintelui Allende. In 
. această ipoteză trebuia 
.. asigurată în primul 
' rind proporția de două
> treimi în Senat. 4Care
> a fost însă . dinamica
> voturilor pentru Se-
> nat la scrutinul din 4 
k martie ■? Departe de a 
b se întări, pozițiile 
’ C.O.D.E. au devenit, 
“ dimpotrivă, mai sla-

be. SeViatul chilian are,
> în total, 50 de locuri,
L din care, înainte de 4 
k martie, reveneau 
1 C.O.D.E. 32 de man- 
. date, Unității Populare 
’ — 16 și USOPO
• (Uniunea Socialistă
> Populară, grupare in-
• dependentă de stingă) 
4 — 2. Din cele 25 de

mandate cite s-au re- 
. înnoit la 4 martie, 
’ C.O.D.E. a obținut 14 
“ locuri — pierzînd două,
> iar Unitatea 'Populară 

cîștigînd trei 
Reprezentarea

a
pe 
la 

iar

cu- 
defi-

politicii 
structu- 

de

scăzut de la 93 de de- 
putați la 87.

Pentru a . înțelege 
mai bine semnificația 
acestor rezultate tre
buie să ne oprim a- 
supra cifrelor î nregis- 
trate la alegerile pte'7, 
zidențiale din septem
brie 1970, care au con
sacrat victoria candi- 
dajului Unității Popu
lare, Salvador Allen
de; Cu acel prilej, a- 
lianța politică a stin
gi! a obținut o majo
ritate de 36,2 la sută. 
Acum. la aproape 
mijlocul perioadei ă- 
cestei noi administra
ții, ' alegerile parla
mentare indică pentru

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

legislatl- 
se. deda 
manevre

— 11, 
locuri. 
Unității 

; crescut, 
întreg Senatul, de 
16 senatori la 19, 
cea a C.O.D.E. a scă
zut.-de ia 32 la 30.

Și în compoziția 
Camerei. Deputaților 
(150 de locuri) s-a în
registrat o consolidare 
substanțială a poziții
lor Unității Populare, 
numărul său de man
date crescînd de la 57 
La 63. în schimb, re
prezentarea C.O.D.E. a

Populare 
ca atare,

Unitatea Populară un 
procent de peste 43,39 
la sută. Cu alte cu
vinte, Alegerile de du
minică evidențiază o 

■' importantă sporire 
a ponderii Unității 
Populare.

într-o scurtă alocu
țiune televizată în 
noaptea de duminică 
spre luni, cînd ten
dința generală a vo
tului indica' o creștere 
sensibilă a 
tării Unității 
președintele 
subliniat că 
pe care îl i 
obținut la 
mandatului 
țial un sprijin electo
ral pe care nu l-a 
avut nici un alt gu
vern in ultimii 20 de 
ani. „Este o victorie 
fără precedent", a 
menționat ulterior pre
ședintele ia o confe
rință de. presă.

în ansamblu, parti
dele de opoziție își 
mențin .în Parlament • 
majoritatea, dar cu o 
importantă descrește
re. așa cum reiese din 
cifrele menționate. 
Este probabil că opo
ziția va încerca, în 
continuare, să folo
sească pozițiile pe 
care le deține în ca-

reprezen- 
i Populare,

Allende a 
guvernul 

conduce a 
jumătatea 
preziden-

drul puterii 
ve, pentru a 
la diferite 
obstrucționiste, dar ea 5 
a fost acum privată J 
de argumentul, atit \ 
de mult vehiculat îna- \ 
inte de alegeri, pri- C 
vind o pretinsă îngus- < 
tare a influenței par- fe
tidelor guvernamenta- 
le. Deosebit de lmpor- > 
lanț este faptul ‘că ten- 1 
tativele opoziției de a \ 
crea o atmosferă de Ș 
dezordine și haos, de < 
a provoca vărsări de < 
singe au dat complec- r 
tamente greș — alege- ? 
rile desfășurîndu-se ) 
îti liniște și ordine. J 
Este, de asemenea, S 
semnificativ că Uni- \ 
tatea Populară a ob- ( 
ținut o sporire consl- < 
derabilă a voturilor r 
îhtr-llh context in ( 
care a avut de înfrun- 
tat o serie de dificul- S 
lăți legate de aprovi- \ 
zionarea populației, C 
ca urmare a sabotaju- < 
iții economic practicat C 
fățiș de elementele de ? 
dreapta^ /

Alegerile parlamen- 
tare demonstrează că, / 
in ciuda 
ficultăți, 
ției sociale 
progresului, 
care militează Unita
tea Populară. își lăr- 

. gesc necontenit tere
nul de influență, 
„încă o dată s-a dove
dit. scrie ziarul „EL 
SIGLO" în editorialul 
său de luni, că prin
cipalul bastion al gu
vernului popular și al 
politicii 
ționarc 
muncitoare. Votul din 
localitățile proletare 
și din centrele cu 
concentrare Indus
trială au demonstrat-o 
cu claritate. Victoria 
de ieri va da maselor 
largi un nou impuls 
pentru a continua, prin 
corectarea greșelilor, 
șțrîngerea de noi forte 
în jurul guvernului 
popular, al programu
lui său revoluționar, 
în jurul intereselor 
|ăriî și ale poporului"

acestor di- 
ideile justi- 

și ale 
pentru

sale revolu- 
este clasa

ii

note

dreptul 
la lua- 
privind 
investi-

per- 
a fost ales, în 
de președinte, 
Lăvinson, li- 
Federației in-

„Consiliul solidarității

Eugen POP

Paul DIACONESCU
Paris

■ I

Largă mișcare grevistă în Anglia Catastrofa aeriană

AUSTRALIA 
Limitarea capitalurilor 
străine din industrie

CANBERRA 6 (Agerpres). — Gu
vernul laburist a hotărît, marți, Ini
țierea unor operațiuni de limitare a 
proprietăților industriale străine din 
Australia. în acest scop, Corporația 
australiană pentru dezvoltarea indus
trială (A.I.D.C.), 
mentală 
sprijini 
dispune 
crearea 
vestiții, . .
de ..bonuri naționale de investiție".

agenție guverna- 
instituită în 1971 pentru a 
investițiile autohtone, va 

de alocații suplimentare, prin 
unui fond național de in- 
finanțat printr-o emisiune

Recent a luat naș
tere, în capitala Marii 
Britanii, un organism 
sindical internațional : 
Consiliul mondial per
manent al personalu
lui angajat în între
prinderile Dunlop-Pi- 
relli. Noul organism, 
creat sub egida Fede
rației internaționale a 
muncitorilor din fee- - 
torul industriei chi
mice, cuprinde repre
zentanți din 12 țări 
europene, printre care 
se numără R.F.G., An
glia, Belgia, Olanda, 
Spania, Franța, Italia, 
Elveția, Norvegia. El 
și-a propus să apere 
interesele membrilor 
săi, periclitate în urma 
înființării grupului 
multinațional. .Cele 
două mari întreprin
deri au fuzionat acum 
doi ani. între alte con
secințe ale „mariaju
lui" au fost redu
ceri de personal în 
numeroase unități ca
re compun noua fir
mă, șomaj și scăderi 
de salarii. Constituirea

Consiliului mondial 
permanent al persona
lului de la Dunlop- 
Pirelli revendică, în 
numele tuturor mem
brilor săi, dreptul de a 
împiedica asemenea 
măsuri antimuncito-

rești. El' cere 
de a participa 
rea hotărîrilor 
programele de
ții, marketingul, închi
derea unor întreprin
deri etc.

în conducerea Con
siliului mondial 
manent 
calitate 
Charles 
der al
ternaționale a munci- simultană la scara in- 
torilor din industria tregii Europe occiden- 
chimică, precum și doi tale".

adjuncți : 
ward, membru al. par
lamentului britanic și 
lider al Federației 
muncitorilor din trans
porturi, precum și E- 
gidio. Quaglia, secretar 
al Federației italiene 
a muncitorilor din in
dustria chimică. Con
siliul va cere directo
rilor grupului să se 
întilnească cu delega
țiile reprezentanților 
salariațilpr din 12 țări. 
Dacă nu vor primi 
răspuns, se intențio
nează să se organizeze 
o serie de acțiuni 
viste.

„în trecut, scrie 
rul „Le Monde", 
asistat la acțiuni 
solidaritate de la o 
țară la alta. Preconi
zata .grevă a muncito
rilor de la DunlOp- 
Pirelli este menită să 
constituie o etapă ca
litativ superioară a 
solidarității de clasă ; 
ea ar fi prima grevă

LONDRA 6 (Agerpres). — Moțiu
nea adoptată luni de participanții la 
Congresul extraordinar al T.U.C. 
(Congresul Sindicatelor Britanice), 
referitoare la organizarea „cît mai 
curînd posibil" a unei greve națio
nale în întreaga Anglie, a primit un 
mare număr de adeziuni.

Agenția Reuter apreciază că acest 
fapt este în măsură să ateste pro
funda nemulțumire a maselor de sa- 
lariați față de soluția aleasă de gu
vern pentru a depăși actualul feno
men inflaționist care caracterizează 
viața1 economică britanică.

O grevă pe scară națională nu a 
mai fost înregistrată în Anglia din 
anul 1926, ceea ce — precizează agen
ția citată — indică, de asemenea, 
stadiul la care a ajuns opoziția sin
dicală față de înghețarea salariilor 
și prețurilor instituită, în urmă cu 
patru luni, ca o primă fază a unui 
program de dutată.

în acest moment, acțiunile reven
dicative ale salariaților britanici, de
clanșate în cursul săptămînilor tre
cute, continuă.’ Astfel, personalul 
medical auxiliar de la peste 500 de 
spitale din întreaga țară refuză să 
reia lucrul. La acestea se adaugă alte 
unități sanitare, la care activitatea 
cunoaște. întreruperi repetate. De a- 
semenea, greva lucrătorilor din in
dustria gazului înregistrează același 
ritm.

în fotografie : acțiune revendica
tivă a cadrelor didactice și lucră
torilor în domeniul sanitar, aflați 
în grevă.

O catastrofa aeriană, puțin 
obișnuită — atit prin împreju
rările in care s-a produs, cit ?i 
prin implicațiile sale — a în
doliat luni după-amiază cerul 
Franței. După cum s-a anunțat, 
două avioane de pasageri, a- 
parținind unor companii aerie
ne spaniole, s-au ciocnit luni 
după-gmiază deasupra departa
mentului Loire-Atlantique, in a- 
propiere de Nantes, la altitudi
nea de aproximativ 9 000 metri. 
Unul din aparate, de tip D.C.-9, 
aparținind companiei „Iberia", 
care făcea curse Palma de Ma
jorca și Londra, a explodat in 
aer în urma • coliziunii. Frag
mente metalice, precum și 
trupurile celor 68 de persoane 
aflate la bord (în majoritate 
turiști englezi) au fost găsite pe 
un parcurs de 7—8 kilometri. 
Un fotoliu a fost piirtat de cu- 
renții atmosferici la 25 de kilo
metri de locul presupus al cioc
nirii.

Al doilea avion, un cvadrimo- 
tor de tip „Coronado" al com
paniei „Spantax", scăpat ca prin 
minune cu o avarie minoră, a 
reușit să aterizeze pe aeropor
tul militar de la Cognac.

Emoția produsă de această ca
tastrofă este agravată de faptul 
că ea s-a produs in contextul 
grevei controlorilor navigației 
aeriene, numiți aici „acarii ce
rului". Remarcind raritatea unor 
asemenea ciocniri aeriene, unii 
observatori se. întreabă dacă ac
cidentul nu s-ar datora faptu
lui 'că dirijarea trdficului se e- 
fectuează acum, în timpul gre
vei, nu de personalul civil, ci 
de cadre militare. Ca urmare, 
asociația piloților de linie a ho
tărît să înceteze orice zbor dea
supra teritoriului francez pină 
la reluarea activității controlo
rilor civili. Și piloții unor com
panii aeriene străine (B.E.A. — 
Mafea Britanie, Iberia — Spa
nia, Lufthansa — R.F.G.) au re
nunțat, incepind de luni seara, 
la zborurile lor deasupra Fran
ței. Piloții companiei franceze 
Air France, France-Intern și 
U.T.A. au rămas, de asemenea, 
la sol in așteptarea rezultatelor 
anchetei.

Din primele constatări ale an
chetei. se pare1 că unul din pilo
ții avioanelor spaniole nu ar fi 
respectat strict orarul de zbor. 
Dar pină la ora actuală toate 
acestea nu sînt decit supoziții, 
fiind așteptate cu nerăbdare 
rezultatele anchetei.
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