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Fabrica
e construită
mașinile
sint instalate

CINE
LE VAMINUI?
în momentul de față, una dintre 

cele mai acute și complexe probleme 
aflate pe agenda de lucru a comite
telor de direcție din multe uzine con
structoare de mașini, a consiliilor de 
administrație ale unor centrale și 
grupuri industriale din această ra
mură este asigurarea și pregătirea 
cadrelor de muncitori calificați, maiș
tri și tehnicieni. Este și firesc dacă 
avem în vedere investițiile mari alo
cate prin pianul de stat pe 1970 — 
al căror volum va crește substanțial 
în anii următori — numărul însem
nat de obiective și capacități ce ur
mează să intre în producție, ca și 
dezvoltările și modernizările de sec
ții și ateliere ce se realizează sau se 
vor realiza în aproape fiecare între
prindere constructoare de mașini. Cu 
deosebită stringență se impune a- 
ceastă preocupare la Fabrica de 
mașini-uneite și agregate, uzina de 
utilaj chimic „Grivița Roșie" și Uzina 
de mașini grele din Capitală, Fabrica 
de frigidere din Găești, uzina „Pro
gresul" din Brăila, Fabrica de osii șl 
boghiuri din Balș etc., întreprinderi, 
aflate azi în preajma „examenului" 
de punere în funcțiune a unor im
portante capacități productive.

Cum se finalizează preocupările 
Ia care ne referim, la Uzina de ma
șini grele din Capitală ? Directorul 
tehnic al uzinei, ing. Mircea I’opovici, 
ne pune la îndemînă o situație din 
care rezultă că, în acest an și în 1971, 
sînt necesare pentru noile secții de 
turboagregatej mecano-sudurâ și al- 
ternatori circa 2 700 muncitori cali
ficați. Peste 650 muncitori vor fi an
gajați dintre proaspeții absolvenți ai 
școlilor profesionale din București și 
din țară, aproape 50 dintre tinerii ce 
se califică prin ucenicie, iar 
aproximativ 400 vor fi pre
gătiți prin cursuri de calificare și 
reoalificare de scurtă durată. Dife
rența de 1 600 de muncitori calificați, 
pînă la numărul total de cadre nece
sare în acești doi ani, cum o veți a- 
coperi ? — l-am întrebat pe directo
rul tehnic al uzinei.

—, Rămîne descoperită și va trebui 
să atragem lucrători din alte unități 
similare — ne-a spus directorul 

această cale este 
ce mai dificilă, 
experimentării nou- 

salarizare și majora- 
în ramura noastră, 
stabilitatea oamenilor 

ică, ne-a închis pur 
„supapă" de cadre.

tehnic. Dar 
din ce în 
Generalizarea 
lui sistem de 
rea salariilor 
care stimulează 
Ia locurile de muncă, ne-a închis 
ți simplu această ,. , .

Așadar, dezvoltarea modernei uzi
ne bucureștene. în ale cărei spații noi 
se montează azi mașini-uneite și in
stalații de înalt nivel tehnic și unde 
se pregătește producția unor agregate 
de importanță capitală pentru dota
rea obiectivelor energetice ale țării, 
se bazează — în cea mai mare parte
— pe cadre ce urmează a fi... racola
te de la alte unități constructoare ae 
mașini. Cu atît mai nefirească apare 
această sursă de acoperire a necesa
rului de personal, cu cît proiectele 
de construire a noilor capacități de 
la uzina de mașini grele nu se cunosc 
de ieri, de azi. Ceea ce înseamnă că, 
încă din faza Inițială de concepție, 
s-a avut în vedere angajarea de ca
dre gata pregătite.

Concluzia aceasta nu este de loo 
gratuită. Numai de la Fabrica de ma
șini-uneite și agregate din Capitală
— ea însăși aflată într-un ampiu 
proces de lărgire a producției — au 
fost recrutați anul trecut de condu
cerea U.M.G.B., prin tot felul de pro
misiuni, peste 20 de muncitori cu o 
înaltă calificare, descompletînd efec
tivele acestei fabrici. In ultimele 
luni, membrii comitetului de direcție 
de la uzina de mașini grele au alergat 
din întreprindere în întreprindere, au 
pus „ochii" pe un număr de munci
tori cu experiență îndelungată, iar 
acum depun mari insistențe la condu
cerea Ministerului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini spre a obține 
transferul lor.

Am continuat investigațiile anche
tei noastre la Centrala industrială 
de mașini și materiale electrotehnice 
din M.I.C.M. In unitățile din această 
centrală, lucrurile stau ceva mai 
bine. Dintr-un necesar suplimentar 
de 3 640 muncitori calificați pentru 
1970, un număr de 1 170 se va asigura 
din rîndul absolvenților școlilor pro
fesionale, iar peste 1 400 prin cursuri 
de scurtă durată. La Fabrica de fri
gidere din Găești, a cărei „premieră" 
industrială va avea loc în a doua ju
mătate a acestui an. s-a organizat re
cent un curs de calificare pentru 115 
muncitori și urmează să se deschidă 
în lunile următoare cursuri pentru alți 
175 muncitori. Din vreme s-an înche
iat contracte pentru pregătirea de ti
neri muncitori prin școli profesiona
le, care au fost recrutați din locali
tate ori din comunele învecinate ; tot
odată, s-a alcătuit un program deta
liat de specializare a unor muncitori, 
ingineri ți tehnicieni în uzine din
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la „Electroputere" a fost expediat destinatarului

țară și de peste hotare. In condiții 
optime s-a asigurat, în general, și 
necesarul de personal pentru noile 
capacități de la Fabrica, de cabluri 
și materiale electroizolante din Ca
pitală. Dar chiar și în unitățile aces
tei centrale au rămas să fie angajați 
„din afară", în 1970. peste 1 000 de 
muncitori, tn aceeași situație se află 
și uzinele din cadrul Centralei indus
triale de mașini-uneite.

— Anul acesta și 
unitățile noastre au 
afară de muncitorii care vor fi pre
gătiți prin școlile profesionale, uce
nicie și cursurile de scurtă 
durată de peste 2 000 de sa- 
lariați — ne-a spus ing. Iîorațiu 
Maican, directorul comercial al cen
tralei. Și lucrurile se prezintă, deo
camdată. în mod similar și în alte 
uzine, centrale și grupuri industriale 
din construcția de mașini. Penuria 
de cadre calificate influențează și va 
influența intrarea în funcțiune, cu 
întregul lor potențial, productive a 
unora din noile obiective și capaci
tăți. ca și gradul de utilizare a-mași- 
nilor-unelte din marea majoritate a 
uzinelor și fabricilor. Numai pentru 
creșterea încărcării medii a mașinilor 
la 2.2—2,4 schimburi — sarcină sta
bilită de plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie anul trecut — această ra
mură are nevoie de mai multe mii 
de muncitori calificați.

Cum de s-a ajuns la o atare situa
ție ? Ce măsuri se impun pentru re
medierea ei ? In primul rînd. deși se 
face simțită o tendință generală de 
creștere a rolului școlilor profesio
nale în pregătirea muncitorilor califi
cați, 
mașini, 
zut. Anul 
din sporul de 
de muncitori, 
au primit din aceste școli doar 9 "00 
de tineri absolvenți. în acest an. ca, 
și în anii următori, proporția se men
ține oarecum la același nivel, pen
tru că măsurile de lărgire a școlari
zării nu s-au aplicat integral, iar 
construcțiile de noi școli și săli dc 
clasă, pentru care ministerul a avut 
alocate fondurile de investiții nece
sare, nu s-au realizat la timp. De ce 
în anul trecut nu a fost terminată 
construcția grupurilor școlare profe
sionale, cu cîte 24 de săli de clasă.

Septembrie 1967. „La me
moriu] dv. adresat Mi
nisterului Justiției, vă fa
cem cunoscut că urmează 
să stăruiți la președintele 
Judecătoriei Arad, care va 
lua măsurile legale în ve
derea executării sentinței 
civile nr. 1 433 din 1966“. 
Semnează Constantin Be- 
jenaru. director adjunct în 
Ministerul Justiției.

Septembrie 1968. „Prin or
ganele locale ale procuratu
rii s-a cerut președintelui 
Judecătoriei Arad să ia 
măsuri de urgentare a exe
cutării sentinței civile nr..." 
Procuratura Generală, pro
curor șef direcție L.S. in
descifrabil

Septembrie 1959. „Sub
semnatul Carol Orban, pro
curor la Procuratura locală 
Arad, dispun admiterea 
plîngerii privind executa
rea sentinței civile nr..."

Ianuarie 1970. „Vă facem 
cunoscut că plîngerea dv. 
privind executarea sentin
ței civile nr... a fost admi
să de noi prin ordonanța 
din 28 ianuarie a.c.“. Sem
nează, Laurean Tilincă, 
procuror șef al Procuratu
rii județene Arad.

Citite separat, unele din 
adresele de mai sus îți pot 
crea impresia că numai din 
eroare cetățeanul în cauză 
a solicitat de fiecare dată 
executarea hotărîrii jude
cătorești unui alt organ de- 
cît celui desemnat de lege
— președintele judecătoriei. 
Din nefericire, o impresie 
de două ori falsă : în pri
mul rînd. pentru că petițio
narul se adresase mai îna
inte — și nu o singură dată!
— forului competent ; în 
cel de-al doilea, pentru că, 
și în urma numeroaselor 
cereri, sesizări și ordonanțe 
primite de către președin
tele Judecătoriei Arad din 
partea tuturor organelor ci
tate, sentința civilă nr. 1 433/

Uzinele „Electroputere"-Craiova. Lima de montat întrerupătoare de înaltă 
tensiune Foto : M. Andreescu

Recent. la Uzina 
„Electroputere"-Craio

va, in cadrul fabricii 
de transformatoare, a 
fost construit cel mai 
mare transformator de 
forță de concepție ro
mânească: un gigant 
de 190 MVA, cîntărind 
250 de tone, destinat 
celui mai mare obiec
tiv al industriei ani
lor '70—71, hidrocen
tralei 
Fier.

Am 
zilele cind, după 
trecuse cu succes toa
te probele tehnice, 
noul transformator era 
„îmbarcat" (operație, 
după unii, la fel de 
complexă și dificilă ca 
și construcția însăși, 
date fiind dimensiu
nile agregatului) în 
vagoanele ce aveau 
să-l transporte ne țăr
mul Dunării. Am stat 
de vorbă cu autorii 
proiectului și cu mun
citorii. tehnicienii șl 
inginerii ce l-au reali
zat, în momentele 
care, încheind o etapă 
și deschizînd din oro. 
iedul ei dimensiunea 
unor opere viitoare.

desconspirau, sub par
fumul acela unic de 
fapt trăit dar încă ne
consumat. relații sen
timentale nebănutte 
între oameni și extra
sul de viață pe cdre-t 
constituie faptele lor.

La „Electroputere", 
construcția, unui trans
formator nu mai in-

ganțt ca autotransfor- 
ma torul
(220 kV), de dimensiu
nile unei case cu două 
etaje, construit, după 
licență, in 1964, șl de 
aici la marile agrega
te de 80 MV A, 10011001 
30 MVA, 125 MVA. 
proiectate de inginerii 
uzinei și destinate cen-

de 200 MV A

reportaj de l!ie PURCARU

seamnă. de multă vre
me, o noutate. Fișele 
constructive ale trans
formatoarelor 
aici ar putea alcătui 
tomuri întregi, 
din ele figurină In 
bibliotecile tehnice ale 
unor mari unități din 
U.R.S.S., Iugoslavia, 
R. D. Germană. Tur
cia, Cehoslovacia. Iran, 
Irak. Ceylon. Pakis
tan, Sudan, India, E- 
gtpt etc. De la primele 
transformatoare. de 
10/20 kVA. proiectate 
în 1951. și pînă la gi-

făurțte

multe

tratelor electrice de la 
Oradea, Iași, Govora, 
Deva. Galați etc., isto
ria acestui tip de cons
trucții industriale se 
compune din tot atitea 
salturi spectaculoase, 
tot atitea imagini în
drăznețe ale creației, o 
dată cu fiecare pas in 
știință și tehnică, asi
milat și aplicat. Lingă 
ele se adună alte și 
alte elemente, docu
mente adiacente, care 
întregesc fragmenta- 
riumul de imagini, a- 
dăugînd culori compli-

mentare, îmbogățind 
paleta : noutăți tehno
logice, modernizări 
succesive, reducerea 
pierderilor de energie, 
sporirea progresivă a 
performanțelor. O 
nouă fișă în această 
„bibliotecă a energii
lor". chiar și cu datele 
spectaculoase pe care 
le-am notat la începu
tul acestor rinduri (190 
MVA. 250 de tone, 
miez magnetic in 5 
coloane etc.), ocupă, 
practic, pe suprafața 
unei astfel de istorii, 
exact dimensiunea u- 
nui ecou. Si totuși...

Un 
trial 
peră. 
lui. 
decit 
îmbogățind un palma
res tehnic. Este un 
extras fierbinte de 
viață, o punte intre 
trecutul apropiat și 
prezentul care-l 
mează, un pretext 
confruntare, de recti
ficare a dimensiunilor.

produs indus- 
nou. ca orice o- 
e. pentru autorii 
infinit mai mult 
o sumă de cifre

(Continuare 
în pag. a V-a)

ur-
de
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SPORT

® Ihe Năstase a repurtat o remar 
cabilă victorie în meciul cu Richey 
cucerind titlul de campion inter 
național al S. U. A., la tenis

@ Astăzi începe în Capitală campio
natul mondial de hochei pe gheață 
(grupa B)

® Fotbaliștii români și-au încheiat 
turneu! în America de Sud, învin 
gînd cu 3-0 Independiente Buenos 
Aires

1966 nu a fost executată nici 
pînă astăzi, la aproape 4 
ani de la pronunțarea ei. 
De ce ? Mai înainte de a 
afla răspunsul, să vedem 
ce anume a hotărît in
stanța prin sentința dată.

Arad. 1951 Cetățeanul 
Miliai Alupoaie își vinde 
casa proprietate personală 
cu obligația să o pună — li
beră — la dispoziția cumpă
rătorilor. Evident, faptul

cuință în doi timpi și trei 
mișcări; M. Alupoaie le ob
ține ordin de repartizare 
pentru alt spațiu. (Ar fi in
teresant de aflat cum !). Și. 
pe baza unei chitanțe de 
mînă și a unui aconto, obți
ne intrarea în apartamentul 
cu pricina Scopul urmărit 
de soții Alupoaie era acum 
atins ; aveau locuință Res
tul nu-i mai privește I Cu 
ordinul de repartizare în

IN EVOLUȚIA
TEATRULUI DE AMATORI

Formațiile teatrale de amatori din 
întreaga țară se pregătesc să parti
cipe la o competiție devenită tra- 

Festivalul „I L
Este firească întrebarea 
nume-

dițională : 
ragiale“. 
pe care 
roși instructori și 
interpreți o for
mulează în aceas
tă perioadă : va 
aduce al VI-Iea 
Festival noutăți 
în concepția 
modalitățile 
nizare a

sau

de orga- 
competițio-

o
a celor precedente ? 1

cu atît mai utilă cu 
orice Întrecere este în sine 

mulativă. dacă pe parcursul unui nu
măr de ediții nu intervine nimic 
nici în concepția organizării, nici în

nea de înșelăciune în con
venții, în 
strâinarea 
imobil).

Astfel, la 
trarea prin 
lor Alupoaie în apartament, 
instanța hotărăște ceea ce 
era de hotărît ■ evacuarea 
lor necondiționată. Acesta 
este conținutul sentinței ci
vile nr 1 433 din 1966. Iar pe 
hotărîrea rămasă definitivă.

Dreptate

legătură cu 
propriului

în- 
său
in-5 ani după _ 

viclenie a soți-

oprită la jumătate
Cetățeanul se

să i se
adresează instanței nu doar 
spună câ are dreptate,

ci să i se facă dreptate

implica mutarea sa și a fa 
miliei Dar unde ? Singura 
soluție onorabilă ar fi fost 
să-și cumpere o altă locuin
ță Exact cu această propu
nere s-a prezentat și Mihai 
Alupoaie la proprietarul a- 
partamentului din str Tri
bunul Axente nr. 1. „Casa 
este parțial ocupată de chi
riași", ar fi menționat pro
prietarul „Nu face nimic, 
rezolvăm noi", ar fi rostit 
soții Alupoaie. Intr-adevăr, 
chiriașii vor fi scoși din lo-

buzunar el vor refuza de 
aici înainte, sub diferite 

■ pretexte, cumpărarea apar
tamentului. Sînt chemați în 
fața notariatului de stat. în 
fața tribunalului ; în cele 
din urmă, adevărul iese la 
lumină familia Alupoaie 
nu a intenționat niciodată 
să cumpere apartamentul, ci 
doar să pună mîna pe el ' 
(Un amănunt între timp, 
același tribunal îl judecă 
și—1 condamnă pe Mihai 
Alupoaie pentru infracțiu-

Emil Vamoșiu, pe atunci 
președintele tribunalului 
popular, a semnat de execu 
tare Din acest moment pre
zența familiei Alupoaie în 
apartament este declarată 
în afara legii. Mai mult ; în 
anul 1968 profesoara Gio- 
vana " 
fiica

Roman Mărgineanu. 
proprietarului.

ține împreună cu 
lia sa - patru 
ne — un ordin de 
tizare pentru întregul apar
tament. Soții Alupoaie nu

ob- 
fami- 

persoa- 
repar-

exteriorizările concrete ale acesteia, 
se produce un soi de uzură morală 
care dă naștere scăderii treptate a 
interesului event aii lor participants 
pentru însăși ideea de competiție.

Dar perfecțio- 
1 ....... ' 111 narea sistemului

competi țional se
puncte de vedere

să se țină s^ama 
■1 1 ■ de psiho'ogia eon-

curenților. ci pen
tru că, înainte de orice, mișcarea ar
tistică de amatori și-a conturat cu 
trecerea timpului adevăratele sen
suri. adevărata sa rațiune de a fi. 
mai pregnant, mai cuprinzător, invi- 
tîndu-ne în consecință la o periodică 
— dacă nu permanentă — confruntare 
a conceptelor deja exprimate cu rea
litatea în continuă schimbare. Bene
ficiind de-a lungul anilor de acele 
condiții materiale care i-au permis să 
se impună ca una din principalele 
forme de manifestare artistică a oa
menilor de profesii diferite, ea și-a 
asigurat cele mai favorabile premi-e 
pentru a răspunde menirii sale fun
damentale : educația patriotică și es
tetică a milioane de spectatori. Dar 
cine a urmărit evoluția teatrului de 
amatori în cursul ultimelor două de
cenii a sesizat, desigur, că o bună 
bucată de vreme acesta a trăit sub 
semnul unei supralicitări pe planul 
cantității. Cu timpul, valorile auten
tice ale artei au readus amatorismul 
teatral la proporții mai corespunză
toare posibilităților reale — și încă 
mai este loc pentru autocenzură din 
acest, punct de vedere

S-a impus ideea potrivit căreia e 
necesar să se stabilească (bineînțeles 
nu prin „cifre de control", ci prin ac
țiunea unui „mecanism" de autore
glare) un raport cît mai ra
țional între numărul formațiilor în 
activitate și acela al talentelor apte 
■pentru teatru, capabile să ofere aco
perire prin talent unui fenomen de 
cuitură care. în absenta acestei aco
periri. risca să devină inflaționist 

Dorim să fim bine înțeleși Nu ple
dăm pentru micșorarea numărului e- 
chipelor teatrale de amatori Tn fie
care mare uzină. în școli, în unități 
agricole există numeroase talente încă 
nepuse în valoare care pot constitui 
o sursă inepuizabilă pentru arta ama
toare. Totul estp să reușim să ajun
gem la acest „filon de aur" al ta
lentului popular și să-l punem în evi
dență pe scenele noastre, să trezim 
dragostea de teatru în rîndurile a cît 
mai mulți oameni Numai asezînd 
amatorismul artistic pe o asemenea 
largă bază de mase, descoperind cu 
pasiune talentele și punîndu-le în va
loare vom putea lichida inflaționis- 
mul la care ne refeream

Pornind de la aceste 
organizatorii competițiilor 
Dropune să acționeze în așa 
chiar în limitele cadrului ............
înfățișarea exterioară a amatorismului 
teatral să apară cît mai adecvată 
rațiunii sale de a fi

Pentru aceasta, competițiile ar
tiștilor amatori în general trebuie 
gîndite. după părerea mea. în sub-

vor să țină seama de acest 
„amănunt" ; stă ea o hotă-o 
rîre judecătorească de a- 
proape doi ani în sertarele 
tribunalului și nu se execu
tă — cu atît mai mult poate 
sta un ordin de repartizare!

Familia Roman Mărgi- 
neanu se adresează din nou 
președintelui Judecătoriei 
Arad — Gheorghe Serban : 
Mihai Alupoaie rămîne 
însă pe mai departe „pe 
poziții" In Ioc să-1 evacue
ze în baza vechiului titlu, 
președintele o sfătuiește pe 
reclamantă să se adreseze 
din nou... instanței Și 
timpul trece... O nouă sen
tință judecătorească, un nou 
recurs etc Hotărîrea in
stanței este aceeași ■ familia 
Alupoaie trebuie evacuată. 
Cu două hotăriri judecăto
rești definitive, titularul a- 
partamentului bate la ușile 
diferitelor foruri, in vreme 
ce Mihai Alupoaie, escrocul, 
se lăfăie fără nici un titlu 
in apartament

Sîntem în cabinetul pre
ședintelui Judecătoriei A- 
rad. Gheorghe Șerban.

— Sentința prin care s-a 
hotărît evacuarea necondi
ționată a familiei Alupoaie 
este legală ? întrebăm.

— Evident ; drept conse
cință. cererea de recurs și 
cererea de recurs extraor
dinar au fost respinse de 
organele de resort.

— Cea de-a doua hotărîre 
este și ea legală ?

Ni se răspunde, din nou 
afirmativ

— Atunci de ce nu exe
cutați evacuarea ?

— Nu e uman să. lași o 
familie fără locuință

Frumoase vorbe, nimic de 
zis 1 Numai că sub această 
haină se ascunde nu uma
nismul. ci contrariul lui -

Titus ANDREI

(Continuare în pag. a II-a)

premise, 
își pot 

fel incit, 
existent.

Theodor MANESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Tensiune
și dereglări
în mecanismul

electoral
La două luni înainte de alegerile 

prezidențiale. Columbia trăiește o at
mosferă de puternică tensiune, mar
cată de disensiuni în sînul conduce
rii partidelor politice și le o inten
sificare a actelor de violență. în de
partamentul Antioquia a rost asasi
nat șeful partidului conservator din 
localitatea Caucasia, iar în departa
mentul Medellin poliția a intervenit 
cu brutalitate (35 de răniții și peste 
50 de arestați) contra unei manifes
tații ostile candidatului oficial la 
președinție, Misael Pastrana Borrero. 
Există și alte exemple de acest gen. 
Președintele Carlos Lleras Restrepo a 
făcut apel la restabilirea ordinei. Am.

CORESPONDENȚĂ 
DIN RIO DE JANEIRO 

DE LA V. OROS

bianța de violență în care se desfă
șoară campania electorală este o con
secință directă a faptului că apropia
tele alegeri nu oferă perspectiva unor 
schimbări revendicate de masa ale
gătorilor columbieni.

Din 1958, în Columbia funcționează 
un așa-numit „front național", care 
înseamnă alternanța la putere a două 
partide — liberal și conservator — și 
excluderea participării celorlalte 
grupări. Conform pactului existent, 
președintele este desemnat alternativ 
din rîndurlle conservatorilor și libe
ralilor. iar restul funcțiilor politico 
de greutate, atît în guvern, cît și în 
cadrul parlamentului, reflectă inva
riabil „paritatea" liberal-conservatoa- 
re. In vederea alegerilor de la 19 a- 
prilie era rîndul conservatorilor să-și 
desemneze candidatul din partea 
„frontului". Dar la c.iTmntia națio
nală a partidului (notembrie 1969) au 
ieșit la iveală serioase divergențe și 
rivalități între .iden. voturile imnăr- 
țindu-se între trji candidați. Misael 
Pastrana Borrero a fost desemnat 
drept candidat unic al „frontului" 
prin înțelegere cu elita partidului 
liberal. Ceilalți doi candidați 
servat.ori. Belisario 
Evaristo Sourdis. i 
maniera în care a fost impus Pas
trana, au hotărît să continue disputa 
prezidențială ca „independenți". Pe 
parcurs a apărut și un al patrulea 
candidat, ex-dictatorul Gustavo Ro
jas Pinilla, care în mod formal con
curează din partea conservatorilor, 
dar de fapt reprezintă propria sa 
grupare — Alianța națională popu
lară — ce nu poate avea o existență 
'egală din pricina ligii prin care s-a 
creat „frontul național"

Ce programe oferă candidații ? Pi
nilla face o campanie exclusiv dema
gogică : între altele, el a promis lie-

con-
> Betancourt si 
nemulțumiți de

(Continuare în pag. a Vl-a)
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„Lauri ’70“
I Timp de trei zile s-a desfășu

rat la Brașov serbarea „Lauri 
' ’70". Ea a cuprins o suită de
I manifestări consacrate acelor 

locuitori ai orașului care, in
I 1969, au obținut diferite dis-
■ tincții și titluri pentru realizări 

remarcabile. Din tabelul laurea- 
ților reținem cîteva nume: Ion 
Moșneag, Ion Morariu, Toma 

| Constantin, Mihai Baltag, Nico
lae Roșu, Vasile Pislaru, Mihai

I Daniela — inventatori, Viorea 
Ștefănescu — învățător emerit, 
Radu Lupu — premiul 1 la Con
cursul internațional de pian de 
la Leeds (Anglia), Georg Scherg

I — premiu pentru proză al Uni
unii Scriitorilor, Tracher Crista

I — locul I la concursul interna-
I țional de patinaj viteză de la 

Varșovia etc. In total. Brașovul
I a avut anul trecut 33 de aseme

nea laureați, la care se adaugă 
12 formații artistice de ama
tori. Anul acesta ciți lauri va

I culege ? Se va vedea la viitoarea 
I serbare „Lauri ’71".

Pedeapsă
capitală

I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

într-una din zilele 
Tribunalul județean 
pronunțat — în 
proces care a 
casa de cultură din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — sentința de 
condamnare la moarte a lui 
Constantin Huceanu. Inculpatul 
a asasinat-o, cu cîteva luni în 
urmă, pe logodnica lui, Anișoara 
Nuțu, din aceeași localitate. EI a 
săvîrșit această crimă cu fero
citate, strangulînd victima și 
aplicindu-i zeci de lovituri de 
cuțit. Instanța, în baza articole
lor 176, litera a, și 174 din Co
dul Penal a hotărît să i se a- 
plice pedeapsa capitală.

trecute, 
Bacău a 

cadrul unui 
avut loc la

Pensionarul Ilie Constantines- I 
cu din București, str. Nedelcu ] 
Ion nr. 8, sector 4, a pierdut, de ' 
curind, intr-o stație de autobuz 
(linia 74), o servietă cu obiecte 
de valoare. A doua zi, cînd a- l 
proape că își luase gindul de la 
ea, a găsit-o intactă la circum
scripția 14 de miliție. Servieta, \ 
in care se afla, printre altele, 
și un aparat de fotografiat, fu
sese adusă aici de cetățenii 
Gheorghe Cristea, vînzător de 
loz în plic, și Cornel Călugărița, 
din str. Popa Tatu nr. 4. O în- 
timplare in urma căreia păgu
bașul și-a dobîndit obiectele 
pierdute, iar cei doi cetățeni — 
o stimă meritată.

Carieră
încheiată

Ca- 
____ . „ . un
voiaj „în scop turistic" în stră
inătate. S-a descoperit însă că, 
în minerul valizei (special con
fecționate), precum și între pe
reții dubli ai acesteia, erau as
cunse cîteva microfilme. Aces
tea conțineau date care urmau 
să fie puse la dispoziția unor 
servicii străine de spionaj... E- 
vident, lucrătorii Consiliului 
Securității Statului au luat ime
diat măsurile ce se impuneau.

Recent, Clemansa C. din 
pitală se pregătea pentru

S-a lecuit
Crezînd că e rost de pricop

seală, Dumitru Badea (comuna 
Cartojani, județul Ilfov) a în
ceput să comercializeze pastile 
de vitamina PP. Le recomanda 
credulilor drept medicamente 
nemaiîntîlnite, care tămăduiesc 
orice boală. Nu cerea mult. O 
pastilă, o sută de lei. „Negusto
ria" îl va aduce în curind la 
tribunal. Adică, acolo unde nu 
merge cu pastile. Păcăliții s-or 
fi vindecat 7

Să vă dăm
o remorcă?

la 
nu 
pe 

bă-

Astăvară trecea prin orașul 
Baia de Aramă (Mehedinți) 
tractoristul rutierist Gheorghe 
Balica, de la I.C.F. Rm. Vîlcea, 
avînd o remorcă atașată 
tractor. Cum se face, cum 
se face, a pierdut remorca 
drum. Admitem că el n-a
gat de seamă cînd s-a întîm- 
plat. Ceea ce nu putem înțe
lege însă este cum de nu 
se sesizează nimeni de Ia 
I.C.F. Rm. Vîlcea de această 
pierdere 7 Pe semne, or mai fi 
aici și alte lipsuri, din moment 
ce dispariția unei remorci 
este, de atîta vreme, luată 
seamă.

nu 
în

Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
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3EBSEES

s-au găsit

singura zi

Adelo DAVIDESCU

Mihqi IONESCU

DOINA

CUrmare din pag. I)

rire,

GRIVIȚA 
20,30.

i. Cara- 
Enigma

Foto ; M. Andreescu

Schitu Mă- 
20; (la Sala 

Puricele în ureche —

sînt, pe scurt.

pe urmele anchetelor „Scînteii"

larg cauzele care au generat un mare 
volum de rebuturi. S-au emis apre
cieri, s-au înfruntat opinii, s-au fă
cut observații critice. Și ce s-a ho- 
tărît 7 în ce direcție au fost orien
tate coordonatele muncii de partid 7 
Care au fost sarcinile majore spre 
care au fost îndreptate forțele comu
niștilor 7

Redăm din hotărîre i 1) numirea 
șefului serviciului C.T.C. 2) reparti
zarea C.T.C.-iștilor și laboranților pe 
faze de producție | 3) darea In scris a 
sarcinilor t 4) afișarea rețetelor d« 
fabricație etc. etc.

Evident, asemenea prevederi nu 
numai că nu sînt în măsură să valori
fice energia, inițiativa, capacitatea de 
acțiune a organizației, dar, dimpo
trivă, le atrofiază. Atunci cînd efor
tul de a pătrunde în miezul. proble
melor producției și a o influența prin 
pîrghiile specifice muncii de partid 
este înlocuit prin „tehnicizare", prin 
asumarea unor obligații de serviciu 
ale conducerii tehnico-administrative, 
ale maiștrilor sau șefilor de secții, 
organizația de partid nu numai că nu 
își întărește rolul conducător, ci țl-1 
diminuează, după cum se reduce și 
forța ei de mobilizare. Fapt ilustrat 
de însăși acțiunea amintită care s-s 
soldat cu... menținerea volumului re
buturilor aproape de nivelul inițial.

Fenomene asemănătoare am întîl- 
nit și la întreprinderea „Tehno-lemn", 
Comitetul de partid a analizat aci 
modalitățile privind îndeplinirea in
tegrală a planului pe un anumit tri
mestru. Ce își propunea comitetul de 
partid in acest sens 7 Să asigure sec
țiilor documentația tehnică necesară

DOINA -
UNIREA — 15,30:

eloric. 20,40 
Aventurile 
Campionatul 
chei — 
România

nevoie să treacă atîta 
,timp pentru a fi luate ? 
Cît privește jențile auto, 
produse de Uzina de au
tocamioane Brașov, am

C. I. NPttara" (sala 
> casă onorabilă — 
Studio): Enigmatica 

— 20.

lipsa de. umanism. Un indi
vid își înstrăinează casa -t- 
în ce condiții am văzut 1 — 
intră prin escrocherie în 
casa altuia, situația este în
criminată drept ilegală de 
către toate organele chema
te să se pronunțe asupra ei, 
există în acest sens două 
hotărîri judecătorești defi
nitive și executorii, dar re
venirea la legalitate este 
apreciată de Gheorghe 
Șerban... lipsită de uma
nism 17 Stranie mentalitate 
la un slujitor al legii. In
discutabil) . evacuarea ne
condiționată dintr-un imo
bil nu este un lucru comod. 
Ea reprezintă însă, Într-Un 
anume fel,’ o pedeapsă ca 
oricare alta, aplicată de le
giuitor pentru’ săvîrșirea 
unei fapte antisociale ; în 
cazul de față — pătrunde
rea prin viclenie în casa al
tuia. Să nu cunoască oare 
aceste lucruri tovarășul 
președinte al Judecătoriei 
Arad 7

Iii vecine, complet străină 
de întreaga poveste.

— Să nu privim lucrurile 
așa, ne declară Emil Vanio- 
șiu, președintele Tribunalu
lui județean Arad, șeful ie- 
rarhio al tov. Gheorghe 
Șerban

— Dar cum anume 7
— Executarea sentinței 

nu este oportună, continuă 
d-sa.

— Mai clar, vă rugăm.
— Nu-1 putem arunca în 

stradă.
Eroare ! Vînzîndu-și casa, 

Mihai Alupoaie și-a scos 
singur familia în stradă. 
Dar. după opinia tov. Emil 
Vamoșiu, s-ar părea că sta
tul trebuie să-i asigure es
crocului condiții de locuit. 
Iar cît timp nu i se asi
gură... încercînd să justifice 
neexecutarea celor două

(cum, prin ce mijloace, nici un Indi
ciu). să asigure la timp materii pri
me și materiale, să asigure cu gaz 
metan unul din cazanele unității etc. 
etc. Cu alte cuvinte, iși asuma func
ția unui dispecerat cu atribuțiile de 
rigoare

Cum, prin ce împrejurări se ajun
ge la asemenea situații nefirești, cînd 
munca de partid începe să fie lip
sită de conținut 7 Prin aceea că, în 
cazurile amintite, analiza — în loc 
să investigheze căile de a spori rolul 
organizației de partid în soluționarea 
problemei respective — s-a limitat să 
asculte o informare prezentată de 
conducerea administrativă, preluînd 
în mod.mecanic, formal, punctul de 
vedere al acesteia, ca si măsurile pur 
tehnice preconizate.

— Nu ne plîngem de lipsă de aten
ție din partea comitetului municipal. 
Dar sînt prea mulți cei care ne 
transmit, ne comunică sarcini și prea 
puțini cei care rămîn să ne ajute e- 
fectiv la realizarea lor — ne-a măr
turisit Iosif Magyar, secretarul bi
roului organizației de bază de la în
treprinderea „Fructus".

Din asemenea cazuri, concludente 
atît pentru experiența pozitivă, cît și 
pentru lipsurile existente în activi
tatea unor organizații de partid ti
mișorene, se desprinde necesitatea 
unui sprijin atent șl sistematic din 
partea comitetului municipal de par
tid, pentru ca perfecționarea stilului 
de muncă să determine creșterea e- 
ficienței întregii lor activități

un al doilea ordin de re
partiție. Are loc un nou 
proces, se dă o nouă hotă- 

beneficiarul este din 
nou... evacuat Tot pe hîr-

Dacă executarea celor 
două sentințe judecătorești 
este caracterizată ca fiind 
„lipsită de umanism", să 
vedem acum cit „umanistn" 
prezintă situația creată prin 
tolerarea fără nici un te
mei lega) a familiei Alu
poaie în apartament. In pri
mul rînd, proprietarii și be
neficiarii de drept ai apar
tamentului — doi soți, o bă- 
trînă și un copil — sînt ne- 
voiți să locuiască, într-o 
singură cameră, în timp ce 
abuzivii ’dețin două. (Un a- 
mănunt : la un moment dat, 
Giovana Roman Mătginea-

ra telefonică cu centrala 
Industrială și s-a discutat 
imediat cu fabrica, indi- 
cîndu-i-se să folosească 
materialele de care dis
pun», cu modificările ce 
se impun. S-a stabilit, 
prin această convorbire 
telefonică, ca pînă la 
sfîrșitul lunii februarie să 
se livreze l.T.Bi-ului 5t>0 
de becuri, iar pînă la 31 
martie toată repartiția pe 
trimestrul I.

Așadar, un telefon ur
gent a rezolvat, pe loc, 
problema Cauzele obiec-

hotărîri de către președin
tele Judecătoriei Arad, 
Emil Vamoșiu caută, de 
fapt, să-și construiască o 
autoapărare. De ce 7 Pen
tru .'că, pînă în 1968, el a de
ținut această funcție și este 
deci cel puțin la fel de 
răspunzător cît Gh. Șerban. 
Asemenea mentalități sînt 
de natură să explice, in 
parte, de ce intr-un loc sau 
altul, pe condicile unor in
stanțe, se intimplă citeoda-

tă ca unele sentințe de a- 
cest fel să zacă ani la rind 
neexecutate.

O altă cauză ne este rele
vată de cazul lui Iuliu 
Lechkun din București, str. 
dr. Lister nr. 42. Acum opt 
ani, dintr-o greșeală a unui 
funcționar de la serviciul 
de spațiu locativ al fostului 
raion Lenin, o cameră de 
trecere a apartamentului a 
fost repartizată drept ca
meră de locuit unui alt ce
tățean, făcînd astfel impo
sibilă folosirea în condi
ții normale a întregului 
spațiu. Tribunalul constată 
ilegalitatea și dispune eva
cuarea Iui Nicolae Kozeni, 
beneficiarul ordinului de 
repartiție, obligînd totodată 
respectivul serviciu să pună 
Ia dispoziția acestuia din 
urmă un alt spațiu. Sentin-

tive s-au spulberat din- 
tr-odată. Deci lucrurile 
nu erau imposibil de solu
ționat. O întrebare, totuși, 
se mai impune : oare era 
nevoie de intervenția fo
rurilor ierarhic superioare 
pentru ca fabrica din 
Fieni să-și amintească că 
are de respectat niște o- 
bligații ferme, asumate 
prin contract 7

Din aceeași cauză, ne- 
respectarea , disciplinei 
contractuale, nu s-au li
vrat I.T.B.-ului pînă în 
prezent nici cantitățile 
stabilite prin repartiții 
la roțile dințate și con
ducătoare, la pinioa- 
nele-satelit și planetare 
de la diferențialele de 
troleibuz. Furnizor —■ 
Uzina mecanică Mija. To
varășul D. Palade, di
rector tehnic în centra
la industrială mecanică 
fină, de care aparține u- 
tina, ,ne-a informat des
pre luarea unor măsuri 
care, după opinia d-sale, 
vor avea darul să pună 
capăt restanțelor în livra-

să obținem un răspuns, 
am avut la C.S.P. o 
întîlnire cu reprezentanți 
ai C.S.E.A.L. (D. Petro- 
ianum), Consiliul popular 
al Capitalei (A. Marinescu 
și I. Suditu), ai I.T.B. (L. 
Popa) și, binctnțeles, cu 
gazdele (S. Fieraru, C. 
Șerban, E. Mușceăg). Du
pă aproape 4 ore de dis
cuții, răspunsul a venit. 
Șă nu anticipăm însă. Ia
tă mai întîi cîteva crîm- 
pei? din discuțiile purtate.

— Care este necesarul 
de acumulatori pe 1970 
al Consiliului popular al 
Capitalei 7. (titular de 
plan, prin care I.T.B.-ul 
primește repartiții — n.n.) 
— întreabă reprezentan
tul C.S.P.

— 16 378 Kwh.
— Noi v-am repartizat 

12 324, asigurlndu-vă o 
creștere față de anul tre
cut. Cum de cereți atit de 
mult în 1970 7 A crescut 
într-atît parcul de auto
vehicule 7

— Nu, dar cu cît ne-ațl 
repartizat în 1969 n.u am 
asigurat decît o parte 
din necesar. Multe ma
șini au stat pe butuci...

Cercetăm cu toții, în 
amănunt, calculele făcute. 
Și ce reiese 7 In calculul 
C.S.P. fuseseră... omise ju
mătate din numărul de 
autovehicule în funcțiu
ne ! C.S.P.-ul luase ca ba
ză de calcul datele unui 
formular statistic, care 
nu includea autovehicule
le de călători, neținlnd 
pur și simplu seama de 
fundamentarea de plan a- 
nalizatâ și aprobată de 
Comitetul executiv al 
Consiliului popular al 
municipiului București. 
La anvelope, diferența 
între necesarul funda
mentat și repartiția dată 
de C.S.P., care se ridică 
la circa o treime din ni
velul repartițiilor, se da- 
torește tot unei erori de 
planificare. Pornind în 
mod mecanic de la consu
mul de anul trecut și con
sidered automat că repar
tiția pe 1969 a satisfăcut 
cerințele (ceea ce nu co
respundea realității), fă
ră a ține seama de fun
damentarea prin calcule, 
așa cum prevede metocio- 
logia actuală de stabilire 
a necesarelor, respective
le organe ale C.S.P. au a- 
cordat sporul firesc, dar 
repartiția a rămas totuși 
arbitrară. Am fost asi
gurați de reprezentanții 
C.S.P. că, în cel mai scurt 
timp, se vor reanaliza re
partițiile la produsele dis
cutate și se vor face pro
puneri pentru îmbunătăți
rea lor.

Din cele expuse rezul
tă că, dacă aceste pro
bleme ar fi fost discutate 
din t.imp cu toată șrija, 
s-ar fi găsit și posibilită
țile de rezolvare. în mo
mentul de față s-au luat, 
la _ nivelul _ arătat, o sea
mă de decizii. Le reținem 
ca atare, rezervîndu-ne 

. totodată dreptul de a re
veni asupra modului cum 
au fost îndeplinite anga
jamentele la care ne-ara 
referit.

e Opera Română: Rigoletto 
19,30.
• Teatrul de operetă: 
lady — 19,30.
o Teatrul Național „I. 
glale" (sala Comedia) 
Otiliei — 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. 
gureanu): Meteorul - 
Palatului): — • • •
20.
0 Teatrul 
Magheru): 
19,30; (sala 
doamnă „M“ 
o Teatrul Giulești: Geamandura
— 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă'1: Adre- 
sauții necunoscuți — 16.
• Teatrul de stat din Ploiești (In 
sala Teatrului Mic): Tragedia spa
niolă — 20.
S Teatrul satiric-muzical „C. Tfl- 
nase" (sala Savoy): Varietăți — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174): Nicuță... la Tănase — 19.30. 
o Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu'1: Floare de cactus
— 19,30.

re. Ni s-a vorbit de de
tașarea la întreprindere 
a unor strungari și a al
tor categorii de munci
tori. din cadrul unităților 
ministerului și din afara 
lor. de luarea unor mă
suri de descongestionare 
a activității uzinei etc. 
Considerăm, firește, ca 
binevenite toate aceste 
măsuri. Dar de ce a fost

Experiența organizației munici
pale Timișoara a P.C.R. confirmă 
grăitor adevărul că una din prin
cipalele condiții ale perfecționării 
stilului muncii de partid In condu
cerea economiei, ale creșterii rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid din întreprinderi constă în fo
losirea cu maximă eficiență a meto
delor și formelor de lucru specifice 
muncii de partid, evitîndu-se tendin
țele de substituire a comitetelor de di
recție, de preluare a atribuțiilor aces
tora sau de înlocuire a mijloacelor de 
influențare politico-educative prin 
măsuri tehnico-administrative.

Uzina „Electro-banat". Pe agenda 
de lucru a comitetului de partid se 
află înscrisă la loc de frunte întări
rea disciplinei la toate locurile de 
muncă. Conștient de caracterul de 
durată, ca și de complexitatea aces
tui proces, care prin însăși natura lui 
respinge metodele de „campanie", co
mitetul de partid a inițiat o acțiune 
de amploare prin care să influențeze 
factorii determinanți în prevenirea 
abaterilor de la disciplină, stăvilirea 
fluctuației, grăbirea integrării pro
fesionale. Intr-o plenară a sa, co
mitetul de partid a dezbătut aspecte
le variate ale activității privind întă
rirea disciplinei muncii, insistînd pe 
relevarea cauzelor anumitor defici
ențe și evidențiind mijloacele de re
mediere. Un accent deosebit a- fost 
pus pe necesitatea intensificării mun
cii politico-educative a organizațiilor 
de partid, pe forța de mobilizare a 
exemplului personal al comuniștilor, 
pe creșterea rolului sindicatului și al 
organizației U.T.C. Deși analiza a 
avut un caracter analitic concret, ple
nara — spre a nu încătușa printr-un 
tipar rigid inițiativa organizațiilor de 
bază — nu a adoptat o hotărîre ; ea 
s-a limitat să recomande căile prin 
care să acționeze fiecare dintre ele 
în funcție de condițiile din secția res
pectivă. Intr-un cuvint, s-a acționat 
nu „din afară", „de sus", ci dinăun
tru, din interiorul fiecărei organizații 
de bază. Adunările generale ale or
ganizațiilor de partid au dezbătut în- 
tr-un spirit de exigență încălcările 
săvirșite de unii membri de partid ; 
poziția fermă a organizațiilor de 
bază, sancțiunile adoptate, ca și in
tensificarea activității politico-educa
tive și-au făcut simțite efectul.

Corelația dintre modul de organi
zare a producției și nivelul discipli
nei muncii a determinat comitetul de 
partid să inițieze un dialog „la con
cret" cu comitetul de direcție, cu șe
fii secțiilor în care ritmicitatea pro
ducției lăsa de dorit. Drept urmare 
a măsurilor stabilite pentru îmbună
tățirea aprovizionării tehnico-mate- 
riale, s-a întărit disciplina tehnolo
gică.

In sfîrșit, fluctuația accentuată a 
forței de muncă a îndemnat comite
tul de partid să analizeze mai atent 
modul cum ae efectuau angajările. Iw 
felul acesta, a reieșit clar că marele 
număr de „păsări călătoare" (tinerii 
care la abia două săptămîni după 
angajare cereau desfacerea contrac
tului) se datora în bună măsură fap
tului că nimeni nu vorbise cu ei în 
prealabil despre condițiile de mun
că. despre îndatoririle lor, după cum 
nici organizațiile de partid, sindica
tul, U.T.C.-ul, nici maiștrii nu i-au 
ajutat să se integreze în colectiv, să 
se adapteze cerințelor producției. 
Acum, înainte de angajare, cînd li 
se arată locurile de muncă, li se ex
plică cerințele profesionale, obliga
țiile muncii în schimburi, apoi, în 
perioada de „aclimatizare", noii ve- 
niți simt permanent sprijinul comu
niștilor, al colectivului.

„Măsurile profilactice", ca și in
fluența opiniei publice de masă, și-au 
vădit eficiența în reducerea conside
rabilă a fluctuației forței de muncă, 
o dată cu faptul că în întreg anul 
1969 nu s-a semnalat nici o abatere 
de la disciplina muncii săvîrșită de 
membrii ele partid. Așadar — un 
„test" al eficienței muncii politice 
pentru soluționarea problemelor eco
nomice majore. „Test" care apare cu 
atît mai semnificativ în contrast cu 
stările existente în alte organizații de 
partid.

Intre altele, la întreprinderea 
„Fructus". Aici temele puse în dez
baterea adunării generale a comu
niștilor. a biroului organizației de 
bază sînt, fără îndoială, dintre cele 
mai importante și utile. Dar pe ce fă- 
gașuri au fost așezate acțiunile ini
țiate. ce caracter au măsurile stabi
lite 7

Iată, o adunare generală a organi
zației de partid de aici a examinat pe

grupa B (București) :
— Norvegia (repriza a 

tll-a). 31,40 Clntec în piatră — 
Mim documentar realizat de Stu
dioul de televiziune. 22,03 Tele
jurnalul de noapte. 22,15 Teleglob. 
R.D. Vietnam — La nord de pa
ralela 17. 22,35 Muzicorama TV.

20.30.
O Simpaticul domn R: DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
• Via Mala: BUCEGI — 16; 18,15;
20.30. TOMIS — 9—15 în conti
nuare; 18; 20,15.
• Crimă în stil personal: LIRA
— 20.15.
• Dragă Brigitte: DRUMUL SĂ
RII — 15; 17,30; 20.
O Bătălia pentru Roma: FEREN
TARI — 15,30; 19.
O Păcatul dragostei: GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, VOLGA — 9— 
13,30 în continuare; 16; 18,15; 20,30. 
PROGRESUL - 15,30; 18.
• Beru șl comisarul San Antonio:
COTROCENI - 15,30; 18.
O Roșu șl auriu: COTROCENI —
20.30.
O Călugărița: FLOREASCA —10; 
13,30; 16,30; 19,30, MIORIȚA — 9,45; 
13; 16,15; 19,30.
© Iubirea strict oprită: .MOȘI
LOR — 15,30; 18. '
O Valea păpușilor: POPULAR — 
15,30; 18, RAHOVA — 15,30; 18.
o Din plictiseală: POPULAR — 
20,30.
« Wlnnetou tn Valea Morțli: 
MUNCA — 16; 18; 20, FLACARA
— 15.30; 18; 20,15.
© Anchetatorul din umbră: ARTA
— 10—16 în continuare; 18,15; 20,15. 
0 Cavalerii aerului: VIITORUL
— 15.30: 18: 20,30.

fost asigurați de tovarășul 
Petre Pătrașcu, director 
tehnic în D.G.A.D. din 
M.I.C.M., că I T.B.-ul va 
Intra în curind nu numai 
în posesia cantităților 
prevăzute, ci și a unei 
repartiții suplimentare de 
500 de bucăți

O altă categorie de ma
teriale o constituie acu
mulatorii și anvelopele, 
produs? dirijate, pentru 
care în fiecare an Comi
tetul de Stat al Planifică
rii întocmește balanțele. 
Aceasta nu înseamnă că 
economia națională nu 
este în măsură să asigu
re întregul necesar al be
neficiarilor, pe bâza nor
melor de consum stabili
te. Dimpotrivă, la anvelo
pe rămîn an de an dis
ponibilități pentru export. 
Atunci, cum se explică 
faptul că, în 1970, nece
sarul de anvelope,, ca și 
de acumulatori pentru 
autobuse și troleibuze al 
LT.B„ este acoperit prin 
repartiții doar în propor
ție de 57 la sută 7 Dorind

0 Ghici cine vine la. cină?: PA
TRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
o Magazinul de mode: REPU
BLICA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30.
0 Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45. 
0 Te iubesc, te iubesc: CAPI
TOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21.
O Comisarul X șl „Panterele al
bastre": BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,16; 20,30.
0 Visul domnului Gentil: FESTI
VAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. 
0 Explozie în munți: FAVORIT
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
0 Noapte cu ceață: VICTORIA

nu, constrinsă de împreju
rări, propune organelor in 
drept o soluție sui-generis i 
pînă la evacuarea definiti
vă a familiei Alupoaie a- 
ceasta să fie restrînsă în- 
tr-una din cele două came
re pe care le deține. Răs
punsul primit 7 O asemenea 
soluție este... ilegală) ; în al 
doilea rînd, pentru folosirea 
acestei unice încăperi tre
cerea trebuie să se facă 
prin dormitorul unei fami-

CENTRAL — 8,30; 10,30; 12,30
14,30; 16,30; 18,45; 21.
0 La nord prin nord-vest: LU
MINA — 9,15—16,45 în continuare 
19,45.
0 Prieteni fără grai
9; 10,30; 12; 13,30, LIRA — 15,30: 
18.
0 Vă place Brahms?
16; 18,30; 20,45, "
18.
0 Totul de vînzare: UNIREA — 
20,15.
0 O nuntă cum n-a mai fost: 
TIMPURI NOI — 9—19,30 în con
tinuare.
o O fată fericită: CINEMATECA 
(sala Union): 10; 12; 14.
0 Cînd se arată cucuveaua: FE
ROVIAR — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20,30, AURORA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 Stăpin pe situație: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30 "
20,30, FLAMURA — U;
18,15; 20,30.
0 Don Juan fără voie:
— 9,30; 11,45; 16; 13,15,
0 Becket: ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 19.
0 Prea mic pentru un război atit 
de mare: BUZEȘTI — 15,30; 18;

te mai sus am solicitat opi
nia tovarășului Nicolae Po- 
povici, adjunct al ministru
lui justiției.

— înainte de toate o pre
cizare : la 21 august 1968, 
Ministerul Justiției a dat 
dispoziție președintelui Tri
bunalului Arad — citez — 
„să ia toate măsurile nece
sare. în vederea executării 
sentinței privind evacuarea 
familiei Alupoaie, urmînd 
a avea în vedere că spațiul 
este, ocupat fără titlu, iar 
sentința datează din anul 
1966". Consider că neluarâa 
măsurilor legale de evacua
re, dispuse prin cele două 
sentințe, exprimă fără pu
tință de tăgadă lipsa spiri
tului de răspundere atît a 
președintelui Judecătoriei 
Arad cît și a președintelui 
Tribunalului județean Arad, 
în exercitarea atribuțiuni- 
lor. lor legale. Mă surprind 
justificările invocate de ei. 
Respectarea legalității, a- 
plicarea strictă a sancțiuni
lor legii, atunci cînd aceas
ta a fost încălcată, sînt sin
gurele măsuri capabile să 
asigure traducerea în viață 
a celor mai înalte principii 
umaniste. Președintele in
stanței trebuie să acționeze 
cu fermitate pentru ca dis
pozițiile hotărîrilor judecă
torești să fie executate fără 
nici o întîrziere. Se impune 
de asemenea o conlucrare 
a tuturor factorilor de care 
depinde executarea promp
tă a hotărîrilor judecăto
rești.

Perfect. Să ne întoarcem 
Insă, pentru o clipă, asupra 
documentelor citate la în
ceputul acestui articol. Ele

Răspunzînd criticilor 
îndreptățite ale presei cu 
privire la starea necores
punzătoare a unor autove
hicule, conducerea I.T.B. 
a adus la cunoștința re
dacției existența unor 
dificultăți în aprovizio
narea cu materiale, de 
soluționarea cărora de
pinde, în mod nemijlocit, 
asigurarea circulației par
cului auto, desfășurarea 
tn condiții optime a trans
portului celor 3 700 000 de 

care călătoresc 
București, , cu 

de transport in

17,00 Deschiderea emisiunii. Lu
mea copiilor. „Năzdrăvăniile lui 
Păcală11 (III). Interpretează un co
lectiv al Teatrului „Ion Creangă". 
17,30 Deschiderea festivă a 
campionatului mondial de ho
chei pe gheață (grupa B). 17,45 
Campionatul mondial de hochei 
pe gheață, grupa B (Bucu
rești): Iugoslavia — R.F.G. (re
priza a Il-a și a III-a). 19,15 Te
lejurnalul de seară. 19,30 „Ce știm 
și ce nu știm despre om" — emi
siune de știință: Omul șl mașina. 
20,00 Reflector. 20,10 Pe dealul 
din Teleorman — montaj fol- 

Desene animate .
lui Otek. 21.00 
mondial de ho

ție I
Oare așa înțelege servi

ciul de spațiu locativ al 
sectorului 6 Să sprijine ac
tivitatea instanțelor judecă
torești, mai ales în rezolva
rea unui litigiu in care 
Drincipalul vinovat este... 
serviciul de spațiu însuși 7 1 
Credem că o analiză atentă 
a faptelor, făcută cu serio
zitate și simț de răspundere, 
impune cu necesitate o altă 
concluzie nu numai pentru 
cei în cauză, ci pentru toa
te organele chemate să 
sprijine, într-un fel sau a’- 
tul, finalizarea actului de 
justiție.

Asupra unor fapte relata

ta rămîne definitivă și exe
cutorie din 1934. Pe hîrtie 
însă ! N. Kozeni va locui 
și pe mai departe în aceeași 
cameră. Organele de resort 
ale sectorului 6 nu au cata- 
dixit nici pînă la ora ac
tuală să-și îndrepte gre
șeala, să pună la dispoziție 
instanței o locuință pentru 
a crea astfel posibilitatea 
executării hotărîrii de eva
cuare.» Mai mult, în 1968, pe 
numele lui N. K. este emis

ne relevă cu claritate un 
lucru : de la procuratura 
locală pînă la Procuratura 
Generală și Ministerul Jus
tiției toată lumea a cunos
cut situația anormală crea
tă prin neexecutarea hotă
rîrilor judecătorești în cau
ză. Dar ce măsuri concrete 
s-au luat împotriva celor 
vinovați ? Cîți ani la rînd 
trebuia să se prelungească o 
asemenea situație pentru ca 
președintele Gh. Șerban să 
fie chemat la ordine, pen
tru ca organele chemate să 
vegheze la respectarea legii 
să intervină eficient 7

Este inadmisibil ca. în 
contextul continuei întăriri 
a legalității socialiste, a- 
pariția unui asemenea caz 
să nu constituie pentru cei 
în drept un motiv de 
promptă intervenție. Mai 
ales dacă ne gîndim că a- 
mînarea sine die a execu
tării hotărîrii judecătorești 
poate alimenta falsa iluzie 
pe care unii certați cu le
gea o au despre posibilita
tea de a „păcăli" legea, de 
a se sustrage rigorilor ei.

Cetățeanul se adresează 
Instanței nu doar să i se 
spună că are dreptate, ci să 
i se facă dreptate. Altfel, 
hotărîrea pe care o ține în 
mină rămîne un simplu pe
tic de hîrtie, cu o valoare 
cel mult teoretică. Or. in
stanțele, prin însăși înalta 
lor menire, nu se pot mul
țumi cu o împărțire „plato
nică" a dreptății; ci sînt 
chemate să aplice legea 
concret, operativ, în intere
sul societății. Este o condi
ție sine qua non a eficien
ței actului justițiar.

persoane 
zilnic, în 
mijloace 
comun.

Care ...............
greutățile puse în discu
ție de întreprinderea de 
transport 7 Reparațiile la 
anvelope, acumulatori, 
jenți auto sînt, în acest 
an, cu mult sub necesar 
(în cazul jenților fiind da 
numai 26 la sută). La alte 
produs?, deși reparațiile 
sînt corespunzătoare ne
voilor, furnizorii nu li
vrează cantitățile stabili
te, Este cazul becurilor 
auto 24 X 35 X 35 (produ
cător fabrica Fieni), a u- 
nor piese pentru diferen
țiale dc- troleibuz (produ
cător Uzina mecanică 
Mija). Situația a fost ase
mănătoare și anul trecut. 
In 1969, numai din cauza 
lipsei anvelopelor, au 
fost imobilizate zilnic în 
garaje cite 30 de trolei
buze. Tot datorită lipsei 
de anvelope, normele de 
rulaj ale celor din dotare 
au fost depășite cu pesta 
30 la sută, ceea ce s de
terminat defectarea pneu
rilor în 21632 de cazuri 
(aproape jumătate din 
totalul defecțiunilor în
registrate), totalizînd, în 
timp, imobilizarea parcu
lui peste 46 000 de ore. In 
luna ianuarie a acestui 
an, numărul defectărilor 
de pneuri a crescut cu 14 
la sută față de media lu
nară a anului trecut 
Toata aceste imobilizări 
au însemnat, pentru cetă- 
țeanul-călător, mai puține 
mijloace de transport și, 
de aici, înghesuială în ce
le existente, așteptări
prelungite în stații etc.
Implicațiile aprovizionării 
necorespunzătoare, cu ma
teriale sînt, așadar, mul
tiple.

Cu datei? puse la dis
poziție de I.T.B și con
firmate de forul tutelar 
— Consiliu] popular al 
Capitalei - am început 
ancheta. La Ministerul 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini, producătorul 
celor mai multe materia
le la care ne referim, 
primul interlocutor e to
varășul Andrei Dundue, 
director tehnic In Direc
ția generală a industriei 
electrotehnice și electro
nice Puținrirl’-at de cele 
auzite, tovarășul director 
ne cere un răgaz pen
tru... documentare. Re
venim mai tîrziu.

— Intr-adevăr, fabric» 
..Fieni nr. a livrat pînă a- 
cum I.T.B -ului becurile 
24-X 35 X 35 w,- însă, să 
știți, din motive obiecti
ve : lipsa sîrmei pentru 
filament. Am luat legătu-
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• „S.O.S."-ul navelor
nu s-aude-n
minister

resimt
combus-

declt laude

o'ț

hibridat
cu șuruburi

Din nou despre

• hambar
pentru un contor!
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Cine va
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invers
de 

și montaje 
Trustul de 
Argeș risi- 
statului cu

lucruri anor- 
cuvînțul lipsa 
judicioase a.

Adi- 
me- 
con- 
două

„depozitele pe roți

® „Milionari", în sens

mai multe critici

sînt menite să circule

Un adevăr neglijat la uzina
si Combinatul de celuloză si hîrtie Brăila

9 9

„Laminorul44

Nu sînt necesare prea multe argu
mente spre a demonstra că un rol 
primordial în creșterea eficienței ac
tivității economice îl are rotația cit 
mai rapidă a fondurilor puse la dis
poziția întreprinderilor pentru înde
plinirea planului, realizarea cu vi
teză sporită a ciclului bani-marfă- 
bani. Cu cît acest ciclu este mai a- 
lert, cu atît fructifică mai bine mij
loacele materiale și bănești, sporesc 
valorile de întrebuințare realizate in 
procesul productiv și acumulările 
bănești. Prin aoeastă prismă de inte
rese majore am examinat, în cîteva 
unități industriale din județul Bră
ila, la ce niveluri se situează viteza 
de rotație a mijloacelor circulante, 
ce măsuri se impun pentru înlătura
rea factorilor încetinitori ai acesteia.

Investigațiile noastre au soos în 
evidentă că, deși, în majoritatea ca- 
zurilbi se manifestă o tendință pozi
tivă de intensificare a vitezei de ro
tație, în activitatea unor întreprin
deri se mențin deficiente care afec
tează folosirea rațională a mijloace
lor circulante. La uzina metalurgică 
„Laminorul"-Brăila, bunăoară, s-a 
înregistrat anul trecut, față de pre
vederile planului, o încetinire de a- 
proxi.mativ 7 zile a rotației mijloace
lor circulante. Consecințele nefavora
bile asupra eficienței economice a 
producției sînt vizibile, plățile pen
tru dobînzi la împrumuturi restante 
diminuind cu aproape 9 la sută be
neficiile obținute peste plan. înceti
nirea vitezei de rotație se datorează, 
în principal, imobilizării.unor mijloa
ce materiale ale întreprinderii în di
feritele stadii ale procesului de pro
ducție. în volumul total al imobili
zărilor, ponderea cea mai însemnată 
au avut-o stocurile supranormative 
de materii prime și produse finite.

— Această situație își are originea 
în calitatea slabă a lucrărilor efec
tuate cu ocazia modernizării lamino
rului II de profile ușoare și mij
locii — spunea contabilul șef Ion 
Teodor.

Deficiențele. IvTfe In îtirteționarea' 
laminorului du . contribuit, . la . neîn- 
deplinirea sarcinilor de plan de 
către acest sector, ceea ce a atras 
după sine rămînerea în stoc a unor 
cantități de materii prime și mate
riale. Dar nu este mai puțin adevă
rat că, dacă se analiza temeinic și

periodic necesarul pentru producția 
viitoare, renunțindu-se din timp la 
aprovizionările carQ nu mai erau o- 
portune, se putea stăvili încă din pri
ma fază a procesului de producție 
utilizarea nerațională ■ a fondurilor. 
Iată un exemplu concludent în 
acest sens. Uzina s-a aprovi
zionat, potrivit proiectului de exeou- 
ție a laminorului II, cu țagle din 
secțiunile 100 mm și 120 mm în va
loare totală de 4 milioane lei. Ul
terior, s-a constatat că, neexistînd 
anumite dispozitive pentru manipu
larea lor pe platforma de laminare, 
țaglele nu puteau fi folosite in pro
cesul de fabricație. Conducerii aces
tei unități i-au trebuit mai mult de 
8 luni să la o hotărîre în vederea 
valorificării lor.

Mari imobilizări de fonduri au a- 
vut loc, în cursul anului 1969, dato
rită stocurilor supranormative de 
produse finite. La sfîrșitul anului 
stocurile supranormative însumau 
peste 11 milioane lei și, ca 
atare, s-a apelat la resurse de 
creditare peste cele normale, cu do
bînzi majorate. Cadre din conducerea 
uzinei afirmau la începutul acestui 
an că în 1970 lucrurile vor lua o tur
nură favorabilă, că stocurile supra- 
normative vor fi lichidate. în- 
tr-adevăr, la 23 ianuarie ax., volu
mul acestora scăzuse la 2,9 milioane 
lei. Dar aceasta a fost numai o si
tuație de moment, pentru că în nu
mai 7 zile „cota" stocurilor supranor
mative de produse finite a urcat la 
8.6 milioane lei. Nici situația din luna 
februarie nu se anunță mai promiță
toare ; volumul creditelor restante 
crescuse la 15 februarie cu aproape 
2 milioane lei față de cel existent la 
31 ianuarie a.c.

După cum se Vede, factorii de răs
pundere 'din această uzină întîrzie să 
ia măsuri hotărîte, cu efect de 
durată, pentru lichidarea cauzelor 
care au determinat menținerea u- 
nor atari stări de 
male. Și-au spus 
'unei. programări.' ...__ ......
fabricației, munca în asalt, dar mai 
ales lipsa unei preocupări ■ susținute 
pentru finalitatea eoonomică, pentru 
ca tot ceea ce se produce să fie de 
cea mai bună calitate, să intre în 
circuitul economic.

O situație similară am întîl-

însemnarea de față continuă 
un lung șir de materiale pe 
care ziarul „Scînteia" le-a pu
blicat, mai ales in cea de-a doua 
jumătate a anului trecut, pe 
marginea pierderilor suportate 
de economie din cauza imobili
zării vagoanelor de marfă, ca 
urmare a depășirii duratelor de 

Ătimp stabilite pentru operațiile 
de încărcare și descărcare. în
trebați atunci de ce există un 
mare număr de vagoane imobi
lizate, beneficiarii de vagoane 
au invocat motivul că, atît in in
dustrie, cît și în agricultură^ în
treprinderile se găseau intr-un 
„virf" de activitate' productivă. 
Ce motive ar mai putea insă 
scuza situația necorespunzătoare 
care a continuat să se mențină 
și. în răstimpul care a tre
cut din acest an ? In luna, ia
nuarie, de pildă, zilnic 3 500— 
4 500 de vagoane s-au aflat, imo
bilizate în diverse unități eco
nomice. In luna februarie bloca- 
jul vagoanelor a persistat. In ziua 
de 18 februarie, de exemplu, pe 
rețeaua de cale ferată se aflau 
imobilizate, numai din cauza 
nedescărcării la termen, mat 
mult de 1 500 de vagoane. Prin
cipalii „proprietari" ai acestui 
imens depozit de mărfuri „pe 
roti" erau la acea dată Ministe
rul Industriei Chimice — 687 va
goane. Ministerul Industriei A- 

: limentare — 278 vagoane. Consi
liul popular al municipiului 
București — 118 vagoane, Mi
nisterul Industriei Metalurgice 
— 117 vagoane.

Gravitatea situației create re
zidă nu mimai în numărul mare 
de vagoane care sint sistematic 
blocate, cit mai ales în duratele 
de timp tot mai lungi în care 
acestea se află scoase din cir
cuitul normal de transport. 
Din cele 687 vagoane, imo
bilizate la data amintită de 
unitățile industriei chimice, 
bunăoară, circa 40 la sută 
primiseră destinație de „de
pozite pe roți" timp de 
10 zile; nici unul din cele 
1500 vagoane aflate in. inac
tivitate la data amintită nu avea 
mai puțin de 2 zile de staționare 
peste normele admise.

Că cei mai mulți dintre bene
ficiarii vagoanelor continuă să 
rămână nepăsători în fața unei 
situații de care sint în exclusi
vitate răspunzători, o dovedește 
refuzul de a. răspunde prin mă
suri eficace la repetatele apeluri 
lansate. începînd din luna de
cembrie anul trecut, de organele 
Ministerului Transporturilor, 
pentru lichidarea acestei stări 
de fapte.

Lărgirea și accelerarea circui
tului de bunuri materiale intre 
unitățile economice sint. direct 
condiționate de promptitudinea 
și viteza cu care se desfășoară 
activitatea de transport pe ca-

lea ferată. Nu este de prisos să 
subliniem încă o dată că orice 
vagon de marfă sustras din cir
cuitul normal, pe perioade mai 
lungi sau mai scurte, determină 
automat un gol de mijloace de 
transport intr-un sector sau al
tul al economiei. Aceasta în
seamnă că zeci de mii de tone de 
materii prime și materiale, pro
duse industriale și agricole nu 
pot fi transportate la timp, cp 
desfășurarea procesului de pro
ducție in diferite unități și a- 
provizionarea populației pot fi 
serios stinjenite.

Cauzele care generează acest 
fenomen sint cunoscute, ele fiind 
criticate in repetate rinduri in 
ultimii ani. De fiecare dată, cînd 
au fost aduse în discuție, bene
ficiarii vagoanelor de marfă au 
dat asigurări că problema este 
studiată, că există întocmite 
studii detaliate în acest sens. 
Evoluția lucrurilor atestă că fi
nalizarea lor rămîne încă o do
leanță neîmplinită, care insă nu 
mai poate fi amânată.

loan ERHAN

nit și la Combinatul de celuloză și 
hirtie din Brăila. Aici, în fiecare din 
ultimele luni s-a folosit un volum 
de fonduri materiale și bănești supe
rior normativului, încetinindu-se vi
teza de rotație prevăzută cu 3 zile. Ca 
urmare, a trebuit să se reourgă la 
sprijinul financiar al forurilor de re
sort și la solicitări de credite peste 
cele planificate. Prețul de cost a 
fost încărcat astfel, în mod nejusti
ficat, cu o serie de cheltuieli neeco- 
nomicoase, în cadrul cărora plățile 
pentru dobînzi la împrumuturi res
tante însumează peste 1,9 milioane 
lei. Este adevărat că depășirea pla
nului la producția marfă vîndută și 
încasată a anihilat, în parte, influen
ța soldului mediu ai mijloacelor cir
culante, a cărui creștere peste preve
deri ar fi generat o încetinire și mal 
accentuată a vitezei de rotație. Dar, 
din punct de vedere economic, inte
resează nu numai cît se produce, ci, 
și în ce condiții și cu ce eforturi 
financiare se desfășoară în ansamblu 
activitatea economică. Or, fluctuația 
imobilizărilor de fonduri la Combina
tul de celuloză și hîrtie Brăila de
monstrează că această din urmă ce
rință nu a fost respectată cum se 
cuvine.

Desigur, imobilizările de fonduri 
au fost generate, in principal, de 
neajunsurile din activitatea com
binatului. Ne referim, în special, la 
aprovizionări peste necesar — fără 
să se țină seama de oportunitatea 
achiziționării unor materiale — la 
apariția și perpetuarea stocurilor fără 
întrebuințare sau cu mișcare lentă'. 
Astfel, pe baza unor previziuni ,— 
nu și științifice — S-a achiziționat 
peste 870 kg coloranți organici ce ur
mau să fie folosiți în procesul de fa
bricație a hîrtiei. în anul trecut s-au 
consumat, însă, mai puțin de 200 kg. 
Dacă consumul se menține la ace
lași nivel, există toate șansele ca În
treaga cantitate de coloranți să fie 
utilizată în... 4—5 ani. Conducerea 
combinatului a găsit lotuși o soluție , 
de. a- ieși din impas : stocul de colo- 

-rapti a fost dat disponibil. -Deocam- • 
dată.' materialele nu au fost solicij 
tate de nimeni, iar stocurile se 
mențin.

în depozitele combinatului de celu
loză, și hîrtie din Brăila s-au strîns 
materiale și piese de schimb
care prisosesc în valoare de
peste 2.3 milioane lei. „Exis
tența stocurilor de materiale fără în
trebuințare — ne relata contabilul șef 
Leontin Micu — se datorează în mare 
măsură și schimbării frecvente a re
țetelor de fabricație". Importanța 
aplicării operative a unor soluții teh
nologice mai rentabile nu poate fi 
contestată. Aceasta, însă, nu impli
că și scăderea responsabilității fac
torilor de conducere de aici' în gos
podărirea fondurilor materiale și 
bănești. Dintre aceste valori mate
riale fără întrebuințare pot fi amin
tite diversele piese de schimb pentru 
utilaje, a căror valoare se ridică azi 
la peste 1,7 milioane lei, care zac 
„uitate" în depozitele combinatului 
de ani de zile. Ne-am interesat care 
sînt perspectivele de valorificare a 
acestor piese. Singurul răspuns pri
mit a fost : casarea. Deci, o risipă — 
cum' s-ar spune — cu acte în regulă. 
Intervenția forurilor de resort din 
Ministerul Industriei Lemnului este 
necesară, în acest caz, cu stringență.

Este de la sine înțeles că se impu
ne cu acuitate ca organizațiile de 
partid, comitetele de direcție din a- 
ceste unități industriale să-și pună 
cu cea mai mare responsabilitate pro
blema utilizării cît mai eficiente a 
fondurilor lichidării grabnice a imo- 

- bilizărilor. Cu toată claritatea tre-; 
buie să se înțeleagă că mijloacele 
materiale și bănești încredințate de 
stat întreprinderilor sînt o parte in
tegrantă , a avuției naționale și, ca 
atare, ele trebuie gospodărite cu ma
ximum de discernămînt.

(Urinare din pag. I)

An de an, o gamă largă de noi sortimente, începînd cu ventilatoare de masă, aspira
toare și sfîrșind cu complexele motoare electrice de diferite gabarite si dimensiuni, vin 
și completează nomenclatorul de fabricație al uzinei „Electromotor"-timișoara. Dotată 
cu linii tehnologice noi, de o înaltă tehnicitate, uzina și-a cîștigat un binemeritat re
nume pe care i-l conferă calitatea și competitivitatea produselor sale. în prim plan : 

Standul de probe al unei linii de montaj pentru motoare asincrone
Foto : M. Andreescu

CONTRASTE

In adunarea fruntașilor 
s-au rostit

Acesta este unul din secretele succeselor obținute 
de cooperatorii din Pechea

Timiș în întărirea economică a cooperativelor lor
Galați și Dumbrăvița —

In mai multe locali
tăți din Dobrogea, si
tuate pe malul Dună
rii, aprovizionarea cu 
produse petroliere se 
face in ultima vreme 
anevoios, provocind di
ficultăți unităților eco
nomice și populației. Și 
aceasta pentru că va
sele fluviale amenajate 
special pentru trans
portul combustibilului, 
aparținind întreprinde
rii pentru condiționa
rea și livrarea produ
selor petroliere din 
Constanța, nu pot pleca 
in cursă.. Pină nu de 
mult asistența tehnică, 
expertizele periodice și 
curente ale acestor 
nave, precum și elibe
rarea permiselor de 
navigație, se făceau de 
către reprezentanții re
gistrului naval român 
din Constanța. Simplu, 
operativ și bine. Dar 
iată că, la începutul 
acestui an, Ministerul 
Transporturilor a in
trodus o inovație: ve
rificarea navelor să se

facă de către reprezen
tanța registrului naval 
din Oltenița. Conduce
rea întreprinderii con- 
stănțene a cerut să se 
revină asupra acestei 
decizii, aducind drept 
argumente, pe bună 
dreptate, existența ex- 
perților din Constanța, 
operativitatea inter
vențiilor și economici
tatea lor. Ministerul a 
anulat hotărirea luată, 
dar aceasta numai... 
pentru citeva zile. A- 
poi a revenit din nou 
asupra... revenirii, in- 
vocînd o redistribuire a 
cadrelor de asistență 
navală, și a rămas ferm 
pe poziție. Pină una 
alta, S.O.S.-ul lansat 
de întreprinderea din 
Constanța este slab 
recepționat la Oltenița. 
Navele stau multă 
vreme blocate in port 
la Cernavodă, iar uni
tățile economice și 
populația din localită
țile amintite 
serios golurile in apro
vizionarea cu 
tibil.
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Sporirea producției agricole vegetale și a- 
nimale a ocupat cea mai mare parte din 
dezbaterile care au avut loc în adunările 
generale ale cooperativelor agricole. Cu a- 
cest prilej au fost reliefate pe larg rezulta
tele pe anul trecut, subliniindu-se factorii 
care au contribuit la obținerea unor produc
ții mari, cît și cauzele care au determinat ca 
în unele sectoare de activitate să nu se rea
lizeze sarcinile cuprinse in planul de pro
ducție.

Ca o notă dominantă a dezbaterilor din 
cadrul adunărilor generale a reieșit că mun
ca, hărnicia stau la baza rezultatelor coo
perativei agricole, a veniturilor fiecărui coo
perator.

La cooperativa agricolă „11 Iunie" din Pe
chea, județul Galați, au fost analizate în 
profunzime toate posibilitățile de sporire a 
producției. Toți cei care au luat cuvîntul — 
începînd cu tov. Ion Negoiță, președintele, 
și terminînd cu Nicolae Crăciun, brigadie
rul cel mai criticat în adunare pentru lip
surile din activitatea anului trecut — au a- 
bordat problemele din același unghi de ve
dere : „am obținut succese mari în produc
ție, dar avem rezerve tot atît de mari pe care 
ie putem fructifica". Darea de seamă a con
cretizat și nominalizat meritele și lipsurile 
pînă la fiecare om. Unui neavizat, care n-ar 
cunoaște >cît de sensibil eSte fiecare coope
rator la „ce spune satul despre mine ?“, poa
te i s-ar fi părut că darea de seamă este 
cam prea încărcată cu nume și date. în a- 
ceastă situație, vorbitorii n-au făcut altceva 
decîț să ierarhizeze locul pe care-1 ocupă 
fiecare în judecata satului.

Minuțioasa și exigenta trecere în revistă 
a rezultatelor obținute a fost făcută de par- 
ticipanții la adunare cu scopul de a discerne 
și stabili cu precizie, în ce direcție trebuie 
acționat pentru ca ceea ce-și propun în 
1970 — incomparabil mai mult decît au rea
lizat anul trecut — să poată fi înfăptuit in
tegral.

O înșiruire a sarcinilor de plan ce și le-au 
propus și a măsurilor ce le vor lua pentru 
Înfăptuirea lor nu-și are, desigur, rostul. Ne 
vom opri totuși la un amănunt de natură 
organizatorică, amănunt care demonstrea- 

membrilor cooperatori de la „11Ilie STEFAN

din Capitală și de Ia Tr. Severin, de 
ce execuția liceului industrial din 
București, care urmează să pregă
tească cadre pentru industria con
structoare de mașini, se amînă la ne- 
sfîrșit ? — iată întrebări la care aș
teptăm răspunsul cuvenit din partea 
conducerii ministerului.

în al doilea rînd, în anii din urmă 
a avut loc un adevărat exod de 
strungari, frezori, rectificatori, lăcă
tuși și de alți muncitori calificați, 
spre alte ramuri ale economiei. Nu
mai anul trecut au plecat din uzine 
între 20 și 30 la sută din muncitori, 
o bună parte dintre aceștia angajîn- 
du-se în alte întreprinderi decît cele 
constructoare de mașini. Fenomenul 
se face simțit și în acest an, el fiinu 
alimentat de lipsa acută de munci
tori calificați în meseriile amintite. 
Problema va putea fi soluționată, de
sigur. nu numai prin creșterea nu
mărului de muncitori pregătiți în 
uzinele constructoare de mașini și 
prin grupurile școlare din această ra
mură, ci și prin extinderea preocu
părilor de calificare a cadrelor în 
celelalte întreprinderi (chimice, 
petroliere, metalurgice, ale industriei 
ușoare și alimentare), care dispun azi 
de secții sau ateliere puternice, cu 
specific de prelucrare a metalelor.

în acest sens, ar trebui elaborat un 
program judicios de perspectivă pen
tru formarea de muncitori calificați 
în meseriile amintite, la care să par
ticipe toate ministerele interesate, pe 
măsura posibilităților lor materiale și 
a necesarului de personal.

Cum e și firesc, punerea în func 
țiune a unor noi obiective și capaci
tăți face necesară atragerea unui nu
cleu de cadre calificate, cu experien
ță, din unități similare. Crearea aces
tui nucleu de bază trebuie să aibă 
loc, însă, într-un mod organizat — și 
nu în detrimentul activității produc
tive a altor întreprinderi. Esențialul 
este ca, o dată cu construirea noilor 
obiective sau chiar cu un anumit 
avans, să se aibă în vedere și orga
nizarea învâțămîntului profesional, a 
altor forme de pregătire — ceea ce 
s-a neglijat în cazul Uzinei de ma
șini șrele din Capitală și a altor în
treprinderi — care să asigure, încă 
de la intrarea în funcțiune a noilor 
capacități, un număr cît mai mare de 
muncitori calificați.

Despre necesitatea acestor măsuri 
ne-a vorbit și tov. ing. Mihai Marti- 
nescu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, cu care 
am avut o scurtă convorbire. D-sa 
ne-a spus că, la ultima ședință a co
legiului ministerului, s-a aprobat des
chiderea a trei grupuri școlare noi. 
„Conducerea ministerului socotește

azi asigurarea și pregătirea de 
citori calificați ca problema 
pentru ramura noastră — a precizat; 
interlocutorul. Și aceasta pentru că 
deficitul de personal calificat se face 
simțit nu numai la obiectivele și ca
pacitățile noi, ci și în majoritatea 
uzinelor constructoare de mașini din 
Arad, București, Rrașov, Timișoara 
și din alte centre industriale. Acest 
deficit nu va putea fi eliminat decît 
prin eforturile tuturor comitetelor de 
direcție din uzine și ale consiliilor de 
administrație ale centralelor, cărora 
li s-a trasat ca sarcină să organizeze 
pregătirea de noi eșaloane de cadre 
prin cursuri de sourtă durată, cu și 
fără scoaterea din producție — în 
care scop s-au alocat fondurile ne
cesare — să inițieze sistematic dife
rite acțiuni pentru ridicarea califică
rii și specializarea muncitorilor. Nu 
vor fi neglijate, desigur, nici măsu
rile necesare pentru stabilizarea per
sonalului în unități, în general pen
tru utilizarea corespunzătoare a for
ței de muncă".

Reținem cele consemnate în rindu- 
rile anterioare ca un angajament a.l 
conducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor dt1 Mașini. Și desigur 
problema pregătirii de muncitori 
calificați va sta mai mult în aten
ția M.I.C.M., a centralelor, gru
purilor industriale și uzinelor din 
această ramură de bază a industriei.

mun-
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Iunie" Pechea .le este străină înfumurarea > 
și, dacă au ceva valoros de învățat de la alții, 
învață bucuroși. în acest an, cooperativa are 
528 hectare de vie pe rod. Anul trecut, deși 
a depășit cu 712 tone planul de livrări la 
struguri, producția de 7 850 kg obținută în 
medie la hectar nu are de ce să-i mulțu
mească pe deplin, de vreme ce cooperatorii 
din Băleni, de la via lor, plantată tot pe te
rase, au realizat cîte 10145 kg struguri la 
hectar. „Amănuntul" organizatoric are în 
vedere volumul uriaș de muncă cerut de 
vița de vie și necesitatea realizării lui 
în timpul optim. Pînă acum au fost 
organizate brigăzi viticole specializate, care 
n-au putut executa toate lucrările în bune 
condiții. Tocmai de aceea, preluînd expe
riența cooperatorilor din Băleni, ei au orga
nizat în acest an 9 brigăzi mixte (pentru 
culturi cerealiere și pentru vie) care vor a- 
sigura mîna de lucru necesară și în „vîrfu- 
rile" de lucrări. Din angajamentele luate în 
adunare privind depășirea sarcinilor de plan 
pe anul în curs s-a desprins sentimentul în
crederii în posibilitățile de a pune cit mai 
deplin în valoare imensele rezerve de care 
dispune agricultura noastră cooperatistă.

în Banat se constată aceeași preocupare 
pentru a face ca, in acest an, să crească 
producția agricolă. Cooperatorii din Dum
brăvița, județul Timiș, au obținut unele re
zultate bune în producție. Cu o medie de 
2 780 litri lapte pe cap de vacă furajată, 
cooperativa s-a situat pe locul doi pe județ. 
Valorificarea produselor s-a concretizat, în 
final, într-un venit de aproape 6 milioane 
lei, cu 1,6 milioane lei mai mult față de 
□lan. în felul acesta, valoarea zilei-muncă b 
ajuns la 26 lei. din care 20 lei în bani.

Urmarindu-se executarea la timp a lu
crărilor agricole.pe tot parcursul anului, a- 
dunarea generală a stabilit, între altele, nu
mărul minim de zile calendaristice care 
trebuie să fie executat de fiecare coopera
tor, eșalonat pe campanii.

Este o măsură dintre cele mai importante 
menite să creeze garanția'efectuării la timpul 
optim a tuturor lucrărilor agricole, de care 
depinde sporirea producției și veniturilor. 
Astfel, s-a stabilit ca, în campania de însă- 
mînțări și întreținere a culturilor prășitoare, 
femeile să execute minimum 30 zile ca
lendaristice, iar bărbații — 60 în cam
pania de vară numărul minim de zile 
calendaristice pentru femei este de 30. iar 
pentru bărbați de 80 ; în campania de toam
nă femeile vor executa 60 de zile calenda
ristice, iar bărbații — 80. Efectuarea tuturor 
lucrărilor agricole în perioada optimă, a- 
tunci cînd condițiile naturale o cer. consti
tuie garanția obținerii, în mod constant, a 
unor recolte mari și a creșterii veniturilor 
cooperatorilor.

Din discuțiile participanților la adunarea 
generală s-a desprins concluzia că îmbună
tățirea organizării, normării și retribuirii 
muncii reprezintă un mijioc principal pentru 
sporirea producției și întărirea cooperativei. 
Stabilind astfel normele îneît să solicite par
ticiparea activă la muncă a cooperatorilor 
timp de 10 ore pe zi se va putea executa un 
volum mult mai mare de lucrări. Noile nor
me, raportate-la cantitatea și calitatea muncii 
depuse, permit o retribuire mai echitabilă a 
fiecărui cooperator, în funcție de contribuția 
adusă la obținerea producției. Prin fo
losirea raționalii a timpului de lucru se 
înregistrează o creștere substanțială a pro
ductivității muncii. La culturile care nece
sită un consum mai mare de forță de mun
că, diferențele sînt evidente. Astfel, anul 
trecut au fost necesare 18 zile-muncă. pentru 
obținerea unei tone de porumb, în timp ce 
anul acesta s-au planificat numai 12,5 nor
me convenționale, ceea ce reprezintă o re
ducere de peste 31 la sută. în felul acesta, 
valoarea unei norme convenționale va ajun
ge la 28 lei, din care 20 lei în bani.

Hotărîrile luate în cadrul adunărilor ge
nerale reprezintă un stimulent puternic pen
tru participarea cooperatorilor la activita
tea de producție si pentru bunul mers al 
treburilor cooperativei. Traducerea lor în 
viață, punct cu punct, va determina în mod 
sigur îndeplinirea planului economico-fi- 
nanciar la toți indicatorii și a angajamen
tului luat.

întreprinderea 
construcții 
Pitești și 
construcții 
pese banii 
o ușurință greu de\ 
imaginat. Numai așa' 
se explică de ce cele 
două întreprinderi de 
construcții iși încheie 
an de an activitatea 
economică cu pierderi 
de ordinul zecilor de 
milioane lei. Concret, 
anul trecut, I.C.M. a 
înregistrat o depășire a 
cheltuielilor față de 
deviz de 27 milioane 
lei. La fel, T.C.A. a în
registrat o pierdere

«a-țes. j" ■

față de plan de peste 
23 milioane lei. In 
aceste cifre iși găsesc 
reflectarea, ca intr-o 
oglindă, proasta gos
podărire a materiale
lor, depozitarea și con
servarea lor necores
punzătoare, manipu
lările și transporturile 
suplimentare inutile 
de materiale ș.a. 
că aceleași vechi 
tehne pe care 
ducerile celor 
întreprinderi s-au an
gajat cu diferite oca
zii se vede formal 
— să le lichideze.

Stelian SAVIN 
Teodor ION

• Porumb

Pentru completarea 
bazei furajere cu con
centrate, cooperativa 
agricolă din Chilieni a 
solicitat Direcției agri
cole a județului Olt 
procurarea a 30 000 kg 
porumb. Cererea a fost 
satisfăcută, urmind ca 
porumbul, sub for
mă de spărtură, să 
fie ridicat de la 
baza de recepție a. ce
realelor din Radomi
rești. Necazurile au în
ceput de aici. Dat prin 
moara < 
pentru a 
rumbul 
„colții", 
colți : de 
care sa.c

cu ciocănele 
fi uruit, po- 
și-a arătat 
Și încă ce 

> oțel. La /ie
de 75 kg se

găseau 2—3 kg de 
cuie, șpân, șuruburi, 
bile .și alte pro
duse și deșeuri feroa
se. In această situație 
medicul veterinar a 
oprit administrarea po
rumbului in hrana ani
malelor. Problema se 
complică prin faptul 
că de la. aceeași bază 
au ridicat porumb- 
spărtură și alte coope
rative agricole. Deci, 
atenție ! Râmi'ne totuși 
de rezolvat problema : 
Cum au ajuns cuiele 
și șpanul în porumbul 
bazei din Radomirești 2 
Cu siguranță n-au 
crescut, intercalat in 
recoltă dublă, in lanu
rile de porumb.

Un rege al Angliei a 
oferit un regat pentru 
un cal; cooperatorii 
din Ciuperceni ar da 
un hambar pentru un 
contor. De ce 1

Cooperativa agricolă 
de producție Ciuper
ceni, județul Teleor
man, a plătit șantieru
lui I.R.E.B. din Ale
xandria pentru lu
crări de electrificare 
in sectorul gospodă
resc suma de 370 650 
lei. Deși le-a terminat 
cu un an mai tirziu, a 
„uitat" să monteze 2 
contoare in valoare de 
4 800 lei. Faptul a fost 
trecut cu vederea nu 
pentru că era vorba de 
o sumă mică, ci pen
tru că constructorii au 
predat lucrarea secto
rului de exploatare din 
aceeași 'întreprindere. 
Această treabă făcută

„in familie" i-a costat 
pe cooperatorii din 
Ciuperceni o grămadă 
de bani. Situația con
vine de minune între
prinderii de electrici
tate care a încasat in 
mod abuziv (conside
ring doar dreptul nu 
șl obligațiile care-i re
vin din lege) peste 
100 000 lei. întreprin
derea amintită iși 
poate remedia scurt
circuitul de seriozi
tate intr-un singur 
fel: să monteze urgent 
contoarele și, pe baza 
consumului mediu de 
electricitate pe o pe
rioadă de citeva luni, 
să restabilească adevă
rul. Altfel s-ar putea 
ca afacerea să fie co
nectată la alt curent și 
justiția să-și spună cu- 
vintul.

I
© Ca inițiativa 

să nu se stingă
Sint cunoscute greu

tățile ce se intimpină 
an de an in asigurarea 
cu semințe de legume. 
Printre acestea se nu
mără și arpagicul. 
Cauzele unei aseme
nea situații sint'mul
tiple, dar in principal 
este vorba de inexis
tența loturilor semin- 
cere pe lingă unitățile 
agricole producătoare 
de ceapă. Pentru a re
zolva problema asigu
rării in viitor cu ceapă 
de arpagic, Comitetul 
județean de partid Olt 
și organele agricole 
locale au luat o ini
țiativă valoroasă. Este 
vorba de cultivarea, in

acest an, a circa 400 
de hectare pe lingă 
școlile elementare din 
județ cu sămință de 
ceapă pentru produce
rea arpagicului. In fe
lul acesta va fi satis
făcut integral, prin 
mijloace proprii, nece
sarul de ceapă de ar
pagic și chiar vor fi 
create unele disponibi
lități. Dar pentru su
prafața amintită este 
necesară o cantitate de 
32 tone sămință. ■ Or, 
Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii se ho
tărăște prea greu să o 
asigure. Iată deci o 
inițiativă care trebuie 
susținută.

v
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Lupta

de a

P.C.R. deschide

z

am

Sergiu FĂ3CAȘAN

invită cutezanța, conștiința 
tuturor fiilor și fiicelor el-

seama
pe tine

la
Un
de

doi 
ei. 
în.

vede spitalul Brâncovenesc), înainte
Puțin după orele 2

un 
pe 

bine.

aceste 
adevă- 
protest 
calcu- 
Stoian

greu 
și-a

nu — ne spune mais- 
dar n-am luat cu noi 

pentru

pantru viață

am deschis drumul

un tovarăș,

porțile viitorului

•) E vorba de Brașov, Caracal și Cra
iova.

țit și disciplinat de partid, trăiește și azi. 
e un bun a) întregului popor.

— A'm înțeles în acele clipe, îmi po- 
veștește un ziarist, pe atunci student, ce 
înseamnă forța masei, și mai ales forța 
masei organizate. Primele rafale au fost 
urmate de un impuls orb. Am văzut cîteva 
femei și cîțiva bătbați care, din cauza pa
nicii, au sărit prin geamurile — lipite cu 

benzi de camuflaj — ale frizeriei de la 
Ateneu. Am fugit și eu, dar am văzut 
niște oameni care strigau ,.Păstrați-vă 
calmul, tovarăși I Păstrați-vă calmul!", am 
văzut in clipa următoare tineri' mun
citori care se aplecau să smulgă prăjinile 
de la panourile căzute pe jos. M-am „înar
mat" și eu cu o prăjină și — deși înăun
trul meu exista o persoană care mă in
forma că fac un lucru absurd — m-am 
luat după ei spre minister, trecînd col
țul, în direcția de unde veneau gloanțele. 
Era absurd să te bați cu bețe contra mi
tralierelor — și am înțeles aceasta cînd 
am auzit cuvintele de ordine care cereau 
să ne regrupăm in unghiul mort, dindără-

doar de unii 
Tov. Ștefănescu, 
spus că a văzut 

călare. pătrun-

un ofițer, și după ce i-am povestit cazul, 
ne-a răspuns zîmbind încordat :

— Dă-i la tata-ncoa’, că am eu grijă 
de ei

l-a trimis sub arest, iar cu ceilalți sol
dați s-a dus în Piața Palatului. Ne-am în
tors și noi acolo și am mai apucat să ve
dem patrule militare care răzbeau înăun
tru la interne, să le ia tîlharilor armele.

crima lui îm- 
guvernul în 

reprezentanții 
semnat actul

Noi. pe moment, 
sînge, aveam sete 

ascultînd de partid, 
cum era cel mai bine,
dat jos pe reacționari.
Ș>

sar- 
imperioase, țara cea darnică stă 

îndemîna eroismului întru mun- 
și a curajului creator al fiecăruia

in piața palatului se afla și un „os" 
neamul Brătienilor, socotit de familia 
pentru poziția sa democratică, drept 
renegat ; ironia istoriei făcuse ca 
Brătianu, demnitar in guvernul 
descu, să fie reprezentant al F. N. D. 
Mărturiile profesorului de azi al facul
tății de medicină din Iași prezintă interes, 
deoarece, ca secretar general al Ministe
rului Sănătății, doctorul Șerban Brătianu 
primise de la C.C. al P.C.R. sarcina de a 
vizita de urgență toate spitalele unde se 
aflau răniți.

— Mașinile ..Salvării" de atunci, poves- 
ește tov Șerban Brătianu, erau insufi
ciente pentru zecile de morți și răniți. 
Partidul a mobilizat toate mașinile mi
nisterelor cu titulari comuniști. Am fost 
adine zguduit ci nd, intr-un spital, un chi
rurg — un coleg de-al meu. pe care me
seria il obliga să aibă o atitudine umană
— m-a intimpinat surizînd cinic : „Ce faci, 
doctore, ai venit să-iți vezi golanii ?“ A 
trebuit să fac un efort pentru a nu-i lovi : 
avusese loc o tentativă de măcel, gemeau 
tpitalele de victime a căror viață atîrna 
de un (ir de păr. iar el ricana. Unindu-și 
forțele, două ministere democratice de 
atunci — asigurările sociale și sănătatea
— au izbutit să confiște un minim de 
antibiotice, care să poată fi administrat 
după gravitatea rănilor, și nu după prefe
rințele politice ale unor administratori de 
spital din acea vreme. Am văzut răni și 
suferințe groaznice, dar mi-au rămas în
tipărite în memorie și azi, după un sfert 
de veac, două momente. Un comunist, 
numit comisar de poliție abia cu cîteva 
zile in urmă, fusese declarat „roșu" de 
către un retrograd și nu primise la vreme 
antibiotice, deși avea grave răni abdo
minale. Cind l-am găsit, era prea tîrziu ; 
știa că va muri, dar in ciuda durerilor, 
făcea eforturi să zimbească : „Nu-mi pasă 
că mor — mi-a spus el — dar imi pare 
rău că nu voi vedea zilele de miine, după 
ce-i dăm jos !“ Altul. Stoian. de la „Ma
laxa", muncitor apropiat de virsta pen
siei. îmi spunea : „Nu știu dacă scap cu 
viață, dar nu-mi fac nici o grijă pentru 
urmașii mei, sînt sigur că vor avea parte 
de zile mai bune ca mine. Un singur gind 
mă roade : am simpatizat de tînăr cu co
muniștii. dar nu m-am hotărît la timp i 
iar acum, dacă o ti să mor, mi-ar părea 
rău să mor fără să fi fost membru de 
partid" Fiecare dintre noi însă, in zilele 
ce au urmat, și-a dat seama că 
sacrificii de sînge au provocat o 
rată reacție în lanț, o mînie și un 
de o forță care a răsturnat toate 
lele reacțiunii. Nu știu dacă acest 
a supraviețuit, dar sirenele care au ră
sunat la 28 februarie, orele 2 ziua, în 
amintirea celor înmormîntați atunci, au 
fost nu numai sirene de doliu și protest, 
ci și de chemare : zeci de mii de oameni 
au venit atunci la sediile comuniste și 
ale organizațiilor de masă să se înroleze 
tn lupta pentru viitorul țării.

O dată cu suflarea muncitoare. între
Intelectualii de prestigiu care manifestau 

din 
lu>, 
un 
un 

Ră-

A DESCHIS
PORȚILE

VIITORULUI
Coloana înainta. Mal bine xls coloanele : eram mulți, vreo 600 000. Printre noi, unii — fără s-o știe — 

se allau pe ultimul lor drum. Voiau să deschidă un drum mai bun în viața întregului popor — și l-au 
doschls cu propria lor viață. Unii presimțeau că reacțlunea își va pune în aplicare amenințările, alții, puțini, 
nici nu știau bine despre ce e vorba.

— Imensa majoritate știa — ne spune Elena Ciocan, de la Fabrica de confecții. La chemarea partidu
lui comunist, manifestau pentru Izgonirea lui Rădescu și a reprezentanților reacțiunii do la putere, pentru un 
guvern al Frontului Național Democrat. Eu însă, de pildă, eram printre puținii care nu pricepeam mare 
lucru. Știam numai că fac foame, lucram la un atelier particular de lenjerie lîngă Calea Victoriei, nu 
cîștigam aproape nimic. Mă aflam la colțul dintre Victoriei și bulevard, cînd am văzut coloana. Sute și sute de 
mii de oameni. Mi-am dat seama imediat, după haine, că e vorba de oameni ca mine, de popor, de 
muncitori, care o duc groaznic de greu și vor să fie liberi șl să aibă ce le trebuie. Parcă m-a supt un 
val. înainte de a ști bine ce o cu mine, m-am pomenit Intre ceilalți. Iți dădeau lacrimile simțind atîta în
frățire cu cei din Jurul tău. Nu bănuiam ce-o să se întimple.

Mulțimea, revărsată din Piața Unirii (în spate se 
porni spre Calea Victoriei

Palatului

600 000

exprimau

voința unui

întreg popor
Ne aflăm deci, împreună cu cititorul 

acestor rînduri, într-o sîmbătă după a- 
miază, o zi „cu soare primăvăratic", 
cum avea să scrie apoi „Scînteia", deși 
unii dintre cei ce-și deapănă azi amin
tirile — poate sub influența plumbilor 
de pușcă — susțin că cerul era plumbu
riu. Manifestația multicoloră, în ciuda 
hainelor cam cenușii, poartă pecetea de 
bună dispoziție caracteristică optimismu
lui popular, cu toate că vibrează — în 
rlndurile largi, de cîte 12 oameni — ten
siunea luptei pentru pîine. pentru dreptul 
ca poporul român să decidă el însuși asu
pra propriei sale soarte Ca o rană des
chisă. coloana va fi întîmpinată pe stînga 
de ruinele încă proaspete ale Teatrului 
Național, bombardat de un „Stuka" hitle- 
rist. după 23 August, într-un acces de 
bestialitate inutilă De pe front vin 
vești care stîrnesc mîndrie ; românii 
«e bat vitejește, sînt mereu citați în ordi
nele de zi ale armatei române și ale co
mandamentului sovietic; umăr la umăr 
cu ostașii sovietici au trecut de Budapesta 
și excelează pe înălțimile Tatrei. în țară— 
unde lupta între progres și reacțiune • 
atins exacerbarea — valul luptei popu
lare conduse de partidul comunist crește 
amețitor. în ciuda presiunilor exercitate de 
Maniu și Brătianu, care, pierzînd teren 
în lupta politică de masă, cer în culise să 
fie scoase armele împotriva mulțimii, ofi
țerii superiori, atașați poporului și patriei 
lor. numeroase unități militare, refuză i 
jandarmeria reacționară și poliția nu 
îndrăznesc decît sporadic, tn acțiuni 
izolate, să îndrepte armele împotriva 
mulțimii. Masele mobilizate de co
muniști cîștigă teren cu viteză accelerată ; 
primari și prefecți reacționari, nemaiavînd 
ou ajutorul cui rezista în fața uriașului 
«salt popular, se pomenesc descăunați 
sau fug, pămîntul moșieresc începe să fie 
brăzdat de plugurile țăranilor, fasciștii 
«înt alungați din fabrici — într-un cuvînt, 
valul forțelor populare se profilează uriaș 
și irezistibil.

Acesta e valul pe care și-au propui
Victimele reacțiunii, pe ultimul lor drum. 28 februarie, puțin după orele 2. O ierttâ 

care n-a fost zadarnică și a deschis porțile viitorului

Se trage
în mulțime

să-l spargă, printr-o lovitură bruscă șl 
cumplită. Rădescu și reacționarii grupați 
In jurul lui Iși spun cu toții că deznodă- 
mîntul se apropie i uriașa manifestație 
organizată pentru 24 februarie e un 
moment de culminație a luptei politi
ce ; dacă nu izbutesc-, acum, în. această 
după-amiază. să transfere lupta politică 
pe planul conflictului armat, să intimi
deze masele prtpTPafd! riscă să fie mătu
rați din guvern Forțele patriotice urmau 
a fi provocate, abătute de pe făgașu’ 
acțiunii politice pe acela — care li se 
pare dușmanilor mai avantajos — al în
cleștării armate. Planul țintește departe. 
Represiunea armată ar putea fi înfățișată 
drept o încercare de „restabilire a ordi
nii". de asigurare a „liniștii" în spatele 
frontului, iar dacă forțele patriotice se lasă 
antrenate într-o „partidă" sîngeroasă, 
dictată de adversar, se creează o situație 
de război civil. Iată de ce, manevrat de 
Maniu șl Brătianu. orbit de ură contra 
maselor populare, generalul Rădescu a a- 
menințat în cuvîntări publice, în ședințe 
ale guvernului și în cîteva audiențe a- 
cordate delegațiilor muncitorești, că va 
trage în „derbedei" va face „ca în Gre
cia" va dezlănțui războiul civil Provoca
rea fusese precis organizată : întîi să sc 
tragă in mulțime „(lupă somații", cum a- 
vea să declare comisarul regal care avea 
sub autoritatea lui jandarmii de la Mi
nisterul de Interne : călăii prevedeau că 
sutele de mii de oameni, indirjiți, vor nă
văli asupra făptașilor : atunci — sub pre
textul că mulțimea a vrut să atace pala
tul regal, să atace internele, telefoanele — 
urmau să intre în acțiune mitralierele, să 
înceapă marea baie de sînge — cu toate 
consecințele prevăzute. (Cit privește so
mațiile. ele n-au existat și nu puteau e- 
xista i mulțimea se scurgea pașnic, nu a- 
saltase nici una din clădirile de unde s-a 
tras, în parte trecuse de ele, n-avea de ce 
să fie somată).

— Eram fericită — povestește Sofia Teo- 
dorescu — pentru că în ziua aceea eco- 
nomatul de la APACA ne dăduse un pic 
de carne ; căpătăm pe bon prea puțină 
pîine t țineam deci pachețelul sub braț, 
iar cu celălalt braț îmi țineam bărbatul. 
Amîndoi eram la APACA, amîndoi mem
bri de partid ; aveam nădejde că. văzînd 
mulțimea aceea uriașă, regele și reacționa
rii vor înțelege că nu mai are rost să se 
opună, să saboteze economia, să oprească 
intrarea în guvern a miniștrilor din popor, 
singurii care puteau pe atunci să reorga
nizeze democratic aparatul de stat, să 
pună ordine în economie și să asigure

...Apoi, Înainte de Telefoane, din clă
direa unde este azi un magazin de stofe, 
am văzut la etajul 1 niște civili care 
trăgeau.

— Trăgeau ca să vă sperie, în gol ?
— Trăgeau în plin, trăgeau în noi. Am 

văzut oameni căzînd. Cei care ne ocheau 
nu aveau puști, aveau revolvere.

— N-am văzut ce s-a petrecut în Piața 
Palatului — istorisește generalul in re
zervă Ștefan Bardan — dar mă aflam 
la Cercul Militar și vă sputn precis că 
primele două-trei împușcături, rătăcite, au 
răsunat dinspre prefectura de poliție. Am 
constatat acolo că ostașii ședeau cu arma 
la picior. De la prefectură n-a tras ar
mata, n-au fost salve. Primele gloanțe au 
pornit de la elemente izolate, polițiști sau 
jandarmi, și civili din clădiri dinainte de 
palat; trăgeau în mulțime.

Sute și mii de mărturii — culese azi 
sau. pe Ioc, acum 25 de ani — concordă 
în aspectele principale.

După aceste împușcături răzlețe, mani
festanții și-au păstrat în imensa lor ma
joritate calmul și nu au cedat primului 
impuls de a părăsi coloana. Pretutindeni 
au acționat activiști ai P.C.R. care îndem
nau mulțimea la calm și ordine ; fără a- 
ceastă luciditate și fără curajul mani- 
festanților — care știau că iși riscă viața 
pentru a face să biruie marile țeluri de 
luptă ale poporului — e neîndoios că ar 
fi fost numeroși răniți și morți de pe 
urma panicii și busculadei.

Iată deci că demnă și hotărîtă — ne
înarmată. dar tierbind de revoltă și mi- 
nie — imensa coloană își continuă dru
mul Fără a fi aflat că s-a tras „cu adevă- 
rat“, dar miniați de ideea că s-a încercat 
intimidarea lor, sute de mii de oameni se 
află în Piața Palatului, îndemnați de or
ganizatorii cu brasarde să-și păstreze

EROISMUL POPULAR

Sîmbătă,

24 februarie 1945,

în PiațaJ»

aprovizionarea frontului pentru victorie. 
Ne-am adunat, cu sutele de mii, in Piața 
Mare, cum îi spuneam pe atunci Pieței 
Unirii, am ascultat începînd de la ora 
două cuvîntările care cereau un guvern 
al Frontului Național Democrat, am văzut 
cum in primele rinduri — era o mani
festație nu numai a muncitorilor, ci a 
întregului popor — stăteau oameni de 
vază, din mai toate categoriile sociale, 
inclusiv cîțiva preoți bătrîni. Am porniț-o 
pe Splai, am urcat pe Calea Victoriei, 
apoi...

Primele gloanțe 

calmul și să nu răspundă la provocări.
Este ora cinci după-amiază.
Din mai multe direcții în același timp 

se dezlănțuie focul. De data asta, nu mai 
e vorba de cîteva gloanțe. Sînt salve, ră
păie arme automate.

Panourile, steagurile, fruntea omului 
care pînă atunci mergea liniștit alături de 
tine, porțiuni largi de asfalt, totul pare 
a se colora în roșu S-a tras în mulțime, 
tn popor Printre primii căzuți. cîțiva 
morți. Se trage dinspre clădirea Mini
sterului de Interne (actualul sediu al 
C.C.) și din direcția Palatului, după unii 
și din blocul numit pe atunci Dragomir.

— Doi bărbați mergeau în fața mea 
purtînd o lozincă mare scrisă pe hîrtie 
— povestește tov Elena Ciocan. V-am spus 
că mă alăturasem manifestației întîmplă- 
tor. Strigam atît de tare că vrem un gu
vern al poporului, îneît — poate din cau
za emoției — nu am înregistrat în pri
ma clipă pocnetul împușcăturilor, dar am 
văzut cum pancarta din fața mea se sfîșie 
tn două. Cînd m-am uitat mai bine, ăm 
văzut că unul din cei doi purtători căzu
se însîngerat, iar celălalt, neobservînd, 
grăbise pasul i hîrtia se rupsese. Nu știu 
cum am ajuns pînă la un gang, unde se 
înghesuiau plîngînd o grămadă de femei 
Mi-am spus, atunci pe loc, că dacă scap 
cu viață, o să mă înscriu la comuniști și 
n-o să am liniște pînă nu-s pedepsiți făp
tașii acestei crime lașe. Nu știu nici azi, 
după 25 de ani. ce scria pe pancarta rup
tă atunci, în momentul cînd a căzut unul 
dintre purtătorii ei. dar sînt sigură că 
ceea ce stătea scris acolo s-a făptuit. Po
porul a vrut să fie stăpîn în propria lui 
țară ; atentatul l-a făcut să-și vadă mai 
clar dușmanii și le-a grăbit sfîrșitul.

— Eram președintele sindicatului ali
mentar București, spune tov. Stancu Ște
fănescu (azi președinte Ia o casă de aju
tor reciproc). Contra patronatului reacțio
nar, a burgheziei care voia din nou să 
ne umilească și să ne țină sub călcîiul ei. 
exista o revoltă atît de mare. îneît, cum 
se afla despre vreo manifestație a F.N.D., 
imediat — fără mari eforturi organizato
rice din partea sindicatului — se strîngeau 
mii de oameni. Eram mulți în acel 24 
februarie, și tocmai noi. sindicatul ali
mentar, care strigam în fața palatului că 
vrem un guvern de coaliție democratică, 
am fost prinși între două focuri, de la 
interne și palat. Nu mai vorbesc de răniți, 
dar numai din morții care s-au anunțat 
atunci în presă, doi erau de la noi, un 
brutar și, dacă-mi amintesc bine, un co
fetar. Am zărit cu ochii mei unul în uni
formă. cred că jandarm, care trăgea după 
un stîlp de la interne — pe atunci clă
direa era neterminată, cu zidurile „la 
roșu" și stîlpii de beton dezgoliți. Trăgea 
oe ochite Unul dintre noi a scos un re
volver. Altul i-a strigat : „Nu trage I 
Nu trebuie să răspundem la' pro
vocări I" Era o situație sfîșietoare. 
pentru că nu puteai să calci o sar
cină — exista în asemenea momente o 
disciplină de fier — dar nici nu puteai 
să-l iași pe bandit să ucidă bărbați și fe
mei fără apărare. Sarcinile sînt sai- 
■ini, dar nu poți prevedea dinain
te totul. Am făcut eforturi, ne-am ridicat 
morții și râniții. cum puteam, și ne-am re
grupat. Am rămas în piață Miting de 
protest. Eram zeci de mii de oameni și 
cred că fiecare dintre cei de atunci simte 
și acum mîndrie la gîndul că n-a fugit. 
Poporul nu iubește vărsarea de sînge, dar 
asta nu înseamnă că nu știe să dea dova
dă de vitejie cînd e vorba de interesele 
lui supreme. Curajul de atunci, insufle 

tul statuii de atunci. Mi-am dat 
în acele clipe cum pune stăpînire 
spiritul masei și cît de important este să 
existe în mulțime oameni lucizi, experi
mentați, capabili de a țonduce.

Nu există ca zece oameni să-ți relateze 
la fel un accident oarecare, dar aici, unde 
au fost sute de mii. concordă punctele de 
bază ! manifestanții demonstrau pașnic, 
s-a tras mai • ales de' către jandarmi, din 
ordin, din unghiuri dinainte stabilite, dar 
oamenii, ditzi, ău rămas în piață. Există 
însă și episoade văzute 
dintre participanți. 
citat adineauri, ne-a 
un ofițer superior,
zînd cu cal cu tot pe ușa Ministerului de 
Interne, pentru a dezarma atentatorii 
Iată ce ne povestește acum tov Gh. Dăs- 
călescu, maistru la Uzina de mașini elec
trice :

— Lucram în petrol și venisem cu un 
grup de muncitori, să manifestăm, tocma’ 
de la Cîmpina. Cred că au fost mai mulți 
morți și răniți decît cei 20—30 anunțați 
pe rînd în presa de atunci, pentru că la 
trei metri de mine a căzut
Geantă. împușcat în cap și mort pe loc ; 
în zilele următoare nu l-am văzut anunțat 
în presă. Ziarele muncitorești i-au publi
cat pe cei despre care aflaseră, dar cred 
că erau pe atunci în diferitele servicii ad
ministrative și spitalicești reacționari 
care aveau interes să nu se știe cifra 
exactă a victimelor. Felul cum s-a tras, 
din mai multe părți o dată, confirmă că 
exista un plan coordonat, dar nu le-au 
Ieșit toate după plan.

— Am rămas în piață, adaugă alt mun
citor de la Uzina de mașini electrice, tov. 
Dumitru Boboc. Ne îndemnam unii pe alții 
să ne păstrăm calmul. Au venit la statuia 
care era pe atunci în piață — statuia lui 
Carol l — și ne-au vorbit de pe soclu, apoi 
de pe acoperișul unei mașini, mai mulți 
fruntași comuniști. între care Lucrețiu 
Pătrășcanu și, mai apoi. Gheorghiu-Dej. 
iar din partea social-democraților. Lotar 
Rădăceanu. Ne îndemnau să nu răspun
dem la provocare, să ne păstrăm sîngele 
rece : ne asigurau că vinovății vor fi ne
greșit pedepsiți, și că prin 
potriva maselor populare, 
care aveau un cuvînt 
partidelor reacționare 
de deces. Așa a fost 
după atîta vărsare de 
de răzbunare. Dar, 
ne-am răzbunat 
politicește ! i-am 
am luat hățurile 
spre socialism.

— Mă credeți sau 
trul Niță Ureche — 
la demonstrație cîțiva muncitori, 
că erau desculți. Mă credeți sau nu. dar
printre noi. la „Fichet", unii muncitori 
trăiau atît de greu, că n-aveau pantofi 
Am luat cu noi caricatura care arăta cum 
Rădescu e „destituit" cu un picior în 
spate. Eram vreo 1 100 de oameni. După 
ce s-a tras, am ajuns lîngă palat, în 
curtea bisericii Crețulescu ; am dat peste 
niște soldați în formație, cu arma 
ochi Stăteau așa. dar nu trăgeau, 
ofițer a început să strige, cu o voce 
bubuia i

— Trageți, bă, în ei, să rămînâ cîți 
botezat eu I

Mai erau cu el vreo cîțiva ofițeri, 
de aviație. Noi ne-am repezit peste 
Soldațn, după o clipă de nehotărîre, au
ceput să ne dea un ajutor discret : mai 
plasa unul un ghiont colea... altul 
pumn dincoace, pînă i-am dezarmat 
domnii ofițerași și i-am burdușit
Dar ce să faci cu ei? Dacă-i arestau pro
priii lor soldați, unde să-i ducă ? Am mers 
împreună cu soldații pînă la coada care o 
tăcea pe atunci tramvaiul 6, unde am dat 
de o formație militară. Era condusă de

unei politici reacționare, 
căreia nu se puteau a- 

gloanțele, reîncarnarea fas- 
reîncălușarea țării în zona 

imperialiste, care o minaseră 
Fără să vrea, cu sîngele bucu-

totuși, dacă nu mai amintim 
de poziție și acțiunile de pro- 
urmat zilei de 24 februarie.

Prima 
„Călăul

Preoteasa,

Spațiu! nu ne permite să redăm întreg 
răsunetul evenimentelor de la 24 februarie, 
uriașa ridicare de masă ce a urmat, prin 
care poporul român, ca făuritor efectiv ăl 
propriei sale istorii, și-a luat soarta în
treagă in miinile proprii și a impus in
staurarea, la fi martie, a guvernului con
dus de Petru Groza, în care partidul co
munist și forfele democratice aveau pre
ponderența, pentru prima oară în istoria 
patriei.

Protestul înverșunat al celor mai dife
rite straturi sociale și personalități nu a 
fost îndreptat numai împotriva unei cri
me premeditate, dar. în primul rînd, 
Împotriva 
la capătul 
fia decît 
cismului și 
intereselor 
la dezastru.
reștenilor și al celor căzuți atunci în alte 
orașe *), Rădescu demonstrase că nu exista 
alternativă, nu exista soluție de salvare 
a țării. în afara programului propus de 
comuniști i DEZVOLTAREA DEMOCRA
TICA A ȚARII, PUTEREA POPULARA, 
REFACEREA ECONOMIEI, SPRIJINI
REA MASIVA A FRONTULUI ANTIHI
TLERIST.

Se cuvine 
toate luările 
test ce i-au 
să menționăm măcar două Prima este 
splendidul articol intitulat „Călăul" al 
regretatului Grigore Preoteasa, articol 
care a contribuit la galvanizarea conștiin
țelor. A doua este scrisoarea publicată de 
Nicolae N. Rădescu, fiul lui Rădescu, prin 
care tînărul protesta în presă împotriva 
ordinelor ucigașe date de tatăl său. scri
soare care se încheia cu cîteva cuvinte 
memorabile i „în primul rînd sînt fiul 
țării și apoi al tău".

Am reconstituit cîteva frînturi ale ore
lor memorabile trăite de la 5 după-amiază 
pînă tîrziu noaptea, acum un sfert de 
veac ; sînt cîteva frînturi, dintr-un întreg 
contemplat de 600 000 perechi de ochi Cu 
mînie, cu durere, cu înciudare, cu spas
mul morții sau nădejdea zilei de miine, 
ochii aceștia au citit înfrigurați, sub 
ploaia gloanțelor, o filă de istorie începu
tă cu un ordin josnic și încheiată cu un 
curaj sublim

Există tineri care le spun „veteranilor" 
de acum 25 de ani :

— Dar noi ? Noi. azi. n-avem aseme
nea „ocazii" de a ne dovedi curajul, noi 
am venit prea tîrziu.

Tîrziu ? întinsă peste munți și aoe, bo
gată în pămînturi, în resurse și filoane, 
în oameni, dar și în necesități și 
cini 
la 
că
dintre noi ; nu refuză pe nimeni, și. avînd . 
In frunte partidul comunist. România so
cialistă de azi 
și competența
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TOVARĂȘUL GHEORGHE RADULESCU
aniversări a Armatei SovieticeA PLECAT LA MOSCOVA

Campionatul mondial
de hochei pe gheață (grupaB)

de misiuni diploma- 
la București, atașați 
membri ai corpului

a) 
in 

ro-

Astăzi începe la București

al reprezentantului 
Republicii Socialiste 
C.A.E.R., membri ai 
mâne.

Luni la amiază a plecat la Mosco
va tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
P.epublicii Socialiste România în'Con- 
siliul de Ajutor Economic Reciproc, 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a 45-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășul Janos 
Fazekas. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, membri ai guver
nului și alte 1 persoane oficiale.

Au fost de față A. V, Basov, am-

basadorul Uniunii Sovietice 
București, și membri ai ambasadei

★
în aceeași zi, tovarășul Gheorghe 

Radulescu a sosit la Moscova.
Pe aeroportul Șeremetievo, Gheor

ghe Rădulescu a fost salutat de 
M A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
precum și de înalț) funcționari ai 
C.A.E.R

Au fost de față Ion Ciubotari), În
sărcinatul cu afaceri a.i. al României 
la Moscova, Vasile Bucur. locțiitor 

permanent 
România 

ambasadei 
(Agerpres)

Ambasadorui Uniunii Sovietice la 
București, A. V. Basov, împreună 
cu atașatul militar, aero și naval al 
Uniunii Sovietice, colonel A. F. 
Musatov, au oferit, luni seara, o re
cepție cu prilejul celei de-a 52-a a- 
niversări A Forțelor Armate ale 
U.R.S.S Au luat parte general-co
lonel Ion Gheorghe. prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate, șeful 
Marelui Stat Major, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii unor 
instituții centrale, reprezentanți ai 
A.R.L.U.S. generali și ofițeri supe
riori, oameni de cultură și artă. Au 
participat șefi 
tice acreditați 
militari și alți 
diplomatic

Plecarea ministrului comerțului
*

Cu prilejul celei de-a 52-a aniver
sări a Armatei Sovietice, la Monu
mentul eroilor sovietici din Capitală 
și la cimitirele militarilor sovietici

de la Herăstrău și Jilava au fost de
puse coroane de flori din partea Mi
nisterului Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România și a Con
siliului popular al municipiului 
București. Au fost depuse, de ase
menea, coroane de flori din partea 
ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în numeroase localități din țară, 
la monumentele și cimitirele eroilor 
sovietici căzuți în luptele pentru e- 
liberarea României de sub jugul 
fascist au fost depuse. coroane de 
flori din partea consiliilor populare 

locale și a garnizoanelor militare, pre
cum și din partea ambasadei U.R.S.S.

★
Cu prilejul „Zilei armatei sovie

tice", la Casa prieteniei româno-so- 
vietice a avut Ioc luni o seară cine
matografică. tn cadrul căreia a fost 
prezentat filmul „Zboară cocorii", 
producție a studiourilor sovietice.

(Agerpres)
1

exterior în R. F. a Germaniei
Ministrul comerțului exterior; Cor

nel Burtică, a plecat luni dimineața 
în R.F. a Germaniei, unde va face o 
vizită la invitația ministrului econo
miei, Karl Schiller. Cu acest prilej, 
vor avea loc convorbiri privind ni
velul schimburilor comerciale, pre- 
c ■m și posibilitatea lărgirii cooperă
rii economice și tehnice dintre cele 
două țări.

La plecare, pe aeroportul BăneasS; 
erau de față membri ai conducerii 
Ministerului 
precum și Franz 
sărcinatul cu afaceri 
R. F. a Germaniei la

★
Luni după-amiază, 

Bonn-Koln, unde erau 
pelele de stat ale României și R.F.G.. 
oaspetele român a fost intimpinat de 
Karl Schiller, ministrul economiei

Egon Emmel, ambasador din 
al R.F.G., și alte persoane o-

Comerțului Exterior. 
Drutschmann, în- 

ad-interim al 
București.

pe aeroportul 
arborate dra-

R.F.G., 
M.A.E. 
ficiale.

Au fost de față Constantin Oan- 
cea, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al României la Bonn, 
Bogdan Butoi, consilierul economic 
al ambasadei, și membri ai amba
sadei române. Miniștrii Karl Schil
ler și Cornel Burtică au făcut scurte 
declarații în fața ziariștilor și a ca
merelor de luat vederi ale televiziu
nii, subliniind perspectivele coope
rării economice dintre România și 
Republica Federală a Germaniei.

în cursul după-amiezii, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior al României, a avut întîlniri de 
lucru cu prof. dr. Karl 
cu Josef Ertl, ministrul 
alimentației, agriculturii 
turii.

Schiller și 
federal al 
și silvicul-

(Agerpres)

întoarcerea delegației de specialiști
care a vizitat Danemarca

Delegația de specialiști, condusă de 
Petre Blajovici, președintele Comi
tetului de Stat pentru economia și 
administrația locală, care a făcut o 
vizită de documentare în Danemar
ca, la invitația ministrului construc
țiilor de locuințe, Aage Hastrup, 
s-a înapoiat luni după-amiază în Ca
pitală.

Printre persoanele oficiale prezen
te la sosire se afla Torben Busck- 
Nielsen, ambasadorul Danemarcei la 
București

Pe aeroport, conducătorul delega
ției, Petre Blajovici, a acordat un in
terviu redactorului „Agerpres", Mir
cea Bumbac, apreciind cu acest pri
lej vizita întreprinsă 
schimb de experiență 
privind construcția de 
cele două țări. Am 
vederi fructuoase cu 
ai unor mari firme 
re de elemente prefabricate pentru 
construcții, cu proiectanți și arhitecți,

ca un util 
și de opinii 
locuințe din 
avut între- 

reprezentanți 
producătoa-

— a declarat el. Gazdele și-au expri
mat interesul pentru experiența spe
cialiștilor români în domeniul con
strucțiilor și dorința de a colabora 
cu întreprinderile și proiectanții ro
mâni în realizarea unor obiective so- 
cial-culturale. Am vizitat o serie de 
cartiere de locuințe, complexe ar
hitecturale reprezentative pentru re
zultatele atinse în Danemarca în do
meniul construcțiilor de locuințe, am 
luat cunoștință de unele metode și 
soluții constructive foarte intere
sante.

Pretutindeni, delegația noastră a 
fost întîmpinată cu mult interes și 
ospitalitate. Constructorii și arhitec- 
ții danezi și-au exprimat dorința de 
a veni în țara noastră pentru a lua 
cunoștință de rezultatele obținute de 
România în acest domeniu. Astfel, 
încă In acest ari, miriistrul construc
țiilor din Danemarcă, împreună cu o 
delegație de specialiști, va vizita Ro
mânia. (Agerpres)

consacrate centenarului nașteriiManifestări
I

s-a desfășurat la 
„Contribuția lui 
învățăturii mar- 
către Comitetul

Luni după-amiază 
Craiova simpozionul 
Lenin la dezvoltarea 
xiste". organizat de 
municipal pentru cultură și artă, în
colaborare cu Casa prieteniei româ- 
no-sovietice. Lectorul Ion Caracalea- 
nu, de la Universitatea din Craiova, a

prezentat o expunere asupra principa
lelor lucrări ale lui V. I. Lenin, prin 
care conducătorul primului stat so
cialist a dezvoltat, în condițiile so- 
cial-istorice ale vremii sale, învăță
tura lui Marx și Engels.

(Agerpres)

Consfătuirea conducerilor de uniuni

de scriitori din țâri socialiste

SPORT
STRĂLUCIT SUCCES | 
AL TENISULUI

ROMÂNESC

llie Năstase, 
campion 

international 
ai S. U. A.

La Casa Scriitorilor „Mihail Sado- 
veanu“ din București au început la 
23 februarie lucrările Consfătuirii 
conducerilor de uniuni de scriitori 
din țări socialiste, organizată de Uni
unea Scriitorilor din România.

La lucrări participă delegații ale 
uniunilor de scriitori din : Bulgaria 
— condusă de Gheorghi Djagarov, 
președintele Uniunii ; Cehoslovacia— 
condusă de Andrej Plavka. președin
tele Uniunii Scriitorilor Slovaci ; poe
tul Luis Rivera Suardiaz, reprezen
tantul Uniunii Naționale a Scriitori
lor și Artiștilor din Cuba ; R. D.

Germană — condusă de Fritz Selb- 
mann, vicepreședinte al Uniunii ; 
R.P Mongolă — condusă de S. Ud- 
vab președintă ,a Uniunii ; Po
lonia — condusă de Josef Lenart, 
membru în Prezidiu] Uniunii ; Ro
mânia condusă de acad. Zaharia 
Stancu. președintele Uniunii ; Unga
ria —, condusă de Darvas Jozsef, pre
ședinte al Uniunii ; U.R.S.S. — con
dusă de. Gheorghi Markov, secretar 
al Uniunii.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

Premiile concursului de creație

l 
ț

1

Tn cadrul manifestărilor consacra
te împlinirii a 25 de ani de la eve
nimentele ce au premers memorabi
lului act istoric de la 6 martie 1945, 
luni după-amiază, la Casa corpului 
didactic din Capitală, a avut loc o 
adunare la care au participat cadre 
didactice din învățămintul general, 
liceal și profesional bucureștean.

Cu' acest prilej, a fost evocată a- 
dunarca din februarie 1945, cînd, în 
semn de profund atașament față de 
lupta dusă de Partidul Comunist 
Român pentru democratizarea țării 
și instaurarea imediată a ’ unui gu
vern de largă concentrare democra
tică, cadrele didactice au aderat la 
Confederația Generală a 
Despre avîntul revoluționar al lup
tei maselor pentru cucerirea puterii și 
instaurarea unui guvern democratic, 
despre activitatea organizațiilor pro
gresiste ale tineretului in perioada 
premergătoare zilei de 6 martie 1945 
și despre unele aspecte ale luptei 
ideologice în acele momente au vor
bit trei dintre participanții la adu
narea de acum un sfert de veac : dr. 
Petre Iosif, director adjunct in Mi
nisterul Afacerilor Externe, prof, 
univ. Călin Popovici, șeful secției de 
astrofizică a observatorului astrono
mic al Academiei, și conf. univ. 
mand Popper, de la Academia 
științe economice.

★
La Casa orășenească de cultură 

Rădăuți a avut loc luni un simpozion 
dedicat apropiatei aniversări a 25 de 
ani de la instaurarea primului gu-

vern democratic din România, 
meroși oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile orașului, 
profesori și elevi au ascultat expune
rile prezentate de cadre didactice și 
de juriști au evocat momente pre
mergătoare preluării puterii de către 
clasa muncitoare, în alianță cu țără
nimea muncitoare, rolul conducător 
al Partidului Comunist Român. în 
lupta desfășurată de masele largi 
populare, de-a lungul celor 25 de ani 
de mari transformări politice și so
ciale.

Muncii.

Ar
de

din

Administrația Asigurărilor 
de Staț anunță că tragerea da 
amortizare pe luna februarie 
1970, a asigurărilor mixte de 
viață, are loc la 28 februarie 
1970, în orașul Galați. Partici
pă la tragere asigurările mixte 
de viață pentru care primele 
sînt achitaîe la zi. Cu acest 
prilej se vor plăti, înainte de 
termenele stabilite în polițe, 
sumele asigurate corespunză
toare tuturor combinațiilor de 
litere ieșite la sorți. Fondul pus 
Ia dispoziție pentru această 
tragere de amortizare este ne- 

. limitat.
Asigurați 1 Achitați-vă din 

timp primele de asigurare 
pentru a participa cu șanse 
mari la această tragere de a- 
mortizare 1

i

(Urmare din pag. I)
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remarcate. Iugoslavia', România, Japo
nia, Norvegia sau Bulgaria, dar tui 
atît de dornice de afirmare.

Toate dalele de care dispunem ne 
îndrituiesc să credem că amatorii dî 
hochei din țara noastră vor avea 
prilejul să asiste, direct sau prin 
intermediul transmisiilor radio și 
televiziune, la un campionat de mare 
atracție, disputat în cel mai larg ca
dru de echitate sportivă.

Ziua de „odihna" dintre grupele 
C și B ale campionatelor mondiale 
și europene de hochei pe gheață a 
trecut și după-amiază, la orele 16, 
pe patinoarul „23 August" din Ca
pitală, vom fi martorii festivității de 
deschidere a întrecerilor grupei B.

Disputarea unei competiții de a- 
•emenea amploare 
cel mai de seamă 
de ani de existență 
mânesc. Comi
sia de organiza
re a campionate
lor, beneficiind 
de experiența po
zitivă a C.N.E.F.S. 
in organizarea u- 
nor asemenea 
manifestații spor
tive internaționa
le, ca și de recu
noscuta ospitali
tate a poporului 
român, a asigurat 
intr-un timp re
lativ scurt cele
mai bune con
diții de desfășurare 
cuvine, desigur, menționat 
sprijinul competent al' Federației in
ternaționale de hochei pe gheață ai 
cărei reprezentanți au și făcut cunoș
tință cu realizările înregistrate in 
pregătirea întrecerii.

Timp de zece zile (de la 24 febru
arie la 5 martie), pe oglinda de ghea
ță de la patinoarul „23 August" își 
vor măsura forțele echipe cu mare 
reputație în hocheiul internațional, 
unele dintre ele mulți ani compo
nente ale grupei A — S.U.A., R.F. 
a Germaniei. Elveția, altele mai nou

Jucătorul român a 
vins — în finală — 
3—2, după ce a fost con
dus de Richey cu 2—O !

Desfășurate la Salisbury (Ma- 
rylana), campionatele internați
onale de tenis pe teren acoperit 
ale S.U.A., marele concurs Open 
a. sezonului de iarnă, au prile
juit unul dintre cele mai stră
lucite succese ale nenisuiui ro
mânesc, concretizat prin victo
ria tînârului campion Uie Nas- 
tase care, după o partidă ma
raton de 5 seturi, l-a învins în 
finala probei de simplu bărbați 
cu 6—8, 3—6, 6—4, 9—7, 6—0 pe 
jucătorul profesionist ameri
can Cliff Richey,

Feste 4 000 de spectatori au 
urmărit această finală drama
tică, o luptă acerbă, in care llie 
Nâstase, condus cu 2--0 la se
turi, a reușit cu un calm și o 
răbdare impresionante, dar și 
cu mari virtuți tehnice, să în
toarcă în favoarea sa soarta u- 
nei partide ce părea pierdută. 
Performanța tînârului nostru 
jucător este întru totul remar
cabilă A fi primul intr-un tur
neu de asemenea anvergura, un 
turneu în care de 
Santana și Arthur Asiie, 
Tony Roche și Rod Laver, nu 
a lipsit nici o stea a sportului 
rachetei, înseamnă consaeiarea. 
cucerirea unui loc de frunte în 
ierarhia tenisului mondial

Comentatorii agențiilor inter
naționale de iSresă evidențiază 
totodată curajul, tenacitatea ro- 
mânmui care, deși nu se afla 
in plenitudinea mijloacelor sale 
fizice, a reușit să ciștige acest 
dificil turneu. „Tot timpul tur
neului, scrie corespondentul a- 
genției UNITED PRESS IN
TERNATIONAL, Năstase a fost 
suferind (infecție stomacală) 
Bichey, la rindul său, era și el 
puțin bolnav, dar nici unul nu 
a cedat, oferind publicului un 
joc curii rar s-a văzut pe cour- 
turile acoperite americane".

Comentînd finala campiona
telor „Indoor" de tenis ale 
S.U.A., corespondenții de presă 
evidențiază că. „in primele două 
seturi, Richey, foarte sigur dc> 
el, apărea ca un cîștigător scon
tat. Năstase părea mai slab ca 
in meciurile precedente și nu 
reușea să-și facă jocul său ca- 
re-i îngăduise să elimine pe eu- 
noscuții Ashe și Taylor. în se- i 
tul ai treilea insă, cînd Richey.) 
a pierdut serviciu) la 3—0, în 
jocul românului s-a produs o 
schimbare surprinzătoare. în 
mod treptat, metodic, cu mingi 
scurte, alternate cu voleuri, 
mingi înalte și „crosuri", inte
ligent plasate, campionul român 
a măcinat rezistența jucătorului 
american. Momentul-cheie al 
partidei a fost în setul patru, 
cînd NASTASE A SALVAT 
DOUA MECIBOLUR1, CÎȘTU 
GÎND ÎN CELE DIN URMA CU 
9—7. Ultimul set a fost la dis
creția jucătorului român. Ame
ricanul n-a mai fost capabil să 
dea o replică valabilă, așa cum 
făcuse in setul precedent". 
Comentatorii remarcă, de ase
menea, abilitatea tehnică a iui 
Năstase. precum și marele pro
gres pe care l-a făcut el în ul
timul an, situindu-se in prezent 
la valoarea celor mai reputați 
tenismani din lume.

„Ilie Năstase, tînărul campion 
român, în vîrstă de 23 de ani, 
care incă anul trecut in meciu 
rile din „Cupa Davis" ne dădu
se o dovadă a talentului său, 
are in față un frumos viitoi 
sportiv", scrie corespondentul a- 
genției FRANCE PRESSE.

in- 
cu

la Manuel
la

este evenimentul 
din cei peste 45 
a hocheiului ro

transmisiilor radio și

PROGRAMUL ZILEI 
DE ASTĂZI

ti,30 — Japonia—S.U.A.
12,0(1 — Bulgaria—Elveția
16,00 — Festivitatea de des-

ora
ora
ora 
chidere
ora 17,00 — R.F. a Germaniei— 
Iugoslavia
ora 19,30 — Norvegia—România

a competiției. Se 
aici și

*
Luni seara, la Casa Ziariștilor a 

avut loc o conferință de presă, orga
nizată de Asociația presei sportive 
de pe lingă Uniunea Ziariștilor, cu 
prilejul deschiderii campionatului 
mondial de hochei pe gheață, grupa 
B, ce se va desfășura la București, 
între 24 februarie și 5 martie.

După ce a vorbit despre organiza-

Dincolo de suc
cesul general al 
întrecerii ne in
teresează, bineîn
țeles, cum se vor 
comporta 
zentanții 
Știm, desigur, că 
s-au pregătit cu 
multă atenție în 
vederea campio
natului care în
cepe astăzi și că 
există un consens 
unanim în depu
nerea tuturor e- 
forturilor pentru 
a hocheiului ro- 

_____  _ „_____ de la Bucu
rești. Urîndu-le succes deplin în în
trecerea pe care o încep astăzi, le a- 
mintim că principala, armă a altor 
sportivi români, angrenați în com
petiții pe echipe, a constat și constă 
în angajarea totală pentru cauza 
echipei lor Numai dăruindu-se fără 
rezerve, în fiecare minut, în fiecare 
fază, hocheiștii noștri vor reuși o 
comportare la înălțimea așteptărilor 
iubitorilor hocheiului din țara noas
tră, a condițiilor de pregătire ce le-au 
fost create.

o prezență demnă 
mânesc la „mondialele'

repre- 
noștri.

★

rea și desfășurarea campionatului, 
Nicolae Bozdog. președintele Federa
ției române de hochei pe gheață și 
al Comisiei de organizare a campio
natului mondial, a răspuns la între
bările ziariștilor români și străini și 
ale corespondenților de presă străini 
acreditați la București.

Fotbaliștii noștri au obtinut

o nouă victorie la Rio de Janeiro

Buenos
Al.

de

(Agerpres)

Nu-

în
(Agerpres)

formă de lapoviță și ploaie 
trivit. Temperatura 
ușoară.

„Vasile Alecsandri" pentru piese intr-un act
RomâniaDupă lectura a circa 320 de piese, 

. dintre care 69 în limoa maghiară,.#i, 
9 jn .limba germană, prezentate in 
ediția 1969 a Concursului rle"’Ji'eăȚfe 
„Vasile Alecsandri". pentru piese 
într-un act, organizat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, ju
riul a acordat următoarele premii 
pentru :

Piese destinate formațiilor de tea
tru de amatori iad uiți) : „Scinduri 
pentru tron împărătesc" de Gheorgne 
Viad și “ “ .................... '■Viad și „Trecătorul" de Mâhes 
Gydrgy/ — premiul 11 ; „Entuziastul 
de cursă lungă" de Șt. Haralamb și 
H. Salem, „Mireasa cu mașină" de 
Bans Kehrer și „Mansarda" de Dan 
Tărchilă — premiul III ; pieselor 
„Ponticele" de Valentin Munteanu. 
„Bătrîni la poartă" de Tite! Conslan-

tinescu și „Dumneata n-ai dreptul" 
de Tonei I-Iristea le-au. fost ^atribuite., 
mențiuni.

Piesd''destinate teatrului școlari 
„Cu barbă si fără" de Viniciu Gafița 
— premiu] I ; „Jurna ul Monicăi" de 
Virgil Puicea — premiul III ; pre
miul special al Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor a fost a- 
cordat'piesei „Foișorul" de 
drian

Piese destinate teatrului de 
Duși : „Zboară, zboară" de Alecu 
povici și „Cutia cu surprize" de Xe
nia Roman — premiul I ; „Stînicioa- 
ră cit o dottiooară" de Dorina Bă- 
descu și „Cîntecul lui Corbea" 
Traian Chelaru — premiu] III.

Neaga, Domide și Lucescu - autorii golurilor

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 februarie, tn țară ■ Vreme în 
general umedă, cu cerul variabil, mail 
mult acoperit Vor cădea precipitații 
temporare în jumătatea de nord a țâ
rii. mai ales sub formă de ninsoare

și lapoviță și sub formă de ploaie în 
sud. Vini potrivit, cu intensificări lo 
cale Temperatura în scădere ușoară 

'în nordul țării, la începutul interva
lului și în creștere în rest. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, iar maximele 
intre minus I grad și plus I grad 
îh București : Vreme in general 
umedă, cu cer variabil, mai mult a- 
.'oper.it Vor cădea precipitații sun 
formă de lapoviță și ploaie Vînt po- 

creștere

Selecționata de fotbal a Românie) 
și-a încheiat lungul său turneti în 
America de Sud cu o prestigioasă 
victorie. întrecînd cu scorul de 3—0 
(1—0) formația Independiente Buenos 
Aires, în meciul disputat pe stadio
nul Maracana din Rio de Janeiro 
Prima repriză a fost echilibrată în 
ansamblu, dar românii, transmite co
respondentul agenției United Press 
International, s-au dovedit mai ra
pizi și cu un plus de vitalitate. De 
altfel, această ușoară superioritate 
s-a materializat printr-un gol splen
did. înscris de N'eagu în minutul 10 
In repriza secundă, românii au deți
nut inițiativa, făcînd incursiuni re
petate spre poarta apărată de Truc- 
cia. Argentinienii au început să joa
ce dur, brutal chiar, dar n-au putut 
împiedica majorarea scorului, cînd 
Domide (care l-a înlocuit pe Dumi- 
trache) a înscris imparabil în minu
tul 60. Al treilea gol a fost marcat

de către Lucescu în penultimul minut 
de joc.

Arbitrul brazilian Carlos Cosa a 
condus următoarele formații . RO
MANȚA : RADUCANU - SATMA- 
REANU, LUPESCU, DINU, MOCA- 
NU - DUMITRU, NUNVVEILLEK — 
NEAGU, DOBRIN, DUMITRACHE, 
(DOMIDE), LUCESCU

INDEPENDIENTE: TRUCCIA — 
MARCOLI, MONJES, FIGUEROA, 
RAIMONDO - PAVONI, BEAK- 
NOA - TARV1O, YAZALDE, A- 
DORNO. TARABINI.

*
Echipa României termină cu un 

bilanț favorabil turneul sud-amen- 
?an de pregătire in vederea campio
natelor mondial? 4 victorii (1—0 
Atletico Mineiro. 2—1 Curitiba, 2—0 
Vasco da Gama. 3—0 Independiente 
Buenos Aires), două înfringeri (1—2 
Cruzeiro, 1—4 Flamengo) și două 
jocuri nule (1— 1 International Porto 
Alegre, l — l selecționata Peru)

de solilocviu, Contem- 
plindu-și opera, refă- 
clndu-i in gind istoria, 
oamenii Se urmăresc, 
ca-ntr-o suită de foto
grafii, in creșterile lor 
succesive. Romanul no
ului transformator ro
mânesc cuprinde, in 
creșteri pline de ten
siune, nenumărate a- 
semenea ipostaze și 
clipe, înglobate intre 
fișele unei anchete 
mai largi, privind dez
voltarea unei colecti
vități.

Acest roman debu
tează in atmosfera e- 
fervescentă a marii în
treceri dedicate Con
gresului al X-lea al 
partidului. Directivele 
Congresului, îndem
nurile privind fructi
ficarea concepției teh
nice proprii, pentru 
realizarea unor produ
se de inaltă clasă, 
competitive, destinate 
echipării moderne a 
economiei noastre so
cialiste. coincid. la 
,,'Electroputere". cu pe
rioada in care Minis
terul Energiei Electri
ce lansează 
de fabricație a trans
formatorului 
MV A. Cine. însă, 
face proiectul ? Coefi
cientul maxim de for
ță atins de proiectan
ta uzinei — coeficient 
care dădea, după opi
nia unor experți. mă
sura deplină și ultimă 
a posibilităților de 
concepție și de execu
ție existente în între
prinderea craioveană 
— îl oferise transfor
matorul de 125 MV A. 
construit pentru cen
trala electrică de la 
Galați. Pentru noul a- 
gregat, cu o „proble-

comanda

de 190
va

matică" tehnică infinit 
mai complexă, se 
căuta, așadar, un pro
iectant...

Institutul de studii 
șt proiectări electro- 
energetice din cadrul 
ministerului organizea
ză o licitație de ofer
te. Iși prezintă proiec
tele firme europene cu 
vechi tradiții, ca „Elin 
Union" (Austria). „A. 
Savoisienne" (Franța), 
„Siemens" și „A.E.G." 
(R. F. a Germaniei).

construcției, momen
tul de apogeu, dar nu 
și ultimul. Pentru cei 
patru ingineri șt pen
tru ceilalți proiectanți 
din fabrica de trans, 
formatoare, care le a- 
sistaseră, de-a lungul 
a săptămini și luni, e- 
forturile, cheltuind mii 
de ore de muncă peste 
program pentru întoc
mirea și definitivarea 
lucrării, a fost numai o 
scurtă pauză, ca un 
„respiro", in tensiunea

tru aceasta, au trebuit 
restructurate echipe șt 
secții,
spațiile de producție, 
făurite utilaje tehno
logice inedite, și nu u- 
nul sau două, ci zeci 
și zeci, după proiecte 
concepute tot de ingi
nerii uzinei. S-ar pu
tea scrie un reportaj 
de senzație fie șt nu
mai despre „looping"- 
urile de ordin tehnic 
impuse de construcția 
metalică a agregatului.

restructurate

Un uimitor pachet de forță
Se prezintă insă, din 
proprie inițiativă, și 
reprezentanții uzinei 
de la Craiova Autorii 
proiectului : patru in
gineri incă tineri, dar 
cu state de funcțiune 
in cadrul uzinei va
riind intre 14 și 16 ani, 
trecuți printr-o școală 
a muncii pe care și-o 
făuriseră singuri și al 
cărei dinamism al a- 
firmării se probase 
pină atunci, nu o dată. 
Consiliul 
cercetează 
compară, dezbate, de
cide : se aprobă nro- 
lectul „Electropute- 
re" (autori : Gheorghe 
Toma, Costin Rădules- 
cu, Constantin Gaciu. 
Constantin Treschin). 
pentru soliditatea și 
noutatea soluțiilor teh- 
nico-economice, pentru 
parametrii funcționali 
pe care-i propune.

A fost, in romanul

experților 
proiectele.

unei acțiuni de propor. 
ții, care anticipa o 
nouă etapă in dezvol
tarea uzinei. Succesul 
de prestigiu cucerit in 
confruntarea cu parte
neri reputați trebuia 
acum, intărit prin fap
te, relevat — cu ace
lași cîștig de cauză — 
in planul complicat și 
exigent al practicii.

— Din punctul de 
vedere al execuției — 
iși amintește inginerul 
Constantin Treschin — 
transformatorii 
tru reprezenta 
mare examen, 
ța prin toate 
sale, inclusiv 
țiile. limita maximă a 
capacității fabricii, a- 
cel „prag de sus" care 
înseamnă. pentru
mulți, un fel de sabie 
a lui Damocles...

Dar ..pragul de sus" 
a fost forțat Și cu suc
ces. Chiar dacă, pen-

nos- 
încă un 
El for- 
datele 

propor-

m condiția în care fa
brica. profilată centru 
transformatoare de di
mensiuni mai reduse, 
nu dispunea de o plat
formă de lucru capa
bilă să suporte astfel 
de sarcini. (In prezent, 
o astfel de platformă 
există. Noua fabrică 
de transformatoare 
mari de la „Electro- 
putere". unitate reali
zată peste prevederile 
cincinalului, la propu
nerile uzinei, și intrată 
parțial in funcțiune la 
începutul acestui an, 
asigură toate condițiile 
pentru producerea u- 
nor agregate de mare 
putere, inclusiv a u- 
nor autotransformatoa- 
re de 400 MVA, care 
vor fi in curind lansa
te în fabricație. Dar 
in epoca la care ne re
ferim, spațiul de lucru 
constituia o problemă 
stringentă, in ciuda

faptului că „vechea" fa
brică de transforma
toare, inaugurată in 
1957, pe un teritoriu a- 
coperind trei pătrimi 
de hectar, se extinsese 
continuu, îngh’țind. 
doar in 1966. întreaga 
suprafață a fostului 
stadion uzinal, de 
9 600 de metri pătrați).

S-ar mai putea scrie 
un alt reportaj despre 
modificările operate la 
macaraua-portal a fa
bricii, ca să reziste la 
solicitări cu care nu 
mai ivusese de-a face. 
Cele mai bune echipe 
de muncitori, mobiliza
te de organizațiile de 
partid, au stat alături 
de proiectanți, zi și 
noapte, pe toată du
rata ciclului de fa
bricație, rezolvînd îm
preună cu ei proble
mele dificile ridicate 
de soluțiile constuc- 
tive originale, unice. 
Echipa condusă de 
Ștefan Durdui, autoa
rea bobinaiului de joa
să tensiune a agrega
tului. echinele 
Mircea Berbecaru 
Dinu Romică. la 
binaiul de tensiune 
înaltă, echinele condu
se de meșterii Popa 
llie și M. Crețoiu. de 
la atelierul de cuve 
sînt numai cîteva din- 
tr-o lungă listă '

Problematica 
nică nouă, 
soli citind 
mobilitate, 
soluției și 
transcripției ei in rea
litate a fost dictată, 
mi se spune, de înseși 
„răspunderile- deose
bite cu care este in
vestit agregatul. El nu 
va fi .montat intr-o oa
recare centrală electri
că, deci in condiții de 
exploatare „clasice", ci

lui 
Și 

bo-

teh- 
complexă, 

inteligență, 
ind ăznea-.a 
acuratețea

pe platforma de beton 
a marelui baraj dever- 
sor din mijlocul Du
nării. împreună cu 
alte cinci transforma
toare de aceeași capa
citate. care nor fi fur
nizate anul acesta de 
noua fabrică de la „E- 
lectroputere". gigantul 
de 190 MV A va prelua 
energia livrată de cele 
6 turbogeneratoare ale 
'marii hidrocentrale, 
oferind, ca efect p’as- 
tic, pe platforma ba
rajului dunărean. între 
apele și munții supuși 
de om imaginea ți
nui impunător monu
ment al tehnicii vea
cului Circumstanțele 
unei exploatări de un 
tip inso'it. specific — 
personalul de deservire 
se află pe țărm iar a- 
gregatul în mijlocul 
fluviului, pe baraj — 
au impus, printre al
tele, realizarea unui re
glaj automat al răcirii 
transformatorului, nrin 
comandă de la di'tanță. 
Cn al'r3 t-'n’nfh crț-r). 
plexe privind de pil
dă. protecția împotri
va înghețului, a peri
colului infiltrării anei 
in rezerr°’" de u'ei.

l-am intilni1 pe in
ginerii T'iȚna, Rădutes- 
iu Treschin -i Ga.-, iu in 
biroul de proiectare al 
fabricii lingă planșele 
cu scheme savante și. 
cedind unui impuls de 
moment, mi-a plăcut, o 
clipă, să mi-i închipui 
acolo, pe Dunăre, in
tre ane. comandând al
cătuirea lurrținii

A acestei lumini 
înseamnă energie 
tere înaintare 
viitor, operă a indus
trializării socialiste, o- 
peră a partidului în
făptuită de mâini pa
sionate.

care 
pu- 

spre

Teatrul de amatori
(IJrmare din pag I)

ordinea ideii de „contract", între 
organizatori și concurenți, între cei 
care oferă trofeele și întreg cadrul 
competițional. pe de o parte și cei ' 
care doresc să lupte pentru obține
rea trofeelor puse în joc, pe de altă 
parte. Sensul introducerii unei eta
pe necompetiționale — în cursul că
reia concurenții au obligația de a 
îndeplini un minimum de condițji. 
constînd din prezentarea unui nu
măr de premiere și de spectacole cu 
public, — este acela de a reda ama
torismului teatral caracteristica sa 
primordială, de activitate artistică 
consacrată unei misiuni cultural-e
ducative de masă și decurgînd strict 
din pasiunea, vocația artiștilor, nu 
din ambiția de a cuceri, cu orice 
preț. unul sau altul dintre premii

Desigur este necesar să convenim 
și asupra necesității unor bariere se
lective suplimentare, menite să sti
muleze eforturile creatoare ale ar
tiștilor amatori, ale instructorilor 
acestora, să prilejuiască afirmarea 
talentelor autentic apte pentru arta 
teatrală, poate cea mai dificilă din
tre toate artele culte. Ceea ce tre
buie. însă, să constituie o princi
pală datorie a organizatorilor și. im
plicit., un beneficiu al instructorilor 
și artiștilor amatori este organiza
rea în cele mai bune condiții a 
asistenței de specialitate, acordate 
în mod egal tuturor celor care do
resc să o primească 
necesare un număr cît mai mare de 
cursuri cu instructorii și cu inter- 
preții, organizate de școlile popu
lare de artă și de casele, județene 
ale creației, cu sprijinul celor mai 
valoroși pedagogi din rîndurile oa
menilor de teatru din instituțiile 
teatrale profesioniste. Cultivarea ap
titudinilor, ca un scop esențial al 
amatorismului, deci învățămintul 
artistic de masă, trebuie considera
tă drept componentă inseparabilă 0 
tuturor competițiilor.

Rostul cel mai orotund al acestei 
concepții de organizare a competiți
ilor teatrului de amatori ar fi ace
la de a-1 feri de primejdia unui alt

Așadar. s’~

'. tip de supralicitare dealt acela de 
ordin cantitativ Este vorba de ne
înțelegerea funcțiilor Educative spe
cifică mișcării artistice de amatori. Pe 
drept cuvînt se consideră unanim 
că menirea teatrului de amatori este 
ca el să contribuie la educarea) so
cialistă și estetică a maselor. Eă poa
te fi realizată prin acțiunea nemij
locită a actului artistic asupra celor 
care umplu sălile de spectacol. Iată 
de ce pretindem eu îndreptățire, si 
în acest domeniu, un repertoriu de 
cea mai bună calitate (deasupra ori
căror mode sau experimente), care 
să faciliteze influența educativă a 
spectacolului, să aibă un larg răsu
net

Dar dacă am încerca să definim 
specificul teatrului de amatori in 
ansamblu) vieții teatrale am putea 
spune că, în timp ce teatrul profe
sionist se consacră in exclusivitate 
educării spectatorilor, teatru) de a- 
niatori, pornind de la acest atribut 
esențial, trebuie să se consacre in a- 
celași timp și autoeducării artiștilor 
amatori : în cadrul raporturilor ama
torilor cu publicul se petrece, de 
fapt, un proces de educare reciprocă, 
publicul amatorilor fiind un parti
cipant egal la dezvoltarea actului ar
tistic

Adevărata plăcere estetică depinde 
de însuși actul creator, lată, deci, că 
sensul autoeducării prin artă capătă 
adîncimi deosebite ; prin actul ar
tistic. omul își formează deprinderile 
creatoare, iși educă personalitatea, 
dind curs liber acelei „năzuințe plăs- 
muitoa're" a cărei afirmare deplină 
este chezășia formării în timp a u- 
nor exemplare umane de o armonie 
și desăvîrșire, amintind opera de 
artă Odată făcut acest pas, putem 
pretinde realizarea la cea mai înaltă 
ținută intelectuală a generoasei misi
uni socia e a mișcării artistice de a- 
matori în general și a teatrului în 
special aceea de a educa în spiri
tul înaltelor exigențe ale societății 
socialiste masele cele mai largi de 
la orașe și sate

Dacă apropiatul festival „I. L Ca- 
ragiale" va fi un pas, cît de mo
dest. dar real, pe acest drum, el îșl 
va fi îndeplinit misiunea.

Al

oper.it
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® DIVERGENȚELE PERSISTA ® MARIANO RUMOR : „DACA 

NU EXISTA DORINȚA DE A AJUNGE LA UN COMPROMIS VA 

TREBUI SA RENUNȚ LA MANDATUL ÎNCREDINȚAT"

© Raid al aviației israeliene @ Comunicatul
reuniunii de la Amman

DE ACȚIUNE A
FORȚELOR DE STlNGA

»

ROMA 23 (Agerpres). — Dată 
nu există dorința de a se ajunge la 
un compromis cu privire la proble
mele controversate va trebui să re
nunț la mandatul încredințat de pre
ședintele republicii, a declarat luni 
premierul desemnat, Mariano Ru
mor. Știri de ultimă oră au precizat 
că Mariano Rumor a amînat convor
birile pe care trebuia să le continue 
marți cu liderii partidelor socialist, 
socialist unitar și republican, dato-

rită divergențelor ce se mențin în
tre parteneri cu privire la problema 
divorțului, la amnistierea celor în- 
vinuiți de „instigare" în timpul greve
lor din toamna trecută și la relații
le majorității de centru-stînga cu 
partidul comunist.

Aceleași știri subliniază că nego
cierile purtate pînă acum nu au per
mis înregistrarea de progrese vizi
bile.

PREȘEDINTELE G. POMPIDOU
LA WASHINGTON

PARIS 23 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Georges Pompidou, a 
părăsit luni Parisul, plecînd pe ca
lea aerului în Statele Unite, într-o 
vizită oficială de peste o săptămînă. 
în timpul șederii sale în S.U.A., 
Pompidou va avea două întrevederi 
cu președintele Nixon. Prima este 
programată pentru marți, iar cca 
de-a doua pentru joi.

La Paris, surse oficiale, citate de 
agenția U.P.I., apreciază că, in tim
pul întrevederilor, cei doi președinți 
vor examina rolul N.A.T.O. și pozi
ția franceză față de acest bloc, po
litica monetară internațională, rela
țiile Est-Vest și situația din Orien
tul Apropiat. Pe agenda convorbiri
lor vor figura, de asemenea, și pro
bleme referitoare la evoluția rela
țiilor dintre cele două țări.

Vizita președintelui Georges Pom
pidou în S.U.A. se află in centrul

atenției presei franceze de luni dl^ 
mineață. „Politica pe care o va 
apăra și explica Georges Pompidou 
la Washington se întemeiază pe în
credere. reciprocă, dar exclude orice 
infeudare", scrie oficiosul „La Na
tion". în opinia acestui ziar, intre 
Franța și S.U.A. nu ar exista „dez
acorduri fundamentale în viziunea 
lor de ansamblu asupra politicii mon
diale".

Alte ziare .pun accentul, dimpo
trivă, pe prezența unor divergențe. 
„Indispoziția creată de divergențele 
între orientările politice franceze și 
americane față de Orientul Mijlociu 
— scrie „Combat" — riscă să reducă 
din eficacitatea vizitei lui Pompidou", 
în aceeași ordine de idei, ziarul 
„L’Aurore" scrie că furnizarea unor 
avioane „Mirage" Libiei „a provocat 
un șoc la Washington, ale cărui im
plicații sînt greu de imaginat".

TEL AVIV. — Aviația lsraeliană a 
întreprins luni un raid de bombarda
ment asupra unor poziții militare 
egiptene amplasate în sectorul sudic 
al Canalului de Suez, a anunțat la 
Tel Aviv un puj-tător de cuvînt mi
litar citat de agfenția France Presse. 
El a menționat că raidul a avut 
drept obiectiv poziții ale bateriilor 
antiaeriene egiptene. La Cairo ata
cul aviației israeliene a fost confir
mat de un purtător de cuvînt mili
tar, relatează agenția M.E.N.

★
AMMAN. — Detaliile acordului In

tervenit duminică seara între repre
zentanți ai organizațiilor palestinene 
de comando și oficialitățile iordanie- 
ne urmează să rămînă secrete — se 
anunță oficial din Amman. In comu
nicatul comun c'are a fost dat publi
cității după încheierea reuniunii se 
menționează numai că cele două 
părți au examinat „într-o atmosferă 
de cordialitate șl bună înțelegere" 
toate problemele nesoluționate și că 
au hotărît, de comun acord, „să coo
pereze în vederea consolidării unită
ții naționale".

Acordul intervenit la Amman du
minică seara, scrie în legătură cu a- 
ceasta corespondentul agenției 
Reuter, se bazează pe principiul că 
„nu există nici învingător, nici în
vins". Reiese în mod clar, adaugă a- 
genția citată, că organizațiile palesti- 
nene s-au angajat să respecte anu-

mite prevederi disciplinare, Instituite 
de ele însele (printre acestea interzi
cerea portului de armă în locurile 
publice și necesitatea cooperării cu 
forțele de ordine iordaniene), dar că, 
totodată, măsurile luate de guvernul 
Iordaniei și care au fost la originea 
ctizei rămîn înghețate »

★
TRIPOLI. — Președintele Consiliu

lui Comandamentului Revoluției din 
Libia, colonelul Moamer El Gedafi, a 
organizat duminică la Tripoli o con
ferință de presă. Vorbind despre ne
gocierile inițiate de autorități cu cele 
21 de companii petroliere internațio
nale, prin care se urmărește sporirea 
redevențelor pe care acestea le plă
tesc guvernului de la Tripoli, Gedafi 
a menționat că resursele financiare 
obținute pe această cale vor fi folo
site în scopul dezvoltării țării și al 
îmbunătățirii situației popbrului li
bian.

Gedafi a dezmințit știrile potrivit 
cărora autoritățile libiene ar inten
ționa să angajeze personal și piloți 
străini pentru a deservi cele 100 de 
avioane'„Mirage" achiziționate din 
Franța.

Referindu-se la situația din Orien
tul Apropiat, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției a rea
firmat sprijinul pe care Libia îl acor
dă țărilor arabe și luptei comandou
rilor palestinene;

Scrisoarea adresată 
de Georges Marchais 

lui Michel Record

DELHI 23 (Agerpres). — La 22 fe
bruarie a sosit la Delhi delegația 
Consiliului popular al municipiului 
București, condusă de președintele 
Comitetului executiv, primarul ge- 

' ~ Dumitru Popa,
primarului capitalei 
o vizită în India.

nerăi al Capitalei, 
care, la „invitația 
indiene, va face

La aeroport, delegația a fost întîm- 
pinată de primarul orașului Delhi, 
Hans Raj Gupta, și de alte oficiali
tăți municipale. Au fost, de asemenea, 
prezenți ambasadorul României în 
■India. Petre Tănăsie, și alți membri 
ai ambasadei.

După prăbușirea unui avion

Cereri pentru convocarea
unei conferințe

privind securitatea aeriană

Tensiune
și dereglări
In mecanismul

electoral
(Urmare din pag. I)

cărui alegător al său... cite un auto
mobil, în cazul victoriei (').

Se apreciază că șansele lui de a 
învinge sînt mici, tar mstalarea in 
funcție imposibilă, întru.cit grupurile 
militare care l-au râs.'.urn-it' in 1958 
-si <n manifestat intenția de a repeta 
operația, dacă va fi cazul.

Programul lui Pastra.-.a, candidatul 
„cel mai oficial", nu oferă diferențe 
esențiale față de. cel aplicat de ac
tualul președinte Restrepo. „Conti
nuitate în cadrul reformei" -- astfel 
și-a rezumat Pastrana intențiile, asu- 
niîndu-și prin aceasta, implicit, im
popularitatea ultimelor trei guverne 
ale „frontului". Adversarii săi mai 
„independenți", Sourdis și Betan
court, afirmau că el este „candidatul 
Departamentului de stat nord ameri
can" și că a fost impus în mod „ne
democratic".

Betancourt are un program vag, 
prevăzînd impulsionarea reformei a- 
grare (calificată drept „contrarefor
mă" de sindicatul muncitorilor de pe 
plantații). aprobarea acordurilor 
existente între liberali și conserva
tori, acceptarea capitalului străin, 
dar în „condiții demne", și unele pre
vederi referitoare la scăderea șoma
jului. în ultima sa apariție la televi
ziune, el a citat statistici alarmante 
privind realitățile columbiene : o sută 
de copii mor zilnic din cauza subali- 
mentației, un milion de locuitori, din 
cele 20 de milioane cit numără popu
lația, nu au de lucru și patru mili
oane trăiesc în cocioabe. Dezvăluiri 
de acest fel face și Sourdis? dar nici 
unul din ei nu poate să respingă acu
zațiile că. de fapt, cu toții repre
zintă sistemul care a generat și a a- 
gravat asemenea realități în Colum
bia. Ceea ce promite fiecare din ei 
sînt numai „corijări" neesențiale.

Nu este de mirare că indiferența 
corpului electoral fată de alegri a 
depășit toate așteptările. Dacă în 
mod constant absenteismul electoral 
a oscilat in jur de 60 la sută la ul. 
timele trei scrutinuri. de astă dală 
toată lumea consideră că se va în
registra un veritabil record.

în legătură cu viitoarele alegeri 
prezidențiale. Partidul Comunist, d n 
Columbia a publicat,o declarație in 
care propune alegătorilor să voteze 
„în alb" pentru postul de președinte, 
întrucît cei patru candidați reprezintă 
prin programele lor aceeași linie, fa
vorabilă marilor monopoluri. Conco
mitent se face apel la cetățeni să 
voteze pentru candidații comuniști si 
ai fronturilor de stînga în consiliile 
municipale și adunările departamen
tale. Declarația arată că partidul co
munist și-a afirmat de mai multe 
ori sprijinul pentru un candidat 
popular la președinție, care să pre
zinte un program de reale reforme 
structurale în economie, să naționa
lizeze principalele bogății ale tării, 
să lichideze sistemul oligarhic paritar 
ți să acorde depline libertăți demo
cratice. Lipsa 
didat. se arată 
„votul în alb" 
președinție.

unui asemenea can
in declarație, j'ustifică 
pentru candidatul la

WASHINGTON

« • •

WASHINGTON 23 (Agerpres) — 
La Washington au luat sfîrșit lucră
rile „Conferinței pentru problemele 
războiului și responsabilității națio
nale", care a început în Congresul 
american la inițiativa unui grup de 
10 membri ai Camerei Reprezentan
ților. Una dintre principalele proble
me discutate de participanții la a- 
ceastă conferință a fost aceea a răz
boiului din Vietnam și implicațiilor 
sale pe plan extern și intern. Alături 
de congresmeni au luat cuvîntul oa
meni de știință din Statele Unite și 
activiști ai mișcării antirăzboinice.

Așa-numita vietnamizare — a de
clarat M. Ruskin, directorul Institu
tului din Washington pentru studie
rea politicii — nu numai că nu va 
pune capăt războiului, ci, dimpotri
vă, înseamnă continuarea lui cu par
ticiparea armatei S.U.A„ cel puțin 
timp de încă cinci ani. Activiștii 
mișcării antirăzboinice, a subliniat 
el, cer încetarea imediată a acestui 
război și retragerea cît mai grabnică 
a trupelor americane din Vietnam.

Ca urmare a accidentului aerian de 
sîmbătă, din Elveția, despre care 
toate datele anchetei în curs Indică 
a fi rezultatul unui atentat și în care 
și-au pierdut viața 47 de persoane, 
guvernul elvețian a hotărît să pro
pună convocarea în Elveția a unei 
conferințe asupra securității aeriene.

De asemenea, Federația internațio
nală a muncitorilor din transporturi 
a trimis o telegramă secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, prin care 
cere convocarea de urgență a unei 
conferințe internaționale pentru dis^ 
cutarea măsuiilor ce trebuie luate 
în vederea menținerii condițiilor de 
securitate ale transporturilor aeriene.

Secretarul general al Ligii șQCțeță- 
ților de Cruce Roșie, Henri Beer, a 
declarat la rîndul său că „guvernele. 
O.N.U., întreaga comunitate interna
țională trebuie să reacționeze împo
triva acestui gangsterism internatio
nal, care reprezintă o adevărată 
anarhie și amenințare de a distruge 
toate regulile umanitare".

Concomitent, în majoritatea țărilor 
vest-europene au fost luate atitudini 
dezaprobatoare față de atmosfera de 
insecuritate aeriană creată de actele 
de sabotaj și de atentatele comise 
împotriva aparatelor de zbor Un 
purtător de cuvînt a! Ministerului 
Afacerilor Externe al Austriei a 
anunțat, in acest sens, că ultimele 
accidente de avion vor fi aduse 
marți în fața Comisiei O.N.U: pentru 
drepturile omului. Mai mult, au fost 
inițiate contacte la nivel guverna
mental între Austria și Elveția pen
tru „a împiedica pe viitor săvîrșirea 
unor acte de acest fel".

Au fost întărite măsurile de pază 
și de control vamal la aeroporturi și 
impuse condiții restrictive suplimen
tare în ce privește eliberarea vizelor 
și controlarea legitimațiilor de iden
titate.

„Atentatele împotriva avioanelor 
civile -- indiferent de ce naționali
tate ar fi acestea — fac numeroase 
victime nevinovate și nu servesc nici 
unei cauze", a declarat Pierre Ge- 
mayel, ministrul libanez al lucrări
lor publice, comentînd prăbușirea în 
apropiere de Zurich a avionului 
arparținînd companiei „Swissair".

(Agerpres)

PARIS 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Georges Marchais, secretar general 
adjunct al Partidului Comunist 
Francez, a trimis o scrisoare Iui Mi
chel Rocard. secretarul național al 
Partidului Socialist Unificat în care 
propune ca delegațiile celor două 
partide să înceapă convorbiri la 2 
martie. „Vom continua eforturile 
noastre pentru dezvoltarea unității 
oamenilor muncii la bază și în ace
lași timp pentru înțelegerea parti
delor de stînga" se spune în scri
soare. în opinia P.C.F., la convorbiri 
s-ar putea examina cum să fie dez
voltată' acțiunea comună pentru spri
jinirea revendicărilor muncitorești, a 
drepturilor sindicale pentru demo
crație economică și politică, pentru 
socialism. Se propune de asemenea o 
acțiune comună pentru dezarmare și 
pace, contra imperialismului și, mai 
cu seamă, pentru sprijinirea poporu
lui vietnamez, pentru reglementarea 
politică a problemelor Orientului 
Mijlociu.

NAIROBI

guvernamentale române
NA1ROB1 23 (Agerpres). — Delega

ția guvernamentală română, condusă 
de ministrul minelor, Bujor Aimășan, 
a sosit luni în capitala Keniei — 
Nairobi. Delegația a fost întîmpinată 
la aeroport de ministru) de stat în
sărcinat cu relațiile la Președinția 
Republicii, Mbiyu Koinange, de mi
nistrul afacerilor externe, Njoroge 
Mungai, și de alte persoane oficiale. 
Au fost, de asemenea, de față amba
sadorul României în Kenya, Ion 
Drînceanu, și membri ai ambasadei

Anglia și Piața comună

LONDRA 23 (Agerpres). — Marți 
încep în Camera Comunelor dezba
terile asupra „Cărții albe" britanice 
privind aderarea Angliei la Piața 
comună. După opiniile emise de ob
servatorii politici, dezbaterile se a- 
nunță foarte agitate, mai ales dacă 
se are în vedere faptul că ele au 
Ioc Ia numai trei zile dî la decla
rația
Wilson, potrivit căreia țara sa nu va 
intra în C.E.E. în cazul în care prețul 
aderării va fi prea ridicat.

primului ministru, Harold

al companiei „Swissair

In orașul vest-german Hanau a avut loc o conferința de protest împotriva 
prezenței de arme chimice pe teritoriul R. F. a Germaniei. La lucrările ei au 
participat reprezentanți din 26 de orașe.în fotografie : aspect din sala con

ferinței

PREȘEDINTELE TITO Șl A ÎNCHEIAT

KHARTUM 23 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității la încheie
rea vizitei președintelui R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, în Sudan se 
arată că acesta a avut convorbiri cu 
oresedintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Sudan, ge
neralul Gaafar Mohamed Numeiry, 
în cadrul cărora s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la cele 
mai actuale probleme internaționale 
și colaborarea dintre cele două țări. 
Dud8 părerea celor doi președinți, o 
pace stabilă si dezvoltarea armonioa
să. relațiile internaționale egale în 
drepturi și colaborarea se pot înte
meia numai pe principiile egalității, 
respectării suveranității și indepen
denței și rezolvării conflictelor prin 
mijloace pașnice. Părțile au subliniat 
însemnătatea rolului Organizației U 
nității Africane pentru lichidarea co
lonialismului, rezolvarea conflictelor 
dintre țările africane și dezvoltarea 
colaborării multilaterale dintre aceste 
țări Reafirmîndu-și solidaritatea cu

lupta poporului vietnamez, cel doi 
președinți și-au exprimat convingerea 
că retragerea necondiționată a tru
pelor S.U.A. și ale aliaților lor de pe 
teritoriul Vietnamului de sud con
stituie premisa necesară pentru rezol
varea pașnică a acestei probleme.

Tn ceea ce privește relațiile bila
terale s-a afirmat hotărîrea celor 
două țări de a depune noi eforturi 
pentru studierea și găsirea formelor 
de dezvoltare în viitor a colaborării 
bilaterale. în concordanță cu nivelul 
de dezvoltare a relațiilor de prietenie 
existente între ele.

★
existente între

(Agerpres). — Preșe- 
Iugoslavia, Iosip Broz

ASSUAN 23 
dintele R.S.F. 
Tito, a sosit la Assuan, venind de Ia 
Khartum, unde a făcut o vizită ofi
cială de trei zile. La sosire, pe aero
port, președintele Tito a fost întîm- 
pinat și salutat de președintele Re
publicii Arabe Unjte, Gamal Abdel 
Nasser, și de alte persoane oficiale.

agențiile de presă transmit:
La sediul Organizației Națiunilor Unite pentru Ali

mentație și Agricultură (F-A.O.) a avut loc ceremonia remiterii către 
directorul general al F.A.O., Addeke H. Boerma, a scrisorii de .notificare privind 
numii ea ambasadorului Republicii Socialiste România la Roma, Iacob lonașcu, 
ca reprezentant permanent al României la F.A.O. Cu acest prilej, între direc
torul general al F.A.O. și ambasadorul român a avut loc o convorbire cordială, 
în cadrul căreia au fost abordate aspecte ale activității F.A.O., stadiul și perspec
tivele relațiilor de colaborare dintre România și acest organism al O.N.U.

Luni a sosit la Moscova 
Ion PopeSCU-PuțUri, directorul 
Institutului de studii istorice și social- 
politice, care va participa la sesiunea 
științifică dedicată centenarului naș
terii lui V. I. Lenin, organizată de 
Institutul de marxism-leninism de pe 
lîngă C.C. al P.C.U.S. La gara Kiev 
din capitala sovietică, el a fost întîm- 
pinaf de G. D. Obicikin, director
adjunct al Institutului de marxism
leninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. 
A fost, de asemenea, prezent Ion Ciu
botarii, însărcinatul cu afaceri a.i. 
României la Moscova.

Cu prilejul celei de-a 
22-a aniversări a victoriei 
clasei muncitoare ceho
slovace din februarie 1948, 
conducătorii de partid și de stat ceho
slovaci au depus coroane de flori la 
monumentul de la Vitkov din Praga. 
La ceremonia de la mormîntul lui Cle
ment Gottwald au participat G. Husak, 
L. Svoboda și alți conducători de 
partid și de stat din R. S. Cehoslovacă.

Delegația U.G.S.R. Ia Cai- 
în drum spre Khartum, unde va 

participa la lucrările sesiunii Biroului 
Federației Sindicale Mondiale, delega
ția Consiliului Centra] al Uniunii Ge-

S3

LAOS

aviației americane
XIENG KHUANG 23 (Agerpres). - 

Agenția de presă Khaosan Pathet 
Lao a dat publicității un comunicat 
în care protestează împotriva inten
sificării în ultima perioadă a raidu
rilor efectuate de aviația americană 
asupra zonelor laoțiene controlate de 
forțele Pathet Lao și, în special, a- 
supra Văii Ulcioarelor. In comunicai 
se arată că bombardamentele, la care 
participă un număr sporit de avioane 
„B-52". constituie o violare a acordu
rilor de la Geneva cu privire la'Laoș 

„Departe de a ajuta forțele guverna
mentale să stăvilească atacurile lan
sate de trupele Pathet Lao, se men
ționează în încheiere, utilizarea bom
bardierelor B-52 în Valea Ulcioarelor 
poate avea consecințe politice și mi
litare grave".

Guyana 
a devenit
republică

GEORGETOWN 23 (Agerpres). — 
Tn cadrul unei ceremonii oficiale, 
care a avut loc la miezul nopții de 
duminică spre luni, Guyana s-a pro
clamat republică. Această țară a de
venit independentă la 26 mai 1966, 
după ce timp de peste 150 de ani a 
fost o colonie a Marii Britanii, fiind 
cunoscută sub numele de Guyana 
britanică Republica Guyana va con
tinua să rămînă membră a Common- 
wealth-ului.

„Acest eveniment — a declarat pri
mul ministru al țării, Forbes Burn
ham — marchează hotărîrea simboli
că a Guyanei de a depinde de pro
priile forțe pentru progresul ei în 
lume". Subliniind că această transfor
mare a statutului țării -„nu va însem-

nerale a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România, condusă de La
risa Munteanu, secretar al C.C. al 
U.G.S.R., a făcut o escală la Cairo. Cu 
această ocazie, delegația Consiliului 
Central al U.G.S.R. a făcut o vizită 
la sediul Uniunii Generale a Munci
torilor din R.A.U. și a avut întrevederi 
cu Abdel Latif Balita, președintele 
U.G.M., și cu alți membri ai condu
cerii acesteia.

După referendumul din 
Senegal. Rezultatele parțiale ale 
referendumului constituțional, care a 
avut loc duminică în Senegal, arată 
că majoritatea covîrșitoare a partici- 
panților s-a pronunțat în favoarea nou
lui proiect constituțional. După cum 
s-a anunțat, acest proiect prevede 
numirea în postul de prim-ministru, 
cumulat pînă acugi de șeful statului, 
a unei alte personalități politice.

La Varșovia s-a deschis 
Congresul al 4-Isa ai Uniu
nii Tineretului Sătesc din 
Polonia, organizație care numără 
peste 1 milion cje membri. Inaugurarea 
lucrărilor a avut loc în prezența con
ducătorilor de partid și de stat în 
frunte cu W. Gomulka și J. Cyran- 
kiewicz.

Un grup de oameni de știință 
suedezi, sovietici și americani 
au elaborat proiectul unei re
țele de stații cosmice și terestre 
care să avertizeze planeta noas
tră in cazul ivirii unor even
tuale pericole extraterestre. A- 
cesta urmează să se bazeze pe 
un sistem de alarmă internațio
nal. Stațiile sale ar dispune de 
aparatură și instalații ultrasen- 
sibile, capabile să înregistreze și 
să identifice cele mai mici mo
dificări in mediul înconjurător.

Mitia Ribicici, președintele
Vecei- Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, a sosit luni într-o vizită 
oficială de patru' zile la Londra.

0 delegație guvernamen
tală franceză, condusă de secre
tarul de stat însărcinat cu economia 
și finanțele, Jean Bailly, a făcut o 
vizită în R. S. Cehoslovacă în vederea 
încheierii convorbirilor economice și 
politice, începute de cele două părți 
în decembrie 1969, transmite agenția 
C.T.K. La Praga a fost semnat noul

acord comercial pe termen lung 
(1970—1974) între R.S. Cehoslovacă și 
Franța, precum și un acord de coope
rare industrială între cele două părți. 
Scopul acordului comercial, relevă a- 
genția citată, constă în promovarea 
unei creșteri substanțiale a schimbului 
reciproc de mărfuri.

Noul acord comercial 
semnat Ia Roma Ia 18 februa- 
rie, pe perioada 1970—1974, este a- 
preciat ca un fapt deosebit de pozitiv 
atît de partea poloneză, cît și de cea 
italiană, a declarat Janusz Burakie- 
wiez, ministrul comerțului exterior al 
R. P. Polone, unui corespondent al 
Agenției P.A.P. Bazat pe principiile 
G.A.T.T., acordul prevede o liberali
zare deplină a schimburilor de măr
furi și scoate în evidență importanța 
cooperării industriale.

Cimoscuții cîntăreți Syl
vie Vartan și Johnny Hal- 
lyday au internați într-o cli
nică din apropierea Parisului, în urma 
unui accident de automobil. Sylvie 
Vartan, mai grav rănită decît soțul ei, 
a suportat o operație de 5 ore și va 
rămîne imobilizată circa patru luni.

In „Sala Verdi" a Conserva
torului din Milano au fost pre
zentate — in premieră italiană 
— „Scene din Faust" după 
Goethe, pe muzica lui Robert 
Schumann. Bucurindu-se de o 
valoroasă distribuție — din care 
au făcut parte soprana Helen 
Donath și basul Ernst Wiemann, 
de la „Metropolitan" din New- 
Yorlc, baritonul Dan lordăchescu 
de la Opera română din Bucu
rești, tenorii Carlo Gaifa și Eric 
Tappy. de la „Scala' 
no — spectacolul i 
succes deosebit, 
rolul principal, 
in partitura 
este foarte 
din punct de 
cit și tehnic, baritonul român a 
cunoscut o strălucită afirmare. 
Cronicarul de specialitate al zia
rului „Corriere della Sera", re- 
ferindu-se la interpreți, scrie : 
„Toți au fost excelenți, dar D'an 
lordăchescu — o adevărată re
velație — s-a impus incontesta
bil, depășind valorosul grup al 
celorlalți interpreți".

na o simplă schimbare pe hlțțig”, 
premierul guyanez a adăugat că ale- 
gîndu-se calea republicană „vor fi 
create adevăratele mijloace pentru 
instaurarea unei democrații pe plan 
social și economic"

In cadrul unei ședințe speciale a 
parlamentului guyanez, guvernatorul 
general, Edward Luckhoo. a depus 
jurămîntul ca președinte interimar al 
noii republici Prim ministru a rămas 
Forbes Burnham Alegerile preziden
țiale au fost stabilite pentru data de 
16 martie.

i“ din Mila- 
a avut un 
Interpretând 
Faust, cars 

Schumann 
atât 

vocal
lui 
complex, 
vedere RANGOON 23 (Agerpres). — Secre

tarul general al O.N.U., U Thant, 
care urma să rămînă la Rangoon o 
săptâmînă, va pieca luni noaptea, la 
New York, cu trei zile înainte 
decît era planificat, a anunțat un 
purtător de cuvînt al centrului O.N.U. 
de informare de la Rangoon, relatea
ză agenția Reuter „U Thant consi
deră necesară prezența sa la New 
York ca urmare a rapoartelor pe 
care le-a primit de la sediul Națiu
nilor Unite", a precizat purtătorul de 
cuvînt.Un fenomen naturalneobișnuit la Neapole

Tîrgul internațional de bunuri de larg consum de la 
Frankfurt pe Main s*a deschis duminică, în prezența prof. dr. Karl 
Schiller, ministrul economiei R. F. a Germaniei, și a altor persoane oficiale. 
La actuala ediție a tîrgului și-au dat întîlnire aproape 3 900 de firme din 
48 de țări. Expoziția românească se întinde pe o suprafață de 250 mp și 
însumează 1 400 de exponate. Vizitînd-o, prof. Schiller a felicitat călduros 
pe organizatorii expoziției, scoțînd în evidență caracterul modern și de largă 
competitivitate al exponatelor românești. încă din ziua deschiderii expoziției, 
reprezentanții întreprinderilor românești de comerț exterior au încheiat un 
mare număr de contracte pentru export.

De cîteva zile, lito
ralul orașului Napoli 

__-6ste supus unui feno
men cu totul neobiș 
nui't ' marea se retia 
ge mult mai departe 
decît d° obicei, mișcă
rile seismice se impli- 
fică în interior, olajele 
se ridică în același 
timp cu străzile orașe
lor aflate pe litoralul 
napolitan fațadele ra
selor crapă. în locali
tatea balneară Pozzu-

oii, aflată în vestul o- 
rașului, situația a de
venit deosebit :le gra
vă ; scoarța pâmintu- 
lui s-a ridicat. în anu
mite locuri, cu 60 cm. 
iar impozanta clădire 
a primăriei, care da
tează din secolul al 
XIX-lea. este amenin
țată cu prăbușirea Cu 
prilejul unei declarații 
făcute duminică, pri
marul orașului a lăsat

să se înțeleagă că a- 
ceste fenomene ar pu
tea fi semnalul unei 
catastrofe comparabile 
cu aceea care a avut 
loc. în aceeași regiune, 
in septembrie 1538. 
cînd din adîncurile pâ- 
mîntului a apărut în 
24 de ore un adevărat 
munte Acest fenomen 
a fost însoțit de pu
ternice explozii, lavă 
și foc
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