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ÎNTREPRINDERII au livrat

un milion tone

sursă, de cărbune

ca justificare
economica si morală

9

a premiilor
V

acordate salariatilor
5

Pe marginea Hotărîrii Consiliului de Miniștri privind acordarea 
de premii din beneficiile realizate

în etapa actuală de dezvoltare 
multilaterală a României socialiste, 
cînd factorii intensivi ai creșterii 
economice capătă un rol preponde
rent în raport cu cei extensivi, cînd 
se accentuează necesitatea ca toate 
pîrghiile economice să fie folosite cu 
randament maxim pentru atingerea 
obiectivului central — obținerea unei 
înalte eficiențe economice, corespun
zătoare eforturilor materiale și fi
nanciare făcute de stat — cointere
sarea materială capătă noi valențe, 
își întărește rolul de stimulator eco
nomic. In acest sens acționează, în 
primul rînd, noul sistem de sa
larizare care, bazat pe principiul 
socialist al repartiției după muncă, 
condiționează direct veniturile sa- 
lariaților de rezultatele activi
tății lor, întărind răspunderea aces
tora în realizarea sarcinilor de plan. 
Aceste idei esențiale le preia și le ac
centuează recenta hotărire a Con
siliului de Miniștri, prin care s-a 
introdus, începînd din acest an, un 
nou sistem <le premiere.

Elaborat potrivit indicațiilor Con
ferinței Naționale a P.C.R. și. ale 
Congresului al X-lea al partidului, 
noul sistem de premiere este, tot
odată, rodul amplei consultări cu un 
cerc larg de specialiști din între
prinderi, centrale industriale și mi
nistere, cu numeroși activiști de par
tid și de stat, extrem de utile pen
tru definitivarea sa dovedindu-se pro
punerile și sugestiile formulate, în 
acest sens, în cadrul recentelor ple
nare ale organizațiilor județene de 
partid.

Principiul «le bază al noului sis
tem de premiere il constituie lega- 
rea nemijlocită a mărimii fondului 
de premii de volumul beneficiu
lui realizat, acesta constituind tot
odată sursa de acoperire a premiilor, 
în asemenea condiții este lesne de 
înțeles că rolul beneficiului ca pir- 
g'nie de întărire a gestiunii econo
mice a întreprinderilor crește con
siderabil ; și este firesc să se pro
cedeze așa, întrucît indicatorul be
neficiu este singurul în măsură să 
reflecte atît rezultatele pozitive, cum 
sînt creșterea productivității muncii, 
reducerea consumului de materiale, 
cit și deficiențele ce se mai men
țin în activitatea productivă : uti
lizarea incompletă a capacităților 
de producție, nerealizar.ea la termen 
a parametrilor tehnico-economici 
proiectați, depășirea normelor de 
consum, creșterea cheltuielilor ne
productive .etc. Capacitatea indicato-..

Ion TULPAN
adjunct al ministrului finanțelor

rului beneficiu de a arăta măsura 
eforturilor depuse de flecare. în
treprindere pentru sporirea efi
cienței sale economice va creș
te simțitor prin aplicarea măsurilor 
privind reglarea rentabilității pe 
produse. Aceste măsuri slpț menite 
să înlăture sau să atenueze influen
țele exercitate asupra nivelului ren
tabilității și volumului beneficiului 
de anumiți factori independenți de 
activitatea întreprinderii, cum sînt 
gradul de dotare tehnică, structura 
producției și condițiile naturale de 
exploatare.

întrucît caracteristicile specifice 
ale fiecărei ramuri și subramuri ale 
economiei naționale determină și în 
viitor existența unor raporturi dife
rite între volumul beneficiului și nu
mărul de salariați, aplicarea unei 
cote unice asupra beneficiului pen
tru constituirea fondului de premie
re la toate unitățile din economie ar

ți dezavantajat acele întreprinderi 
care au un număr mare de salariați 
și un volum redus de beneficii. Pen
tru a asigura echitatea sistemului de 
premiere, cotele ce se aplică asupra 
beneficiului vor fi diferențiate pe ra
muri, subramuri și chiar pe între
prinderi, astfel îneît să se realizeze 
un raport corespunzător între fon
dul de premii și volumul beneficiu
lui, ceea ce va crea o bază de pre
miere unitară pentru toate unitățile 
economice, indiferent de ramură.

Pe această cale se va produce o 
sudare puternică a intereselor ge
nerale ale societății cu interesele in
dividuale ale fiecărui salariat; cu cit 
volumul beneficiilor obținute de fie
care întreprindere va fi mai mare, 
cu atît vor crește și veniturile sala- 
riaților unităților respective. Această 
corelație simplă, evidentă pentru 
oricine, va constitui nu numai un 
puternic stimulent, ci și un imbold 
pentru exercitarea unui control co
lectiv asupra îndeplinirii sarcinilor 
de plan, asupra desfășurării întregii 
activități a întreprinderilor în vede
rea obținerii unor rezultate financia
re superioare.

TG. JIU (Corespondentul „Scîn- 
teii") : Minerii din județul 
Gorj au consemnat în bogata 
lor agendă de realizări, la fila 
din 27 februarie a.c., o _ cifră 
care merită să fie înscrisă cu 
majuscule : a fost livrată cea 
de-a 1 milion tonă de cărbune 
din 1970. „Caratele" acestei ci
fre sporesc dacă menționăm 
faptul că, din ea, 10 000 tone de 
cărbune reprezintă depășirea 
planului de producție la zi. 
Semnificativ este și faptul că 
la această realizare au contri
buit toate exploatările combi
natului cărbunelui din Tg. Jiu, 
thtrucît toate, fără excepție, 
și-au îndeplinit integral preve
derile planului pe lunile ianua
rie și februarie.

Succesele minerilor din Gorj 
au la bază aplicarea riguroasă 
a măsurilor tehnico-organizato- 
rice stabilite, care vizează, în
tre altele, creșterea productivi- . 
tații muncii, exploatarea judi
cioasă a noilor capacități in- 

, trate în producție, a utilajelor 
moderne de'mare randament. 
De altfel, o comparație cu anul 
trecut este grăitoare pentru 
rodnicia muncii minerilor de 
aici ; un milion de tone cărbu
ne — realizate acum în două 
luni — s-au înregistrat în tot tri
mestrul I din 1969.

s-a înapoiat
Vineri dimineața s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Sofia, tova
rășul Paul Niouleșcu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, împreună cu 
tovarășii Ilie Rădulescu, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Gheorghe Zaha- 
ria, director adjunct al Institutului 
de studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R., a parti
cipat la o întîlnire a secretarilor 
pentru problemele muncii de pro
pagandă ai Comitetelor Centrale
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TRUFIA NU
S-a întîmplat la Lugoj, 

frumosul oraș de pe malu
rile Timișului, în iarna a- 
cestui an. La 10 decembrie. 
1969, colegii noștri de la e- 
misiunea „Reflector" au 
poposit în municipiu cu gîn- 
dul de a realiza o parte 
dintr-un „serial" dedicat 
activității hoteliere din 
mai multe orașe ale țării. 
Materialul filmat este pre
zentat în cîteva emisiuni 
care au loo între 15 și 20 
decembrie. Deficiențele 
semnalate erau, în linii 
mari, trei : hotelul este 
neîncălzit, în camere exis
tă afișat un vetust „Regu
lament de ordine interioa
ră" și — în contrast cu a- 
firmația directorului că 
personalul este bine educat 
— era prezentat un șofer 
care spunea că a obținut 
cameră după ce a fost „a- 
tent cu doamna". Aceste 
lucruri le-au văzut tele
spectatorii în seara zilei 
de 15 decembrie.

Rezultatul ? Pentru re
medierea deficiențelor sem
nalate de emisiune se ia 
o singură măsură : se des
face contractul de muncă 
portăresei Maria Iosub, 
persoana cu care șoferul
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Am fl putut «ă ne În
cepem drumul din orice 
secție, pentru că peste tot 
întîlnești aici, în halele u- 
zinei „23 August" din Ca
pitală, oameni preocupați 
direct și intim de „talia" 
pieselor ce compun un a- 
gregat sau ,o mașină, de 
greutatea metalului folosit 
în procesul . de producție. 
O amplă acțiune, o acțiune 
de masă a cuprins întreaga 
uzină, solicitînd experien
ța, inițiativa și inteligența 
creatoare a tuturor și a 
fiecăruia In vederea obți
nerii unor cit mai însem
nate economii de metal.

Am intrat la forjă. Mais
trul Gr. Riureanu ne atrage 
atenția asupra încadrării în 
cote. Ne spune că oțelul este 
și el ca o pîine bine frămîn- 
tată. Ne arată cîte miș
cări sînt necesare pentru 
o răsucire la fasonarea ar
borilor incandescenți. Cio
canele izbesc. Atacă meto
dic, după repezi rotiri, su
prafețele brute. în cuptoa
re, piesele n-au voie să stea 
prea mult. La fiecare încăl
zire metalul prinde o coa
jă de zgură, pierde cîteva 
kilograme. Forjare liberă 7 
Da, dar șl matrițare. Prin 
matrițare piesele ies mai 
repede și cu un grad de 
precizie mai mare. Acțio
nează oțel pe oțel, unul e 
cald, altul e rece. Cînd cel 
cald nu e suficient de cald, 
munca suferă. Nu se mai 
împlinește cu atelași spor. 
Focul trebuie păstrat în 
fibra metalului, metalul 
trebuie lucrat atîta vreme 
cit masa sa este elastică, 
plastică, ușor de modelat, 
ușor de trecut în figura u- 
nei piese. Indemînarea, 
grija pentru fiecare piesă 
în parte, studiile șl expe
rimentările practice fac să 
se obțină de la o lună la 
alta noi rezerve de metal.

în luna ianuarie, echipe
le de la forjă conduse de 
Gr. Rîureanu au dat eco
nomii de peste șase tone 
de metal. Privim cele pa
tru repere de locomotivă 
trecute pe matrițare. Au fost 
pregătite din timp și expe
rimentate. Privim piesele

bonul de materiale intră 
la economii.

La experiența și compe
tența vechiului meseriaș, 
se adaugă însă îndrăznea
la, fantezia și, mai ales, 
studiul aprofundat -al pro- 
iectanților. în atelierele a- 
cestora vedem ultimele so

Micile secrete
ale marilor

tonaje
reportaj de Traian FILIP

mări care se mînuiesc mal 
greu. Prin forjare corectă 
se va ajunge la micșorarea 

’ ’ ' de prelucrare,
a- 
de 
ax 
a- 
ca 
se 
î- 

____  , de 
material era trimis la de
șeuri, la turnătorie. Acum 
din aceste capete se reali
zează repere mai mici, iar

adaosului
Maistrul se gîndește, de 
semenea, la pinioanele 
locomotivă. El trage un 
masiv șj știe că acesta 
re un adaos tehnologic 
să poată fi tăiat fără să 
spargă pe centru. Mai 
nainte vreme, capătul

Iuții adoptate pentru redu
cerea consumului de metal. 
Dintr-o singură corectură 
de detaliu, atent analizat, 
ing. Gheorghe Staicu fruc
tifică însemnate rezerve de 
materii prime. Serviciul de 
studii și cercetări pentru 
utilaje din industria ci
mentului avea și înainte în 
vedere economiile. Dar în 
acest domeniu documenta
ția se schimbă de la o zi 
la alta, iar specialistul tre
buie să cunoască ce se în- 
tîmplă în alte țări, să com

*

de la Sofia
ale partidelor comuniste și munci- 

- toreștî din țări socialiste.
La sosire, pe peronul Gării de 

Nord, erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Bujor Sion, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.,, Gheorghe Badrus, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Spas Gospodov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

pare utilajele noastre cu 
cele ale firmelor străine, 
în urma cercetărilor între
prinse, ing. Gh. Staicu a 
reproiectat antefdcarul de 
la cuptorul de clinker, ob- 
ținînd un plus de șapte 
tone de metal pe bucată. 
Cum anul acesta vor fi li
vrate șase cuptoare, eco
nomiile se vor ridica la 
patruzeci și două de tone. 
Modificările aplicate la in
stalațiile de ungere de la 
reductoare au avut drept 
rezultat economii antecal- 
culate de șaisprezece tone 
pe an, iar reproiectarea al
tor subansamble a adus alte 
treizeci de tone de metal 
la capitolul economiilor.

Am urmărit funcționarea 
morilor din industria ci
mentului. Ele sînt prevă
zute cu bile sau cilindri i 
cdrpuri de măcinare. A- 
ceste corpuri de măcinare 
se executau din oțel forjat 
cu duritate scăzută. în ur
ma studiilor făcute cu aju
torul specialiștilor din mi
nister, s-a găsit o soluție 
mai bună și mai economi
că. Executînd bilele din o- 
țel turnat aliat, care are 
o rezistență sporită, se ob
țin economii substanțiale 
ce se cifrează anual la circa 

l zece milioane lei. Proiectul 
a fost întocmit, s-au și tur
nat primele cantități de cor
puri de măcinare pentru a 
fi experimentate într-o 
moară aflată în exploatare. 

' Planșetele sînt pline de 
. surprize. Reproiectarea
. cuptorului de 4x64 m, cup

tor mult solicitat în țară 
și la export, se face prin 
reducerea numărului de 
grupuri de sprijin, așa In
cit Ia fiecare cuptor să 
fie economisite cîte optzeci 
de tone de metal. Se va be-

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul
leonte Răutu

a împlinit 6 0 de ani

(Continuare în pag. a III-a)
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Noile fabrici și instalații de la Combinatul de îngrâșâmînte 
Ir. Măgurele contribuie, prin produsele lor, la fertilizarea 

lor fârii

Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român a adresat tovarășului 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri, următoarea scrisoare 
prilejul împlinirii vîrstei de 
de ani.

de 
cu 
60

Dragă tovarășe Răutu.
Comitetul Executiv al Comitetu

lui Central al Partidului Comunist 
Român îți adresează calde felicitări 
cu prilejul celei de-a 60-a aniver
sări a zilei de naștere.

Aderînd din tinerețe la mișcarea 
revoluționară a clasei muncitoare, 
ai luat parte activă la lupta condu
să de Partidul Comunist Român

împotriva exploatării și asupririi 
burghezo-moșierești și a fascismu
lui, pentru libertatea patriei și in
staurarea puterii populare, iar in 
înaltele funcții încredințate de 
partid după eliberarea țării ai adus 
și aduci o contribuție de seamă, 
alături de tovarășii din conducerea 
partidului și statului, la elaborarea 
și înfăptuirea liniei politice mar
xist-leniniste a partidului pentru 
edificarea socialismului în Româ
nia, pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării frățești cu țările so
cialiste, pentru întărirea unității și 
coeziunii forțelor progresiste și 
antiimperialiste, pentru înțelegere 
și pace între popoare.

îți dorim, dragă tovarășe Răutu, 
ani mulți și fericiți, sănătate și noi 
succese în muncă !

COMITETUL EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

★ ★

pretindea că „a fost atent". 
Faptele sînt relatate într-o
nouă emisiune „Reflector", 
din 17 ianuarie, emisiune 
care prezenta desfacerea 
contractului ca abuzivă. La 
13 ianuarie, cu patru zile 
înainte de difuzarea emi
siunii, Direcția de gospodă-

leviziunii, directorul între
prinderii de gospodărie co
munală și locativă, tovară
șul Floria Eneșel, a refu
zat să apară în fața came
rei de luat vederi.

O contestație a unor fac
tori de răspundere din 
I.G.C.L. Lugoj ne-a adus în

anchetă socială

rie comunală și locativă din 
județul Timiș anulase deci
zia de desfacere a contrac
tului de muncă al salaria
tei Maria Iosub și o repu- 
sese în toate drepturile.

Dună a doua emisiune, în 
„Scînteia tineretului", în 
„Contemporanul" și în zia
rul nostru au apărut note 
dedicate acestui caz, în 
care semnatarii veștejeau 
încălcarea normelor vieții 
noastre sociale și cereau 
sancționarea celor care s-au 
făcut vinovați. Mai trebuie 
spus, de asemenea, că Ia 
a doua vizita a echipei te-

municipiul bănățean. în
cepem propria noastră an
chetă, pe urmele celei a co
legilor de la televiziune și 
a unor anchete efectuate 
de forurile locale.

...Dimineață 
februarie. Cu 
mină, fac turul 
Vreau să văd cu ochii mei 
felul cum este gospodărit 
orașul — curățenia lui fiind 
una dintre cele peste două
zeci de activități ale 
I.G.C.L. După trei sferturi 
de oră sînt edificat : puține 
orașe din țară se pot mîh- 
dri că sînt atit de bine goa-

podărite ca Lugojull Stră
zile . strălucesc de curățe
nie, o mînă de gospodar se 
simte peste tot, în parcuri, 
pe .esplanada de pe malul 
Timișului, în piețele orașu
lui. Pun nota 10 la acest 
capitol și mă îndrept spre 
hotelul „Dacia", „eroul" ar
ticolelor din presă.

Primul factor de răspun
dere cu care iau contact la 
întreprindere este șeful ser
viciului de organizare a 
muncii, Dumitru Prodea. I- 
mediat după ce mă legiti
mez, mă întreabă :

— Spuneți-mi : mai pu
tem să avem încredere în 
presa noastră 7

(Dacă aș fi știut

T elegrame
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

atunci
ceea ce știam după 12 ore, 
răspunsul ar fi fost cu to- ' ' • - • - Aga j

geroasă de 
valiza in 

orașului.

tul și cu totul altui. 
Zîmbesc :

— Eu cred că da.
— Eu cred că nu, tova

rășe. Sînt propagandist la 
învățămîntul politic și m-au 
întrebat oamenii și m-au 
derutat că n-am știut ce să 
le răspund dacă să aibă sau

George-Radu CHIROVICI

(Continuare în pag.aii-a)

Mi-a făcut plăcere să primesc amabilul mesaj de felicitări al Exce
lenței Voastre cu ocazia zilei naționale a Kuweitului și vă rog să acceptați 
sincerele noastre mulțumiri împreună cu cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru continua prosperi
tate a poporului român prieten.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a oferit, vineri după-amiază, 
o masă tovărășească cu prilejul 
celei de-a 60-a aniversări a zilei 
de naștere a tovarășului Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte 
niștri.

Au luat 
Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc. Petre Bla- 
jovici, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stănes- 
cu, Mihai Marinescu, Ion Pățan, 
Chivu Stoica. Mihai Dalea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicitat călduros pe sărbătorit 
numele Comitetului 
partidului, urindu-i 
mulți ani. Subliniind contribuția 
pe care tovarășul Leonte Răutu a 
adus-o, alături de ceilalți membri 
ai conducerii partidului, la elabo
rarea și înfăptuirea liniei gene
rale, marxist-leniniyte a partidului 
nostru, de dezvoltare socialistă a 
țării noastre și Ia promovarea prin
cipiilor politicii externe a partidu
lui, în relațiile cu țările socialiste, 
cu partidele comuniste și munci

al Consiliului

parte tovarășii 
Ion Gheorghe

de Mi-

Nicolae 
Maurer,

Central 
sănătate

a 
în 
al 
Și

toreștî, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a urat succese tot mai mari in 
munca pentru dezvoltarea socia
lismului în patria noastră, pentru 
triumful ideilor marxist-leniniste, 
al politicii Partidului Comunist 
Român.

Răspunzînd, tovarășul Leonte 
Răutu a mulțumit Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
deosebita cinstire ce i se acordă. 
După ce a arătat că aprecierile 
referitoare la activitatea sa, făcute 
de secretarul general al iPartidu- 
lui Comunist Român, reprezintă 
un puternic îndemn pentru a 
munci și în viitor cu întreaga dă
ruire, energie și pasiune, în cali
tatea de activist al partidului, 
vorbitorul a subliniat că senti
mentul care-1 stăpînește, mai pre
sus de orice, este mîndria de a face 
parte din rîndurile Partidului Co
munist 
nește în 
istorică 
noastră 
Acest sentiment de mîndrie

Român, care își îndepli- 
mod strălucit misiunea 

de a conduce societatea 
pe drumul socialismului, 

a 
adăugat vorbitorul — își are sursa 
și în politica internațională mar- 
xist-leninistă a partidului, în per
severența neabătută cu care parti
dul nostru militează pentru norme 
juste în relațiile dintre partide și 
state.

(Agerpres)

Cu înaltă considerațiune,
SABAH AL SALEM AL SABAH 

Emirul Kuweitului ÎN ZIARUL DE AZI

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a adresat primului ministru al Ceylonului, Dudley 
Senanayake, o telegramă de felicitare cu ocazia zilei independenței 
acestei țări.

în răspunsul său, primul ministru ceylonez a transmis mulțumiri 
pentru mesajul primit.

® CONFERINȚA DE PRESĂ CU PARTICIPANTS! LA CON
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Un complex 
de neglijențe

Trei muncitori de pe șantierul 
din Turnu Măgurele al Intre- 

1 prinderii de construcții și mon- 
I taje București au vrut să urce 

la locul de muncă, folosind o 
I1- instalație de ridicat diverse ma

teriale, lăsată fără supraveghe
re de mecanicul ce o avea în 
primire. în lipsa acestuia, un 
muncitor necalificat a pus insta
lația în funcțiune. Platforma pe 
care se aflau cei trei s-a ridicat 
pînă la capătul superior al in
stalației, la o înălțime de circa 
8 m. întrucît „mecanicul" vo
luntar n-a știut cum să o o- 
prească, s-a rupt cablul și plat
forma , s-a 
dintre cei 
a decedat,

' s-au accidentat foarte grav, 
terior s-a stabilit însă că 
dispozitivele de siguranță 
care era dotată instalația 
funcționau. Faptul este cu 
mai grav cu cît organele 
pecției 
muncii 
ducerii 
pentru
Prin urmare, tragicul acci
dent nu este întîmplător. De 
aici concluzia obligatorie i mă
surile trebuie luate împotriva 
tuturor celor ce, într-un fel sau 
altul, au concurat la produce
rea accidentului.

prăbușit, 
trei i 

iar ceilalți
Unul 

muncitori 
doi 
Ul- 
nici 

cu 
nu 

atît 
Ins- 

de stat pentru protecția 
dispuseseră anterior con- 
șantierului să ia măsuri 
înlăturarea defectelor, 

urmare, tragicul

Ochelarii
erau pe nas

Avem motive să punem la în
doială temeinicia 
oficiale care poartă 
rafele instituției și 
rile conducătorilor 
Si totuși, în unele 
La 19 decembrie 
ducerea Fabricii de mașini-u- 
nelte și agregate București 
(F.M.U.A.B.) a reclamat la De
partamentul căilor ferate neso- 
sirea la destinație a unui colet 
de 233 kg. S-a constatat 
însă că respectivul colet 
fusese predat... F.M.U.A.B. la 
25 septembrie 1969 ! Cu alte 
cuvinte, autorii reclamației cău
tau coletul în altă parte, pen
tru că, probabil, sperau să-l gă
sească mai ușor decît în propria 
lor casă. Alte adrese semnate 
de conducerea fabricii de pro
duse zaharoase și cosmetice 
București, de întreprinderea de 
stat pentru comerț exterior ■ 
„Artizanat", de serviciul 3 elec
trotehnice din cadrul Departa
mentului de îmbunătățiri fun
ciare s-au soldat cu aceleași re- 1 
zultate. De unde se vede bine că I 
cei ce se încurcă pe ei înșiși, în 
loc să caute mai întii să se des- I 
curce, țin neapărat să-i încurce . 
pe alții!

unei adrese 
toate pa- 
semnătu- 
ei ? Nu. 

cazuri, da.
1969, con-

O vilă nejuS' 
tificabilă

Comisia pentru controlul pro
venienței averilor de pe lingă 
Tribunalul județean Cluj a con
statat că tehnicianul dentar Ște
fan Sziic Cosma (din același o- 
raș) și-a construit o vilă cu etaj 
care a costat peste 150 000 de 
lei. S-a procedat la verificarea 
provenienței materialelor de 
construcție folosite și a venitu
rilor. Proprietarul n-a putut 
justifica pe ce căi a ajuns să-și 
agonisească suma sus-menționa- 
tă. Așa stînd lucrurile, instanța 
de judecată a aplicat prevede
rile legii nr. 18, obligindu-l pe, 
inculpat să restituie 
la sută din valoarea

I
I

j amatori
| de falsuri

Falsifi
catoare

■

statului 80 
amintită.

Dolcan și Zlna Ciuntu 
se îndeletniceau cu fal-

Elena 
din Iași 
sificarea buletinelor de identi
tate. Prima făcea falsurile, iar 
a doua procura clienții. Pină în 
prezent au fost depistați nu mai 
puțini de 17 inși care, dorind cu 
orice chip să devină ieșeni, n-au 
ezitat să accepte asemenea 
tranzacții ilegale. Plătind „ser
viciul" respectiv cu mari sume 
de bani, Dumitru Budnaru, 
Constantin Lache, Valeria Liva- 
daru, Dumitru ....................
s-au pomenit, 
noapte. Dar 
scurtă vreme, 
rile au fost descoperite, iar mu
tațiile efectuate pe baza lor. a- 
nulate. Elena Dolcan și 
Ciuntu au fost trimise în 
instanței de judecată.

Vasiliu și alții 
ieșeni peste 

numai pentru 
deoarece falsu-

Zina 
fata

Audiențe ?
De aproape trei luni, Gheor

ghe Ivan, muncitor la fabrica 
de mobilă din Constanța, a pri
mit (cu repartiția rit. 1896) un 
apartament pentru care plătește 
chiria și întreținerea cuvenită, 
dar în care nu se poate muta. 
Locuința este ocupată ilegal de 
cetățeanul Ion Iancu. Spațiul lo
cativ, consiliul popular, tribuna
lul municipal — toate aceste or
gane i-au dat dreptate lui 
Gheorghe Ivan, dar el n-a intrat 
încă în posesia locuinței. A fost 
pină acum de 20 de ori in au
diență la consiliul popular mu
nicipal. Audiențe — un fel de a 
spune. Pentru că, după cum 
vede, nu l-a auzit nimeni I

se

deRubricâ redactată
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe POPESCU 

cil sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

CERINȚE PERMANENTE ALE ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE PARTID

X

ORME convinaătoare

Creșterea forței de convingere a 
Invățămîntului de partid asupra con
științei comuniștilor și a altor oa
meni ai muncii rezidă — așa cum o 
dovedește din plin activitatea majo
rității cercurilor și cursurilor — în 
legătura permanentă, organică pe 
care o realizează acesta între teoria 
revoluționară și practica edificării 
noii orînduiri în țara noastră, între 
obiectivele generale — economice, 
politice și social-culturale — stabilite 
de partid și sarcinile particulare, ce
rințele'ideologice concrete ale fiecă
rei categorii de.cursanți.

Concentrîndu-și atenția asupra re
liefării elementelor teoretice noi 
aduse de Congresul al X-lea al par
tidului în caracterizarea etapei pe 
care o străbate în prezent poporul 
nostru, ca și asupra circumscrierii cît 
mai exacte a sarcinilor specifice ce 
revin în prezent diferitelor sectoare de 
muncă din documentele elaborate 
după Congres, numeroase organizații 
de partid au asigurat, prin însuși 
acest fapt, ancorarea studiului în
tr-o zonă 
pensabilă . ....
tivității practice a fiecărui cursant.

Caracterul actual ăl tematicii este 
întregit în numeroase cercuri și 
cursuri ale Invățămîntului de par- 

•tid de un mod deosebit de ac
tual de tratare, de dezbatere a 
problemelor — ceea ce constituie, 
prin excelență, o componentă e- 
sențialâ a eficienței studiului. De 
remarcat, de exemplu, în aceas- 

. tă privință faptul că mai mulți pro
pagandiști de la Exploatarea minieră 
și flotația din Baia Sprie, uzina „1 
Mai" din Baia Mare ș.a. au urmărit 
— și au reușit pe deplin — să des
prindă, în timpul discuțiilor pe care 
le-au condus pe marginea plenarei 
C.C al P C.R. din 10—13 decembrie 
1969 principalele direcții de dezvol
tare a economiei naționale în acest 
an — hotărîtor pentru realizarea in
tegrală a obiectivelor actualului plan 
cincinal — ca și sarcinile primordiale 
ce revin lucrătorilor din sectorul 
extractiv, convertirea acestora In 
responsabilități conștiente pentru fie
care cursant. Pornind de la necesi
tatea dezvoltării și folosirii cît mai 
judicioase a bazei proprii de materii 
prime — subliniată cu tărie în do
cumentele plenarei — discuțiile au 
relevat necesitatea creșterii gradului 
de mecanizare a lucrărilor și măririi 
vitezelor de înaintare în galerii, per
fecționării metodelor de exploatare 
și a tehnologiilor de preparare etc. 
pentru ridicarea eficienței econo
mice a activității acestui sector pri
mar al industrei noastre. în același 
mod, vizînd evident o precisă finali
tate practică s-au desfășurat dez
baterile — axate pe probleme esen
țiale ale documentelor recente de

de cunoaștere indis- 
pentru orientarea 'ac-

partid și de stat — și în cercurile 
cu profil economic de la 
talurgică din Iași, precum 
te alte cercuri.

Analiza atentă a căilor , 
pot fi înlăturate neajunsurile 
cate In cuvîntarea rostită la 
cheierea lucrărilor plenarei C.C. al 
P.C.R din decembrie 1969 de către 
secretarul general al partidului nos
tru își găsește o tratare corespun
zătoare, actuală, concretă și îh multe 
lecții, conferințe, simpozioane etc. 
In expunerea ținută de către direc
torul cabinetului de partid al mu
nicipiului Sighișoara la întreprinde
rea „Mătasea" din localitate, de pil
dă, accentul principal a fost pus pe 
evidențierea unor asemenea cerințe 
ca : întărirea disciplinei muncii, uti
lizarea integrală a timpului de lu
cru, eliminarea deficiențelor în a- 
provizionarea tehnico-materială etc. 
— de care depinde într-o mare mă
sură ridicarea calității produselor 
textile

Reușita unor dezbateri și expuneri 
ca cele amintite mai sus (spațiul nu 
ne îngăduie să ne referim pe larg — 
■așa cum ar’ merita — la multe alte 
activități de ținută, antrenante, vii 
ce se desfășoară în cadrul învăță- 
mîntului de partid) trebuie pusă, de
sigur, pe seama cunoașterii apro
fundate — de către cei care le con
duc sau care participă — a principa
lelor cerințe ce se ridică azi, acum 
în fața diferitelor compartimente ale 
vieții noastre sociale; a străduințelor 
lor de a-și ancora preocupările In 
„concretul" activității lor actuale — 
într-un_ cuvînt pe seama înaltei res
ponsabilități sub semnul căreia își 
desfășoară întreaga lor muncă de 
lectori, de propagandiști comuniști.

în contrast cu o asemenea, analiză 
actuală, concretă a problemelor fun
damentale ridicate de recentele docu
mente de partid și de stat, apare ma
niera abstractă, formală și, ca atare, 
ineficientă de abordare în alte 
cercuri și cursuri. Tema privind fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră, de pildă, 
a format obiectul discuțiilor organi
zate în numeroase organizații de 
partid. Firește, se impunea defini
rea conținutului noii etape de dez
voltare a țării noastre, de aici de- 
curgînd atît obiectivele ce trebuie a- 
tinse în anii următori, cît și răs
punderile concrete ce incumbă lu
crătorilor din fiecare domeniu de ac
tivitate Pe marginea acestei teme 
s-au făcut Insă. în unele cercuri de 
studiu de la „Tehnofrig“-Cluj, în
treprinderea textilă -Prejmer-Brașov 
ș.a. doar niște considerații cu totul 
generale De altfel, rămînerea la 
suprafața lucrurilor, enumerarea fu
gară a cîtorva teze abstracte, necu
noașterea aprecierilor noi. a contri-

Uzina mo
și în mul-

//MĂRȚIȘOARE

prin care 
criti- 

în-

/✓

PRONOEXPRES
Concursul special al „Mărțișo

rului" la Pronoexpres, ce va a- 
vea loc la 4 martie, constituie un 
nou prilej de a obține valoroase 
premii. Un buletin Pronoexpres 
de 3 lei permite cîștigarea unui 
autoturism din mărcile „Dacia 
1300", „Dacia 1100", „Moskvici 
408", „Skoda 1000 M.B.", „Tra
bant 601", care se vor acorda în 
număr nelimitat. Sau, cîștigătorii 
pot face o excursie în Japonia, 
unde vor avea prilejul să vizi
teze și expoziția de la Osaka; 
există și perspectiva de a cîștiga

o excursie în Italia, alta în Ceho
slovacia.

Vor mai fi acordate și premii 
în numerar.

Se vor efectua 5 extrageri, în 
3 faze, pentru premiile obișnuite 
în bani, pentru premiile supli
mentare gratuite și premiile spe
ciale. Biletul de 15 lei participă 
la toate cele 5 extrageri. Se joacă 
și cu bilete colective. Și cu 3 lei 
se pot cîștiga un autoturism, o 
excursie sau un premiu în nume
rar.

(Urmare din pag. I)

încredere în pre- 
„Scînteia" a apă- 
Craiova o femeie 
4 fete gemene și 
4, și la televiziu-

buțiilor originale ale partidului .nos
tru în folosirea unor căi și mijloa
ce — adecvate realităților românești
— de construire a socialismului au 
constituit carențele principale și ale 
discuțiilor desfășurate in anul 1
— filozofie al universității serale și 
In unele cercuri de la Fabrica 
de placaj a ’Combinatului fores
tier din Tg Jiu. în unele cercuri de 
Invățămînt ideologic ale cadrelor di
dactice din orașul Călărași ș.a. Slaba 
Informare de actualitate a celor care 
le-au condus a împiedicat transfor
marea lor în autentice dezbateri.

Asemenea cazuri de abordare for
mală a unor probleme de fond nu 
sînt, din păcate, singulare. Aspecte 
teoretice , și practice deosebit de ac
tuale, privind perfecționarea relații
lor de producție în societatea noas
tră. dezvoltarea vieții social-cultu- 
rale. și științifice mai sînt 
simplist, neconvingător în 
cercuri și cursuri, în

tratate 
unele 
cîteva 

cercuri de la Fabrica „înfrățirea" șl 
Combinatul de alumină din Oradea, 
de exemplu, în locul 
concrete argumentate 
de lărgire a băilor de 
maselor la conducerea 
treburilor obștești, s-a 
plâ contrapunere — c ,._ 
clasic — a democrației socialiste față 
de democrația burgheză. Formalismul 
a străbătut și expunerea privind une
le aspecte actuale ale dezvoltării con
științei socialiste .făcută la Combina
tul de Confecții și tricotaje Bucu
rești, ca și unele conferințe ținute în 
cercuri de la I I.L. Reghin etc., unde 
a lipsit tocmai preocuparea celor 
care le-au elaborat de a-și susține a- 
firmațiile cu argumente luate chiar 
din domeniu) activității specifice au
ditoriului

Deficiențe de acest gen conduc, în 
chip firesc la întrebarea î cum asi
gură unele organe locale de partid 
pregătirea lectorilor și a propagan
diștilor — știut fiind faptul că de a- 
ceasta depinde însăși orientarea, ca
litatea expunerilor, a dezbaterilor 7 
Dacă, de pildă, la pregătirea propa
gandiștilor de la sate asupra docu
mentelor plenarei Consiliului Uni- 

■ unii Naționale a C.A.P., majoritatea 
comitetelor județene de partid au 
acordat atenția cuvenită informării 
lor ample asupra problemelor de 
principiu și de ordin practic imediat, 
privind perfecționarea organizării 
normării și rttribuirii muncii în coo
perativele agricole, mai puțin i-au 
ajutat organele 'județene de partid 
Bistrița-Năsăud, Argeș, Vîlcea ș.a. pe 
propagandiști să dobîndească. în ace
iași timp, și elementele metodice ab- 
soiut necesare tratării adecvate a a- 
cestor probleme în expuneri. în dez
bateri

Tributare unei activități rutiniere, 
unele organe locale de partid se mai 
declară satisfăcute dacă au asigurat, 
de pildă, ca la o pregătire a lecto
rilor și propagandiștilor să fie pre
zentate în fața acestora 2-3 sau mai 
multe expuneri. Desigur, nu poate fi. 
nicidecum, pusă sub semnul îndoie
lii valoarea informării de calitate în 
contextul unei asemenea pregătiri. 
Dar aceasta poate fi de-ajuns ? Unde 
își pot confrunta propagandiștii opi
niile, părerile, punctele de vedere, 
dacă nu în cadrul unor dezbateri, 
schimburi de idei, mese rotunde etc 7 
— acțiuni care, trebuie să recunoaș
tem. au dispărut din activitatea unor 
cabinete de partid.

Firește, carențe de felul celor sem
nalate mai sus ar putea fi înlăturate 
la timD dacă buna desfășurare a în- 
vățămîntului de partid, conținutul 
Iui, îndeosebi, s-ar afla mai constant 
în atenția unor organe județene, mu
nicipale. orășenești și comunale de 
partid.

Creșterea responsabilității față de 
învățămîntu) de partid se impune cu 
stringența generată, de însăși nece
sitatea sporirii continue a valorii sale 
practice în ansamblul muncii educa
tive de partid.

\

unei analize 
a procesului 
participare a 
și rezolvarea 
făcut o sim- 

după tiparul

Gh. ZAMFIR

să n-aibă 
să, că în 
rut că la 
a născut 
mai avea 
ne că ă născut 4 fete și că 
acasă mai avea 2 fetițe și 
2 băieți. Ce încredere să 
mai avem în presă ? — zi
ceau. N-am știut ce să le 
răspund.

— Ciudat se mai desfă
șoară Ia dumneavoastră în- 
vățămîntul politic — spun, 
și încep ancheta propriu- 
zisă.

Dar să revenim la o- 
biectul anchetei noastre 
Iată cum s-au petrecut 
lucrurile în seara de 10 
decembrie, un șofer oare
care declară echipei TV 
că nu are unde să doarmă 
Dimineața, găsit in hotel, 
declară că — deși la ora 
22 nu mai era nici o came
ră liberă — a fost cazat în 
cursul nopții (lupă ce a fost 
„atent cu doamna" Secven
ța respectivă este difuzată 
în seara de 15 decembrie.

în dimineața de 16 de
cembrie, salariata Maria 
Iosub este convocată Ia se
diul întreprinderii ; ea 
neagă categoric că ar fi fost 
mituită de către șofer Di
rectorul întreprinderii, H 
Eneșel. îl însărcinează pe 
D Prodea să facă cercetări 
Nici un cuvînt, nici în ziua 
aceea și nici mai tîrziu. 
despre lipsurile semnalate 
de emisiune. Problema ca
lității 
lurile __ .
formă in problema Maria 
Iosub.

Prodea începe cercetările ' 
(Maria Iosub a afirmat ul-

serviciului in hote- 
din Lugoj se trans-

terior că Prodea avea de li
chidat cu ea conturi mai 
vechi) și rezultatul lor este 
expus într-un referat din 18 
decembrie. Pe scurt: șoferul 
este identificat în persoana 
lui M. B. din București. 
Iosub l-a cazat fără să-l în
registreze în evidențele ho
telului, însușindu-și și con
travaloarea camerei. Față 
de aceste abateri grave, el 
propune desfacerea contrac
tului de muncă ; totoda
tă, sancționarea portarului

Aceste fapte ar fi putut 
să le stabilească cu ușurin
ță Dumitru Prodea ; era de 
ajuns să cerceteze registrul 
în care M. B. fusese înscris 
înainte de ora 19, mai ales 
că el a fost acela care a sta
bilit identitatea șoferului. 

făcut-o ; a preferatN-a
să-și termine referatul cu 
concluzia că prestigiul în
treprinderii a fost grav știr
bit. Și cu acest „prestigiu", 
am ajuns la tov. Horia Ene
șel, directorul I.G.C.L. Lu-

Importantă verigă a pro
cesului multilateral de dez
voltare a țării, a politicii 
consecvente a partidului și 
guvernului de îmbunătățire 
a condițiilor de viață ale 
populației, sectorul ocroti
rii sănătății s-a bucurat și 
se bucură de o permanen
tă preocupare. An de an, 
din bugetul statului s-au 
alocat însemnate sume pen
tru dezvoltarea rețelei sa
nitare și îmbunătățirea a- 
sistenței medicale a oame
nilor muncii. Cheltuielile 
bugetare au sporit de la 

644,5 milioane lei în anul 
1950 la 6 miliarde 991,3 mi
lioane lei în 1970, adică de 
aproximativ 9,5 ori.

Cu sprijinul unor cadre 
din Ministerul Sănătății, 
am încercat să descifrăm 
conținutul acestor cifre. 
Este 1 vorba, firește, în 
primul rînd, de baza 
materială a sănătății, de 
cheltuielile directe făcute 
de stat în acest sector. 
Dacă urmărim numai di
namica cheltuielilor sta
tului, observăm că, în com
parație cu 
pildă — an 
cheltuit pentru 
fiecărui locuitor ,__ t
in medie, suma de 161 Ier 
— in anul 1970 suma trece 
de dublu — circa 350 leu 
în ultimii douăzeci de ani, 
această dinamică prezintă 
o creștere de aproape zece 
ori. Cifra se referă, desi
gur, la totalitatea alocații
lor bugetare afectate ac
țiunilor de sănătate, în ca
dru] cărora factorul bază 
materială sanitară primea
ză.

Alte cifre ne vor ajuta 
să apreciem eforturile sus
ținute ale statului nostru 
in acest domeniu i dispu
nem astăzi de circa 4 700 
dispensare medicale (din 
care 3 000 în mediul rural), 
care asigură populației a- 
sistența de medicină gene
rală, față de 3 590 în anul 
1950 In sectorul asisten
tei medicale de speciali
tate saltul este și mai e- 
vident: există în prezent 414 
policlinici față de cele 
207 în anul 1950, în timp 
ce cele 164 000 paturi în 
unitățile spitalicești în
seamnă o creștere numeri
că de peste două ori. Ceea 
ce nu se poate 
ra cu situația 
este însă 
litativă 
toate 
vedere 
în acești ani : 
cadru! modern și conforta
bil, ci în primul rînd pre
gătirea unor cadre de înal
tă calificare și înzestrarea 
unităților cu aparatură 
perfecționată de investiga
ție și tratament.

Progresul neîntrerupt e- 
conomico-social al țării, 
creșterea continuă a ni
velului de trai și cultu
ra! al populației presupun

I960, de 
care s-a 

sănătatea 
al țării(

compa- 
din trecut, 

creșterea ca- 
a asistenței în 

unitățile, avînd în 
condițiile create 

nu numai

perfecționarea sistemului 
de asistență medicală, un 
larg program de ocrotire 
a sănătății, o evoluție 
permanentă în acest com
partiment al vieții socia
le : ne mîndrim astăzi cu 
unități sanitare moderne, 
dotate cu aparatură medi
cală de înalt randament, 
cu specialiști de renume.

șantierele altor mari uni
tăți sanitare : spitalul ge
neral din Galați (capacita
te 1 300 paturi), Centrele de 
hematologie și gastroente
rologie din București (700), 
spitalul general din Pitești 
(650), la care se adaugă 
noi șantiere, ce urmează a 
lua ființă. în această cate
gorie se pot cita spitalul

V

In ultimii ani au apărut 
pe harta rețelei sanitare 
„mari uzine de sănătate", 
zeci de mari unități, cum 
sînt spitalele cu pro
fil general din Constanța, 
(capacitate finală i 1 400 pa
turi), Hunedoara (870 pa
turi), Suceava (860), Slobo
zia (695), orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (605), spi
talul de pediatrie din Ora
dea (605), de boli pulmo
nare din Baia Mare (300), 
maternitatea din Bacău 
(400), spitalul de oncologie 
din Cluj (280) ; spațiul nu 
ne îngăduie să cităm aici 
zecile de noi policlinici de 
diferite tipuri, numeroase
le centre stomatologice, de 
transfuzii, dispensare, sta
ții de salvare apărute în 
acest timp în diverse loca
lități din țară.

Intr-o fază evoluată de 
construcție se află, la ora 
actuală, alte unități sanita
re de mare capacitate, 
cum sînt spitalele genera
le din Craiova (capacita
te finală : 1 350 paturi),
Baia Mare (1 200), Caran
sebeș (300), spitalul de pe
diatrie din Iași (605), 
cel de boli contagioase din 
Cluj (200)

clinic din București (peste 
1 300 paturi), spitalul cli
nic din Timișoara (650), 
spitalele de neurologie și. 
neuro-chirurgie din Bucu
rești (650 paturi) și Iași 
(300), centrul de recuperare 
auditivă din București 
(200), spitalele cu profil ge
neral (capacitate circa 650 
paturi) din Alexandria, Sla
tina, Rîmnicu-Vîlcea, Foc
șani, Vaslui, Brașov, a căror 
intrare în funcțiune este 
prevăzută pentru următorii 
2—3 ani. Alături de noile 
policlinici amplasate în in
cinta majorității unităților 
menționate, în multe orașe 
ale țării s-au construit sau 
cunosc un stadiu avansat de 
construcție unități ambu
latorii de diferite capaci
tăți, în raport cu numărul 
populației arondate și cu 
teritoriul deservit. Aseme
nea exemple întîlnim Ia 
Piatra-Neamț, Iași, Slatina, 
București, Oradea, Alexan
dria, Ploiești, Roman, Or
șova. Pentru a întregi acest 
vast tablou al construcții
lor sanitare, menționăm 
la acest capitol amenajă
rile, dezvoltările și repara
țiile generale cu caracter 
periodic în acest sector.

Numai în Capitală, aseme
nea lucrări s-au ridicat, în 
ultimii ani, la zeci de mi
lioane de Iei.

Am expus datele de mai 
sus cu intenția de a subli
nia atenția permanentă pe 
care o acordă partidul 
și guvernul sectorului o- 
crotirii sănătății publice, 
dar și cu dorința ca pacien- 
ții să poată aprecia acest 
efort ale cărui efecte so
ciale sînt imposibil de tra
dus în cifre.

Firește, cu aceleași mij
loace materiale se poate 
realiza mai mult și mai 
bine în acest important 
domeniu, pe linia trasată 
de Directivele Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român privind 
îmbunătățirea asistenței 
medicale a populației. In 
acest context, organele de 
resort — Ministerul Sănă
tății, direcțiile sanitare ju
dețene — au în vedere, în 
următorii ani, în realizarea 
programului de construc
ții spitalicești, deplasarea 
accentului în zone altă
dată neglijate. Numeroase 
asemenea instituții vor fi 
amplasate, în principal la 
nivelul orașelor reședin
țe de j'udeț și al munici
piilor, în scopul de a se 
asigura condiții similare de 
asistență specializată în 
fiecare colț al țării. Aceas
tă acțiune urmărește, în a- 
celași timp, ștergerea dife
rențelor ce există în pre
zent între , județe în pri
vința prețului de cost pen
tru patul de spital, asigu- 
rîndu-se concomitent o ri
dicare continuă a calității 
asistenței medicale acordate 
populației. Același pro
gram își propune să elimi
ne și diferențele existente 
astăzi în acoperirea cu pa
turi de spital, raportate la 
numărul populației fiecă
rui județ. Dotarea noilor 
unități spitalicești și am
bulatorii cu aparatură me
dicală de înaltă tehnicitate, 
modernizarea celor vechi 
vor oferi condiții favora
bile unei mai bune Utili
zări a mijloacelor de in
vestigare și laborator, vor 
duce la înlăturarea întîr- 
zierilor în aplicarea trata
mentului în spitale. Ia re
ducerea duratei medii 
spitalizare.

Toate 
supun 
melor 
sectorul 
rea unui circuit funcțional 
corespunzător al serviciilor 
în spitale și unități ambu
latorii, aplicarea celor mai 
economice și mai eficiente 
forme pentru asigurarea 
unei asistențe medicale de 
calitate superioară, la toa
te nivelurile, înțelegere re
ciprocă și colaborare activă 
între medic și pacient.

do

aceste măsuri 
perfecționarea 
organizatorice

sanitar, asigura-

pre- 
for- 

în
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HANURI TURISTICE
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Noul spital 
dintre cele 
trate unităji de ocrotire a să

nătății din țară
Foto : Gh. Vințilă

din Slobozia, 
mai modern înzes-

mirea s-a transformat în 
vanitate, vanitatea în tru
fie. în clipa de față, sensi
bilizat și de întîmplările din 
ultimele luni, Horia Eneșel 
a devenit un om cu care 
aproape că nu se mai poate 
discuta... Cînd pentru prima 
oară, după ani și ani, a fost 
criticat în emisiunea „Re
flector", tovarășul Eneșel a 
luat foc, deși nu se spuneau 
lucruri grave, nu se făcea 
un cap de țară din ele. Di
rectorul I.G.C.L. le numește

T RiU E
Grecu Ștefan, care, scriind 
pe o hîrtie ANUȚ în loc de 
ANUNȚ, „a compromis prin 
aceasta chiar prestigiul în
treprinderii".

Desfacerea unui contract 
de muncă este o măsură 
gravă. Ea se ia chibzuit și. 
mai cu seamă, întemeiat. 
Așa s-a procedat și la Lu
goj 7 Din nefericire, nu 
■Faptele stăteau cu totul alt
fel decît le prezenta refe
ratul. Șoferul M. B. avea 
cazarea asigurată înainte de 
ora 19, de către portarul 
care o precedase pe Maria 
Iosub. Achitase costul ca
merei și buletinul său se 
afla în sertarul portăresei 
Așa încît „atenția" față de 
portăreasă fusese o sim
plă vorbă aruncată.

goj. Fraza finala nu era 
pusă fără socoteâlă. Auto
rul ei știa că la nimic pe 
lume nu este mai sensioil 
directorul decît la prestigiul 
■întreprinderii și al său.

Faptele (nu este locul aici 
să intrăm în detalii) n.i-1 a- 
rată intr-adevăr ca un om 
preocupat de bunul mers al 
întreprinderii, cu rezultate 
notabile, un om care promo
vează corectitudinea, neier
tător cu cei care se abat de 
la îndatoririle de serviciu. 
Dar tot în această zonă gă
sim și cele două mari cusu
ruri ale sale : răsfățat de 
succese, de laude, lipsit de 
critică, directorul I.G.C.L. a 
uitat, încet dar sigur, cu- 
vîntul autocritică. Mulțu-

astăzi „înjosiri, terfeliri", 
spune că a fost „iremedia
bil compromis". Iată ce se 
întîmplă cînd, din succes în 
succes, un om este adus să 
uite ce înseamnă critica și 
autocritica !

Al doilea cusur ai tovară
șului Eneșel, derivat din. a- 
ceeași trufie, este împreju
rarea că un astfel de om gă
sește, mai devreme sau mai 
tîrziu, printre subordonații 
săi, unii care vor, ști să-i 
exploateze buna părere des
pre sine, aducîndu-1 pînă la 
urmă — trist lucru pentru 
un trufaș, dar el nu-1 vede ! 
— să joace așa cum îi cîntă 
ei. în cazul de față. Prodea 
și încă unul : Pop Eugen, 
jurisconsultul întreprinderii,

omul care a redactat și a 
semnat „văzut pentru lega
lizare" abuziva decizie de 
desfacere a contractului de 
muncă, omul care ulterior 
l-a. împins pe Horia Eneșel 
și la săvîrșirea unei alte ile
galități : de a nu plăti, din 
buzunarul propriu, salariul 
Măriei Iosub pentru peri
oada nelucrată.

... Sînt foarte multe de 
spus, în acest caz, și despre 
alte aspecte ale întîmplări- 
lor. Am constatat o seamă 
de ilegalități și de semi- 
ilegalități, pe care, după 
terminarea 
le-am i 
forurilor 
preferat, 
cordat acestui 
prezentăm opiniei publice 
adevărata față a întîmplă- 
rilor din ziua de 10 decem
brie și să analizăm — în 
limitele aceluiași spațiu — 
un caz de hipertrofiere a 
eului, în condițiile descrise 
— cu gîndul că fiecare din
tre noi avem ceva de în
vățat.

Din 
le-am , ... _. ___ ,.
din conducerea Consiliului 
popular al județului Timiș, 
care se află în posesia 
datelot problemei, am 
ținut decizia fermă a or
ganelor județene de

• sancționa exemplar pe an
gajați! care cu rea credință 
au condus suita de cerce
tări ce au dus la decizia 
luată, ca și sancționarea 
directorului I-Ioria Eneșel 

închei cu convingerea că 
această sancționare este 
examenul de maturitate a] 
tovarășului Horia Eneșel. îi 
doresc, din tot sufletul, să-i 
promoveze.

documentării, 
adus la cunoștința 

în drept.
. în spațiu) 

articol,
Am 

a- 
să

discuțiile ■ pe care 
purtat cu tovarăși

re-

a

Primăvara îi îndeamnă pe mulți 
turiști la drum. Unde anume ? Ori
care din traseele țării se pot înscrie 
pe agenda turistică a iubitorilor de 
drumeție, dornici să cunoască cele 
mai pitorești și mai interesante 
locuri și localități. O întrebare fi
rească în asemenea ocazii: unde se 
pot recrea turiștii, unde își pot reîm
prospăta forțele ? La aceste între
bări dă un răspuns cooperația de 
consum care, pe unele din traseele 
de un pitoresc deosebit, are amena
jate complexe, hoteluri, hanuri ji 
cabane de deservire a celor aflați în 
drumeție. între acestea se numără 
Hanul turistic „Bucura" din Hațeg, 
județul Hunedoara, cu posibilități de 
cazare în camere cu cîte 2 sau 3 
paturi. Noul han oferă oaspeților 
condiții bune de confort. Este dotat 
cu instalații-de apă caldă și rece, cu 
duș în fiecare cameră. Are loc de 
parcare a autoturismelor, iar în apro
piere se află o stație PECO. La dis
poziția consumatorilor stă deschis

restaurantul cu produse alimentare, 
cu specific local și băuturi din pod
gorii renumite. Obiective turistice 
apropiate: rezervația de zimbri și 
ruinele Sarmisegetusei.

Stațiunea Covasna reprezintă un 
veritabil complex balnear, cu largi 
posibilități de tratament pentru afec
țiuni cardiovasculare, reumatice, ale 
tubului digestiv — precum și ale bo
lilor endocrine, ginecologice, nervoa
se. Apele minerale variate, indicate 
atît pentru cură internă, cît și pentru 
cură externă, mofetele radioactive, 
aeroionizația foarte bogată, pitores
cul deosebit îi determină pe spe
cialiști să considere Covasna, în vii
tor, printre cele mai complexe sta
țiuni ale Europei. Cooperația de 
consum este prezentă în această sta
țiune prin hanul turistic „Covasna". 
Condițiile de cazare sînt optime : 
camere cu 2—3 paturi și cu grup 
sanitar propriu, apă caldă, apă rece. 
Masa se poate lua la restaurantul 
hanului. v.

T

Tragere specială la LOTO
La tradiționala tragere spe

cială a „Mărțișorului" la Loto se 
poate cîștiga un autoturism din 
mărcile „Dacia 1300", „Dacia 
1100“, „Moskvici 408", cu 4 fa
ruri și radio, „Skoda 1000 M.B.", 
„Trabant 601", ce se atribuie în 
număr nelimitat, ca și excursii 
în Finlanda și U.R.S.S., cu o du
rată de circa 8 zile. Printre pie- 
miile speciale se numără și ex
cursiile „Turul Poloniei", pînă la

Gdansk, eu o durată de peste 2 
săptămîni.

Noua tragere specială la Loto 
dispune j de 25 de- categorii de 
premii. Cu o variantă de 15 lei 
se participă la toate extragerile. 
Și cu un bilet de 2 lei se poate 
cîștiga un autoturism, o excursie 
sau un premiu în bani.

Tragerea specială a „Mărțișo
rului" la Loto va avea loc la 6 
martie 1970.
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CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE MINA BUNULUI GOSPODAR
DIN INDUSTRIA CHIMICĂ
« între ceea ce era prevăzut și ceea ce se realizează 
• între termenele stabilite și cele ce se tot promit 

® între ceea ce s-a întreprins și ceea ce este 
necesar să se facă pentru ca parametrii proiectați

să devină dimensiuni efective ale producției
In industria chimică — ramură cu 

o viguroasă dinamică de dezvoltare, 
căreia statul nostru i-a alocat an de 
an mari investiții — se află în pre
zent în etapa deosebit de importan
tă de suiș spre nivelul preconizat al 
producției și al eficienței economipe, 
un număr de peste 60 instalații și 
capacități noi. Producția acestora a 
fost bine precizată în dispozitivul 
echilibrat al planului economic pe 
1970. Tocmai de aceea, la plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie anul trecut, 
s-a subliniat necesitatea ca Ministe
rul Industriei Chimice să dovedească 
o preocupare sporită pentru realiza
rea într-un timp scurt a parametrilor 
proiectați la toate capacitățile exis
tente, pentru asigurarea bunei func
ționări a tuturor instalațiilor, să a- 
corde o mai mare atenție întreținerii 
tehnice a utilajelor, să lichideze de
sele defecțiuni care au loo la marile 
combinate chimice.

Problema nu este nouă, dar nici nu 
se poate afirma că nu a reținut aten
ția specialiștilor, a colectivelor de în
treprinderi din industria chimică. To
tuși, în momentul de față, există 31 
obiective și capacități la care au ex
pirat termenele de realizare a indi
catorilor prevăzuți în proiecte. 
Instalațiile la care termenele stabi
lite expres pentru atingerea indica
torilor tehnico-economici proiectați 
au expirat se grupează într-un nu
măr redus de mari întreprinderi — 
la Combinatul chimic Craiova, Com
binatul de îngrășăminte chimice 
Turnu Măgurele, Combinatul de 
fibre artificiale Brăila, iar în ce 
privește normele de consum de mate
rii prime și materiale și prețul^de 
cost — la Grupul industrial de pe
trochimie Borzești și în alte între
prinderi'.............

Să exemplificăm. La fabrica de 
amoniac, din cadrul grupului azot 
1, de la Combinatul chimic Cra
iova — aflată la începutul fluxului 
tehnologic și care dă „tonul" realiză
rilor în fabricile următoare, de azo
tat de amoniu și uree — s-a atins în 
ultimul trimestru al anului trecut nu
mai aproximativ 80 la sută din capa
citatea de producție proiectată. Tn 
luna ianuarie a.c. și în primele două 
decade ale lunii februarie, nivelul 
producției a crescut întrucîtva. Totuși 
și în această perioadă producția me
die zilnică obținută a fost cu 79 tone 
inferioară capacității proiectate. Și 
aceasta mai ales datorită nefolosirii 
integrale a fondului de timp prevă
zut pentru producție. Indicii de utili
zare a principalelor instalații din ca
drul fabricii s-au situat, în ultimele 
luni, doar la 80—85 la sută din timpul 
calendaristic Tn aceeași perioadă, fa- 

; brica de acid azotic din cadrul com
binatului a funcționat cu 94,5 la sută 

. din capacitate, iar fabrica de azotat 
de amoniu — cu numai 79,5 la sută 
din capacitatea prevăzută în proiect.

Concludente sînt și cîteva cifre re
feritoare la Combinatul de fibre arti
ficiale din Brăila. Tn luna ianuarie 
a.c. s-a realizat aici o producție de 
celofibră cu 280 tone, iar de rețele 
cord cu 53 tone mai mică în compa
rație cu parametrii proiectați. Cum 
se explică această rămînere în urmă ? 
Prejudicii mari au adus producției 
combinatului, la începutul acestui ari. 
ca și în anul trecut, lipsa de stocuri 
și aprovizionarea neritmică cu ma
terii prime. In același timp au avut

loc în continuare numeroase opriri 
în funcționarea unor utilaje, care 
n-au fost întreținute și reparate co
respunzător în anii din urmă. Am re
ținut, din discuția cu cadre de condu
cere de la C.F.A. Brăila, hotărîrea 
colectivului combinatului de a înlă
tura neajunsurile mari existente în 
utilizarea capacităților de producție, 
a materiilor prime și forței de muncă. 
In acest scop, comitetul de direcție, 
cu sprijinul specialiștilor din Minis
terul Industriei Chimice și de la ins
titutul de proiectări de specialitate 
(IPROSIN), a elaborat un program 
concret de acțiune, vizînd ridicarea 
producției de celofibră, rețele cord, 
celofan etc., pînă în 1972, la nivelul 
indicatorilor proiectați. Programul 
prevede, între altele, ca în acest an 
și în 1971 să fie reparate capital toate 
cele șase linii de fabricare a celofi
brei, să se creeze în cel mai scurt 
timp un stoc tampon de 3 000 tone ce
luloză indigenă și 2 000 de tone celu
loză din import — pentru care tre
buie să se amenajeze spațiile de de
pozitare necesare — să se asigure o 
mai mare stabilitate a personalului, 
să se organizeze perfecționarea cali
ficării profesionale.

Nu punem la îndoială rațiunea și 
eficacitatea măsurilor preconizate, iln 
paranteză fie spus, unele dintre ele 
implică mari cheltuieli bănești, in
vestiții). Considerăm, în schimb, că în 
cej mai scurt timp Centrala indus
trială de fibre chimice Săvincști — 
de care aparține combinatul brăilean 
— și ministerul să creeze acestuia 
condițiile propice pentru aplicarea 
măsurilor stabilite.

Desprindem această cerință din 
modul în care au fost finalizate (mai 
bine zis, .în care u-au . fost -finalizate) 
planurile unice de măsuri — aprobate 
cu un an sau doi în urmă de însuși 
colegiul Ministerului Industriei Chi
mice — Ia Combinatul chimic Cra
iova și la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu-Măgurele, în vederea 
bunului mers al instalațiilor și reali
zării parametrilor prevăzuți în pro
iecte. La Craiova, bunăoară, nu s-au 
adus decît 8 din cele 15 sit? de plati
nă necesare în anul trecut pentru fa
brica de amoniac ; tot la această fa
brică nu s-au înlocuit filtrele și nu a 
fost reparată coloana de absorbție 
La Turnu-Măgurele. terminarea con
strucției rampei de fosforite, a silozu
rilor de la depozitul de apatită. pu
nerea în funcțiune a stației de com- 
presoare de aer, montarea celui de-a! 
patrulea filtru-bandă. consolidarea 
uscătoarelor tambur sînt tergiversate 
de luni de zile.

In cursul anchetei noastre, specia
liști din cadrul Centralei industriale 
Făgăraș ne-au vorbit despre expe
riența colectivului Combinatului de 
îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, 
în asigurarea bunei funcționări a ins
talațiilor, în atingerea înainte de ter
men a capacităților de producție și 
realizarea prețului de cost prevăzui 
în proiecte. Neîndoielnic, rezultatele, 
experiența acestui colectiv merită a 
fi cunoscute, generalizate cu con
cursul direct al centralei și ministe
rului. Totuși, chiar și în acest com
binat, nu toate lucrurile merg bine. 
Consumurile specifice de gaz metan 
tehnologic și de combustibil au fost 
depășite simțitor la fabrica de amo
niac, etapa a II-a, iar la fabricile de

acid azotic și azotat de amoniu s-au 
realizat consumuri sporite de amo
niac ; de asemenea, la această din 
urmă fabrică, productivitatea muncii 
se ridică azi doar la 88 la sută din 
nivelul proiectat.

O atare situație se regăsește aproa
pe aidoma la un șir de obiective și 
capacități noi ale industriei chimice 
de pe Valea Trotușului, de la Combi
natul petrochimio Pitești, Uzina de 
produse sodice Ocna Mureș. Este 
vorba de un decalaj nedorit ce s-a 
creat între realizările la indicatorii 
cantitativi, care depășesc uneori ni
velul prevăzut, și cele la indicatorii 
calitativi. Ceea ce demonstrează con
cepția greșită a anumitor cadre din 
uzine și combinate chimice, care con
sideră că, din moment ce s-a atins 
capacitatea proiectată, au făcut de-a- 
cum totul, scăpînd din vedere cele
lalte laturi, ceilalți parametri, care 
caracterizează în cel mai înalt grad 
eficiența economică a activității pro
ductive — prețul de cost, rentabilita
tea producției, productivitatea .muncii 
și calitatea produselor. Or, trebuie 
înțeles cu toată claritatea că numai 
realizarea volumului producției pre
văzute în proiect nu aă măsura rea
lă a rezultatelor ce se scontează de 
pe urma efortului mare de investiții 
pe care statul nostru îl face pentru 
dezvoltarea acestei ramuri moderne 
a economiei naționale.

însemnătatea atingerii grabnice 
indicatorilor 
proiectați, 
pacitățile 
atît mai clar, cu cît aceasta constituie 
elementul 
planului pe 1970 în industria chimică. 
Și, în același timp, condiția esențială 
ca tinerele unități din această ramu
ră intrate în funcțiune în ultimii ani 
să se angajeze efectiv în efortul ge
neral — subliniat de plenara C.C. al 
P.C.R. din 10-13 decembrie anul tre
cut — de creștere a eficienței econo
mice, de perfecționare a întregii ac
tivități productive.

„ „ a
tehnici și economiei 

la toate instalațiile iji ca- 
existente se conturează cu

de garanție a realizării

FACE SĂ RODEASCĂ
SI SOLUL CEL MAI SARAC

de lucru tn eo-

celelalte terenuri. Datorită faptului că pă- 
mîntul a fost fertilizat, pe întreaga supra
față cultivată s-au obținut în medie la ha 
cîte 2 400 kg grîu și 3 180 kg porumb boabe.

Veniturile cele mal mari pe care le reali
zează cooperatorii din această comună pro
vin din cultura plantelor tehnice. De cîțiva 
»ni cooperativa din Fărăoani a devenit mare 
producătoare de 
Peste 250 ha de 
culturi. Lucrate 
aceste suprafețe 
la început s-au recoltat, în medie, sub 10 000 
kg sfeclă de zahăr la ha, în anul trecut 
s-au obținut 31 000 
•-au înregistrat șl

sfeclă de zahăr și cartofi, 
teren sînt destinate acestor 
„ca la carte", an de an, 

dau producții sporite. Dacă

nu- 
sut»

p5-

Sîtuată într-o zonă deluroasă, cooperativa 
din Fărăoani, județul Bacău, a bătut multă 
vreme pasul pe loc. Explicația este simplă. 
De pe pămîntul sărăcit de scurgerea apelor, 
cooperatorii nu reușeau să scoată producții 
mari. Aici, din cele 2 000 ha de care dispune 
unitatea, mai mult de trei sferturi sînt tere
nuri. în pantă, supuse eroziunii, cu un grad 
redus de fertilitate. Cu numai patru-cinci 
ani în urmă, de pe parcelele de la punctele 
Berța și Lăloaia, cooperatorii culegeau doar 
cîte 600 kg de cereale la ha. Și cum prin 
partea locului se obișnuia să se cultive nu
mai grîu și porumb, este lesne de înțeles că 
veniturile obținute erau destul de mici. în 
1962, bunăoară, primul an 
mun, s-au realizat 
mal 62 000 de lei la 
de hectare.

Faptul că aveau
mînt puțin i-a determinat 
să-l prețuiască și mai 
mult. Studiile făcute de 
către specialiști, precum 
și numeroasele propu
neri ale cooperatorilor 
au dus la concluzia că 
numai prin agricultură 
intensivă și prin in
troducerea în cultură a 
unor plante care merg mai bine în zona de 
deal vor putea strînge recolte sporite.

— Socot că cea mai, importantă acțiune 
întreprinsă în acest sens o constituie amena
jarea în complex a unei suprafețe de 240 ha 
terenuri slab productive, situate în pantă, 
ne-a spus ing. Eduard Bălan, președintele 
cooperativei agricole. Pe baza unui studiu bine 
Întocmit am trecut la distrugerea raveneior, 
1» construcția unui canal central de colectare 
a .apelor provenite din precipitații, iar pe 
curbele de nivel au fost create benzi Inier- 
bate. întreaga lucrare s-a efectuat cu chel
tuieli minime — circa 82 000 de lei — care 
s-au amortizat în anul imediat următor. Ca 
rezultat, în anul trecut, de pe suprafața res
pectivă S-a obținut o producție medie de 
1 700 kg de ''grîu la hectar. Sigur, nu este o 
producție mare față de cît realizează alte 
unități, dar în comparație cu ceea ce dădeau 
pămînturile 
trei ori mai

Important 
cooperatorii

EXPERIENȚA COOPERATORILOR
DIN FĂRĂOANI-BACĂU

noastre, media este de aproape 
mare.
este că, în anul care a trecut, 
au realizat producții mari și peIng. Nicolae PANTILIE

Imagine din sectorul III confecții din cadrul Combinatului textil
„Mondiala" din Satu-Mare Foto : M. Andreescu
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BENEFICIUL
(Urmare din pag. I)

Există suficiente temeiuri să apre
ciem că aplicarea noului sistem 
de premiere va activiza procesul 
de valorificate a rezervelor in
terne existente în prezent în fie
care întreprindere. Tn primul rind, 
avem în vedere marile rezerve de 
sporire a rentabilității pe seama di
minuării cheltuielilor neeconomicoa- 
se, care numai în anul trecut au to
talizat pe ansamblul economici circa 
1,4 miliarde lei. Dezbaterile din ple
narele comitetelor județene de partid, 
din adunările generale ale salariați- 
lor din întreprinderi, angajamentele 
luate în cadrul acestor adunări pre
cum și analizele efectuate la începu
tul acestui an de organele de control 
ale Ministerului Finanțelor confirmă 
marile rezerve existente. Aceste 
realități le-a avut în vedere to
varășul Nicolae Ceaușescu în cu- 

evîntarea rostită la plenara C.C. 
al " P.C.R din decembrie anul 
trecut atunci cînd a subliniat i 
„In toate ramurile economice trebuie 
intensificate preocupările pentru eli
minarea risipei, a cheltuielilor ne- 
eeonomicoase, a imobilizărilor de 
mijloace materiale și bănești, pentru 
creșterea vitezei de rotație a fondu
rilor și reducerea continuă a costu
rilor de fabricație, pentru sporirea 
efectivă — prin efort propriu — a 
rentabilității producției". Sistemul de 
premiere recent aprobat se adaugă 
la celelalte instrumente economice 
care vor acționa în direcția tradu
cerii în viață a acestor importante 
indicații ale secretarului general al

partidului nostru, vor contribui la 
creșterea volumului beneficiilor, a 
acumulărilor bănești.

Obiectivul sporirii beneficiilor nu 
poate fi însă privit în mod izolat, nu
mai prin prisma intereselor între
prinderilor, desprins de celelalte o- 
biective majore ale activității econo
mice : asigurarea ritmurilor și pro
porțiilor planificate, realizarea echi
librului economic general etc. De a- 
ceea. noul sistem condiționează con
stituirea integrală a fondului de pre
miere de îndeplinirea sarcinilor de 
bază ce revin unităților economice, 
cum sînt > realizarea planului pro
ducției marfă, în expresie valorică și 
în sortimentele stabilite de organul 
ierarhic superior, încadrarea în chel
tuielile planificate la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă și îndeplinirea planului 
de export. în cazul nerealizării 
beneficiului planificat sau a condi
țiilor de premiere stabilite, fondul 
de premii se va reduce în anumite 
proporții, acest mecanism fiirțd me
nit să contribuie la întărirea disci
plinei de plan și financiare, precum 
și a celei contractuale. în felul aces
ta, unitățile economice vor fi stimu
late să realizeze beneficii cît mai 
mari, dar totodată să asigure înde
plinirea principalelor coordonate ale 
planului economic.

Avînd în vedere că mai există în
treprinderi care lucrează cu pierderi 
și că este imperios necesară lichi
darea acestei situații incompatibile 
cu o economie modernă, noul sistem 
de premiere stimulează nu numai 
sporirea beneficiilor unităților renta
bile, ci și realizarea de economii din

CONTRASTE

• Se așteaptă 
solstitial de vară ?

Activitatea In zoo
tehnie începe dis-de- 
dimineață și se termi
nă seara tîrziu. De la 
o vreme, însă, în graj
durile cooperativei a- 
gricole din Lăpugiu, 
județul Hunedoara, se 
umblă pe orbecăite și 
de aceea lucrul înce
pe mai 
termină 
Nu din 
torilor, 
trebuie 
malele. 
instalațiile 
interioare, grajdurile 
sînt complet lipsite de

tîrziu și se 
mai devreme, 
vina coopera- 
care știu cum 
îngrijite ani- 
Defectîndu-se 

electrice

lumină. Situația pro
duce greutăți în des
fășurarea normală a 
activității, în special 
acum, în perioada de 
iarnă, cînd ziua e mai 
scurtă. încă din de
cembrie 1969, coopera
tiva a achitat între
prinderii județene de 
electricitate Hunedoa
ra contravaloarea 
parațiilor 
dar lucrările 
început nici în 
zent. Cînd se 
în sfîrșit,
Poate la venirea sol
stițiului de vară 1

re- 
respective, 

nu au 
pre- 

va face, 
lumină ?

kg la ha. Rezultate bun» 
la cultura cartofului, a- 
jungîndu-se la o produc
ție de aproape 35 000 kg 
la ha. Numai prin va
lorificarea acestor cul
turi, cooperativa a înre
gistrat 
proape 
lei.

Ceea 
rodnicia pămîntului ține 
în cel mai înalt grad 
de hărnicia și price
perea cooperatorilor, 
care făuresc recoltele, 

și de calitate toate Iucră-

un venit de a-
2.5 milioane de

ce multiplică

executînd la timp 
rile. In această direcție, cooperatorii au fost 
și sînt fruntași pe județ.

Interesante sînt și inițiativele pentru trans
formarea unor pămînturi sterpe, prin culti
varea lor cu plante tehnice sau plantarea 
cu pomi fructiferi și viță de vie. Livezile și 
plantațiile de vii ale cooperativei măsoară 
astăzi aproape 400 ha, dintre oare primele 
suprafețe au și intrat pe rod. Adăugîndu-se 
la celelalte surse, veniturile bănești obținute 
anul trecut totalizează aproape 6 milioane 
de lei. Peste 90 la sută din acestea provin 
din valorificarea către stat, pe bază de con
tracte, a produselor agricole. Au fost livrate 
peste prevederile contractuale 51 tone de 
cartofi, 900 tone sfeclă de zahăr și însemnate 
cantități de grîu, struguri, fructe și alte pro
duse. Cum era și firesc, acestea au contri
buit la sporirea cîștigurilor cooperatorilor.

Rezultatele bune dobîndite de cooperativa 
din Fărăoani se 
și preocupării 
avutului obștesc, 
este următoarea 
ștești la suta de 
de lei. Cooperatorii au înțeles că numai prin 
sporirea alocațiilor anuale la fondul de acu
mulare se pot obține producții și venituri 
superioare. Ca urmare, în ultimii' cinci ani, 
ei au repartizat în acest scop circa 30 la sută 
din valoarea producției nete. Aceste acumu
lări au fructificat, deoarece banii s-au in
vestit în obiective direct productive.

Datorită situării în apropierea orașului, 
cooperatorii de aici și-au propus să dezvolte 
două sectoare de producție : creșterea vacilor 
cu lapte și legumicultura. Planul pe acest 
an prevede, printre altele, creșterea numă
rului de vaci și juninci cu aproape 100 ca
pete, extinderea suprafețelor irigate cu încă 
150 ha, cultivarea legumelor pe 100 ha, în
ființarea de loturi semincere pentru arpagic 
și usturoi. Se estimează că toate acestea vor 
contribui Ia creșterea veniturilor bănești cu 
peste 2 milioane lei față de realizările anului 
trecut. Măsurile înscrise pe agenda de lucru 
a consiliului de conducere au ca țel reali
zarea acestor obiective. Priceperea și hărni
cia cooperatorilor, hotărîrea lor de a munci 
fără preget sînt o garanție că de la Fărăoani 
vor putea sosi vești despre noi succese.

datoresc, în mare măsură, 
pentru continua sporire a 
Grăitoare în această direcție 
cifră i valoarea averii ob- 
ha teren a ajuns la 421 000

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii

NTREPRINDERI
dotația de stat la întreprinderile care 
lucrează cu pierderi, putîndu-se a- 
corda premii care să însumeze pînă 
la 40 la sută din economiile reali
zate.

Rezultatele financiare definitive se 
cunosc la sfîrșit de an. De aceea, 
noul sistem prevede ca partea ma
joritară a fondului de premii con
stituit din beneficii, anume 75 la 
sută, să se repartizeze la finele a- 
nului tuturor salariaților, propor
țional cu salariul tarifar și {impui 
efectiv lucrat. Aceasta nu înseamnă 
Insă o repartizare egalitară, indife
rent de comportamentul salariaților 
în cursul anului, întrucît hotărîrea 
Consiliului de Miniștri prevede drep
tul organului colectiv de conducere 
de a reduce sau chiar de a anula 
premiul acelor salariați care au avut 
unele abateri disciplinare sau a căror 
activitate a prezentat deficiențe, care 
au influențat negativ realizarea sar
cinilor de producție. In felul acesta, 
noul sistem va fi un instrument ce 
va contribui la întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă, la accentuarea 
responsabilității personale.

In afară de premiile de sfîrșit de 
an la care ne-am referit mai sus, o 
parte din fondul de premiere, anume 
25 la sută, va putea fi utilizat în 
cursul anului pentru premierea acelor 
salariați care s-au remarcat prin rea
lizări deosebite ce au avut o eficiență 
certă și imediată, sau care au con
tribuit la înlăturarea'’ unor situații 
intervenite în activitatea întreprin
derilor. ce reclamă o rezolvare cu 
maximum de operativitate.

Sistemul de premiere din beneficii

Urmează să fie aplicat nu numai în 
întreprinderi, ci și în noile organisme 
economice — centrale industriale, 
combinate, grupuri de uzine — pre
cum și în ministere și celelalte or
gane economice centrale ; fondul de 
premii pentru personalul acestora va 
fi constituit în raport cu îndeplini
rea sarcinilor de plan pe ansamblul 
organizației respective. Se creează în 
felul acesta o împletire mai bună a 
intereselor organizațiilor ierarhic su
perioare cu cele ale întreprinderilor, 
se stimulează activitatea de sprijin, 
îndrumare și control a ministerelor, 
centralelor, combinatelor în vederea 
obținerii unor rezultate financiare 
sporite de către întreprinderile în 
subordine.

Posibilități de ridicare a eficien
ței economice există în fiecare uni
tate in parte, indiferent dacă este 
organizată pe principiul gestiunii 
economice proprii sau al celei inter
ne. Ținînd seama de aceasta, hotărî
rea Consiliului de Miniștri prevede 
că sistemul de premiere din benefi
cii se poate aplica și de unitățile cu 
gestiune economică internă, care ur
măresc și evidențiază distinct rezul
tatele activității proprii. Acordarea 
de premii personalului acestor uni
tăți. independent de rezultatele pe 
centrală, combinat sau grup de uzi
ne. constituie un puternic factor mo
bilizator în obținerea unor rezultate 
cît mai bune. *

Tn afara premiilor care vor fi acor
date din beneficii, salariații unități
lor economice vor putea fi recom
pensați și cu premii pentru reduce
rea consumului de materiale, îndeo
sebi la ceie de bază cît și la cele de
ficitare, provenite din import ; aces
te premii pot să ajungă pînă la 50 la

sută din economia realizată. Totodată, 
pentru diminuarea consumului de 
forță de muncă se vor acorda premii 
care, în primul an, vor reprezenta 30 
Ia sută din economiile realizate. 
După cum este normal, premiile 
pentru economiile de materiale și 
forță de muncă se vor plăti cu con
diția ca ele să nu prejudicieze cu 
nimic calitatea prioduselor, sau să 
determine depășirea normelor de 
consum la alte materiale etc.

Ministerelor economice, centrale
lor, combinatelor și grupurilor de 
uzine, conducerilor de întreprinderi 
le revin sarcini importante în apli
carea corectă a prevederilor hotă- 
rîrii Consiliului de Miniștri, în asi
gurarea viabilității măsurilor luate, 
astfel îneît să fie atinse țelurile pro
puse. Ministerul Finanțelor, băncile 
finanțatoare, toate organele financia
re, prin analizele și controalele pe 
care le vor efectua, vor ajuta unită
țile economice să descopere rezervele 
susceptibile să sporească volumul be
neficiilor, implicit să determine creș
terea nivelului rentabilității activi
tății productive.

Neîndoielnic, toate măsurile care 
urmează să se aplice în cadrul nou
lui sistem de premiere vor crea con
diții propice pentru desfășurarea cu 
succes a acțiunii de organizare știin
țifică a producției și a muncii, vor 
lărgi cîmpul de manifestare a iniția
tivei și capacității creatoare a tutu
ror oamenilor muncii, indiferent de 
locul unde activează, punînd în di
rect raport de condiționare creșterea 
nivelului lor de trai cu asigurarea n- 
nor posibilități suplimentare de spo
rire a rezultatelor economice și finan
ciare ale unității.

• Cit de rentabilă 
poate fi banala 
papură

Confecționarea ro
gojinelor — mult soli
citate de grădinari 
pentru acoperirea ră
sadnițelor — este o 
meserie pe care coo
peratorii din satul Pu- 
chenii Moșneni, jude
țul Prahova, au moș
tenit-o din bătrîni și 
pe care o practică cu 
bune rezultate. Mate
ria primă — papura 
— o procură din bălți 
și chiar din Lunca 
Dunării. îndeletnicirea, 
este foarte avantajoa
să și bănoasă. Pe lingă 
faptul că dă de lucru 
cooperatorilor în peri-

cada de iarnă, cînd la 
cîmp nu e nimic de 
făcut, Ie asigură im
portante venituri bă
nești. Anul trecut au 
obținut din valorifica
rea rogojinelor 
nit de circa 4

un ve
nit de circa 4 milioa
ne de lei, iar pentru 
acest an cooperatorii 
și-au propus să spo
rească acest venit cu 
încă circa 300 000 de 
lei. Este un exemplu 
de folosire cu chibzu
ință a posibilităților d» 
care dispun cooperati
vele agricole de a-și 
spori veniturile.

• Nu vă interesează
o economie 
de 3 milioane?

Cu mai bine de un 
an în urmă, un inginer 
de la uzina de utilaj 
petrolier „1 Mai“-Plo- 
tești a studiat și a pus 
la punct o ingenioasă 
soluție pentru dubla
rea numărului de re
morci basculante în
cărcate într-un vagon 
de cale ferată, la ex- 

produselor.
pe această 
asigura o e- 
de peste 3 

lei anual lâ 
transport, ca

pedierea produși 
Potrivit calculelor 
timative, 
cale s-ar 
conomie 
milioane 
taxele de 
și eliberarea mai mul
tor mii de vagoane ce 
pot fi folosite la trans
portul altor mărfuri. 
Specialiști din Depar
tamentul Căilor Fera
te au verificat soluția, 
găsind-o corespunză
toare atît din punct 
de vedere tehnic, cît și 
practic, dispunînd a- 
plicarea ei. Mai de
parte. însă, lucrurile 
s-au împotmolit, iar 
soluția a rămas pe 
hîrtie. De ce ? Condu-

cerea uzinei „1 Mai" a 
justificat refuzul său 
de a schimba sistemul 
de încărcare, prin fap
tul că este nevoie de o 
anumită cantitate de 
lemn pentru fixarea 
remorcilor, iar pe de 
altă parte, că expe
dierea produselor este 
efectuată de întreprin
derea de comerț exte
rior „Autotractor", așa 
că cei de aici să fie 
întrebați de ce nu a- 
plică soluția. La aceas
tă din urmă întreprin
dere ni s-a spus mai 
întîi că lemnul este 
deficitar. Apoi, că de 
la 1 martie a.c. uzina 
”a răspunde de ex
pedierea produselor. 
Precizăm, nu este vor
ba de lemn de calita
te, ci de cherestea de 
plop, salcie, anin 
alte esențe moi, 
ponibile azi și
valorează mult mai pu
țin decît suma econo
misită prin mai buna 
utilizare a vagoanelor 
de cale ferată.

sau 
dis- 
care

® Nici cînd sînt
„căleațipe bornbeu"

Tn ultima vreme, lu
crătorii întreprinderii 
comerciale de stat tex
tile încălțăminte din 
Brașov s-au văzut ne- 
voiți să refuze un ma
re număr de perechi 
de încălțăminte so
sită de la diferite în
treprinderi din țară, 
pentru execuția negli
jentă a produselor. 
Cîteva exemple : la 11 
februarie s-a refuzat 
un întreg lot format 
din 1 200 perechi de 
pantofi pentru femei, 
livrat de fabrica „Mo- 
dern“-Timișoara. Cau
zele : devieri de la cu
sături, cute la căptu
șeli, tocuri nefinisate 
etc. De la întreprin
derea „Banatul" din

aceeași localitate au 
fost refuzate 500 pe
rechi pantofi bărbă- 
tijști care aveau fețele 
pătate, pielea curgă
toare și ștaifuri neega
lizate. Fabricii „Liber
tatea"-Arad i s-au re
fuzat 880 perechi ciz
me de damă, întrucît 
aveau ștaifurile neega
lizate, bombeurile pre
sate etc. Deficiențe ca
litative la produsele li
vrate de aceste uni
tăți au fost semnalate 
de multe ori pînă a- 
cum. Ceea ce înseam
nă că factorii de con
ducere din întreprin
derile în cauză rămîn 
indiferenți chiar cînd 
sint căleați pe bom- 
beu... z

« 0 moară
de măcinat... bani!

In 1968 consiliul de 
conducere al cooDera- 
tivei agricole din Roș- 
cani, județul Hune
doara, a hotărît să fie 
cumpărată o moară cu 
ciocănele pentru pre
pararea furajelor în 
sectorul zootehnic. C 
treabă foarte bună. ?i 
moara a fost cumpă
rată. Numai că, aeși 
au trecut de atunci doi 
ani, ea nu funcționea
ză. De ce ? Moara a 
fost procurată fără 
motorul electric ne-

cesar acționării ei. Și 
nici aceasta nu ar fi 
totul. Situația se pu
tea rezolva prin cum
părarea motorului. Dar 
consiliul de conducere 
al cooperativei se pare 
că nu își amintește 
ceea ce uitase inițial. 
Din această cauză 
moara stă și azi ncu- 
tilizată în magazia 
cooperativei. Despre 
ea cooperatorii spun 
că n-a măcinat furaje, 
în schimb a măcinat 
banii.
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CONFERINȚA DE PRESĂ
CASA SCRIITORILORDE LA

La Casa scriitorilor „Mihail Sado- 
veanu" din București, între 23 și 27 
februarie a.c. a avut loc a șaptea 
consfătuire a conducerilor de uniuni 
de scriitori din țări socialiste, la care 
au participat delegații reprezentative 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea So
vietică.

Lucrările consfătuirii s-au desfă-

șurat sub semnul centenarului Lenin, 
a cărui aniversare va fi sărbătorită 
anul acesta în lumea întreagă. Lu
crările au prilejuit un schimb liber 
de păreri asupra activității scriito
ricești.

Dezbaterile au evidențiat relațiile 
fructuoase ce s-au stabilit între uni
unile de scriitori și au oferit noi su
gestii pentru adîncirea lor. Discu
țiile, purtate in spirit de perfectă

colegialitate și subliniat respect reci
proc, caracteristic consfătuirii, ar 
pus încă o dată in evidență rolul 
deosebit de important pe care-1 joacă 
scriitorul în societatea socialistă, răs
punderea sa pentru a ajuta, cu mij
loacele literaturii, la construirea lu
mii noi.

Lucrările consfătuirii s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

■ «1
sadoveanu

Vineri, după încheierea lucrărilor 
Consfătuirii conducerilor de uniuni 
de scriitori din țări socialiste, la 
Casa scriitorilor „Mihail Sadoveanu" 
din Capitală, conducătorii delegații
lor care au luat parte la consfătuire 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai co
tidienelor, publicațiilor literare șl 
Radioteleviziunii române.

Intr-un succint cuvînt introductiv, 
acad. ZAHARIA STANCU, președin
tele Uniunii Scriitorilor, a relevat at
mosfera de strînsă și caldă prietenie 
a întrunirii scriitoricești, mulțumind 
totodată delegațiilor care au contri
buit la succesul acesteia.

Răspunzind primei întrebări adre
sate, referitoare la rezultatele con
sfătuirii pentru întărirea colaborării 
și prieteniei între uniunile de scrii
tori participante, GHEORGHI MAR
KOV, secretar ai Uniunii Scriitorilor 
din U.R.S.S, a remarcat atmosfera 
de colaborare tovărășească, preocu
parea pentru dezbaterea unui larg 
cerc de probleme, pentru aprofunda
rea acestora în spiritul unei decline 
sincerități, egalități și încrederi re
ciproce. Conducătorul delegației de 
scriitori sovietici a mulțumit pentru 
ospitalitatea cu care au fost găz
duite lucrările consfătuirii, interesul 
manifestat față de lucrările sale, ex- 
primînd satisfacția pentru prilejul 
pe care toți membrii delegațiilor 
l-au avut de a fi primiți de tovară- 

’ șui Nicolae Ceaușeseu, de alți con
ducători de partid și de stat ai Româ
niei socialiste. Consfătuirea — a spus 
vorbitorul — a demonstrat existența 
preocupării pentru dezvoltarea lite
raturii în țările socialiste, conștiința 
răspunderii scriitorilor față de po
poarele cărora le aparțin, față de 
partidele lor comuniste, a evidențiat 
numeroase inițiative destinate popu
larizării literaturii țărilor socialiste. 
Consfătuirile de acest gen constituie 
o expresie minunată a relațiilor fră
țești și a spiritului tovărășesc ; ele 
vor contribui la întărirea prieteniei 
și colaborării dintre literaturile ță
rilor socialiste. Remarcînd buna or
ganizare . a consfătuirii, Gheorghi 
Markov a informat pe ziariști că de
legația sovietică a adresat invitația 
ca următoarea întîlnire să aibă loo 
la Moscova.

în răspunsul său la o întrebare pri
vind dezvoltarea schimburilor lite
rare, GHEORGHI DJAGAROV, pre-

ședințele Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Bulgaria, a apreciat că au fost 
propuse noi modalități de dezvoltare 
a colaborării, de extindere a schim
burilor culturale, de împărtășire re
ciprocă a experienței acumulate, a 
tot ce este valoros în țările frățești. 
Vorbitorul a prezentat cîteva din ini
țiativele editoriale din fiecare țară, 
destinate sărbătoririi centenarului 
lui V. I. Lenin. De asemenea, scrii
torul bulgar s-a referit la năzuința 
creatorilor de a face cunoscute viața 
și activitatea oamenilor muncii din 
țările socialiste, succesele obținute 
de aceștia în construcția socialistă. 
Ceea ce scriu scriitorii din țările 
noastre socialiste despre viața din 
țările noastre socialiste se urmărește 
cu foarte mult interes de către ci
titori. în felul acesta — a spus vor
bitorul — scriitorii participă la în
tărirea relațiilor dintre țările noas
tre.

Vicepreședintele Uniunii Scriito
rilor din R. D. Germană, FRITZ 
SELBMANN, a răspuns, în conti
nuare, la o întrebare despre rolul 
televiziunii în popularizarea litera
turii, înfățișînd aspecte specifice din 
activitatea televiziunii țării sale, 
atît în ceea ce privește problematica 
emisiunilor cît și colaborarea cu 
posturile de televiziune ale țărilor 
socialiste.

La aceeași problemă s-a referit și 
reprezentantul Uniunii Naționale a 
Scriitorilor și Artiștilor din Cuba, 
poetul LUIS RIVERA SUARDIAZ, 
subliniind caracterul specific al 
muncii în acest domeniu, necesita
tea de a se găsi noi căi prin care 
opera literară să se adapteze rigori
lor televiziunii, în așa fel încît me
sajul său educativ să fie pe deplin 
receptat de miile de telespectatori, 
ca televiziunea să realizeze cotidian 
mari „ediții literare". De asemenea, 
poetul cuban a înfățișat unele din 
aspectele popularizării literaturii 
române în Cuba, faptul că prin con
ținutul și calitatea lor artistică ope
rele traduse au suscitat un larg in
teres.

După ce a apreciat în mod deose
bit desfășurarea tntîlnirii, vorbind 
despre partinitatea literaturii, des
pre misiunea scriitorului în societa
tea socialistă, președintele Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Ungară, DAR-

VAS JOZSEF, a subliniat necesita
tea ca literatura să fie excelentă 
pentru a putea sluji cu adevărat 
poporului, să dea răspunsuri calita
tive la problemele mari ale reali
tății, pe care are datoria să o explo
reze adînc. Scriitorul maghiar a in
sistat asupra intensificării eforturi
lor de popularizare reciprocă a li
teraturii clasice șl contemporane, 
domeniu în care s-au obținut nume
roase realizări, dar care rămîne 
încă deschis perfecționărilor.

Președinta Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Mongolă, S. UDVAL, s-a refe
rit — răspunzînd la o întrebare — 
la rolul traducerilor în cunoașterea 
reciprocă dintre popoare, 1a intere
sul viu manifestat față de literatu
rile din țările socialiste, precum și 
la modalitățile de dezvoltare a aces
tui important sector din activitatea 
uniunilor de creație Vorbitoarea a 
apreciat că actuala consfătuire a 
adus i^el și soluții importante în 
perfecționarea activității de traduce
re, că ea va contribui la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre țările 
socialiste.

De aceeași problemă s-a ocupat și 
președintele Uniunii Scriitorilor 
Slovaci, ANDREJ PLAVKA, afir- 
mînd că a discuta despre traduceri 
înseamnă a discuta, de fapt, despre 
una dintre problemele esențiale ale 
colaborării dintre uniunile de scrii
tori. în acest sens, în actuala consfă
tuire s-au evidențiat un spirit con
cret de lucru, dorința de cunoaștere 
mai bună și prin intermediul opere
lor literare. înfățișînd unele din pre
ocupările pentru popularizarea lite
raturii și dramaturgiei românești în 
Cehoslovacia, vorbitorul a arătat că 
și în continuare cititorii din țara sa 
vor fi informați, Ia zi, asupra litera
turii contemporane românești. El a 
prezentat, totodată, unele propuneri 
privind stimularea activității de tra
ducere și calificarea traducătorilor, 
pornind de la considerentul că prin 
intermediul literaturii popoarele se 
pot cunoaște mai bine între ele — 
idee pregnant reliefată în lucrările 
consfătuirii.

întîlnirea dintre conducătorii de
legațiilor uniunilor de scriitori din 
țâri socialiste și ziariști români s-a 
desfășurat într-o atmosferă călduroa
să, prietenească.

O Filarmonica de George
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic — 20. Dirijor: Teo
dor Costin. Solistă: pianista Idyl 
Blret (Turcia).
© Opera Română: Lucia dl Lam- 
mermoor — 19;30.
o> Teatrul do operetă: Singe vle- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Idiotul — 
19,30; (sala Studio): Al patrulea 
anotimp — 19,30.
• Teatrul de comedie: Nlcnlc 
20.
O Teatrul „Lucia Sturdza f 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu): D-ale carnavalului — 
20; (sala din str. Alex. Sahia): 
Purlcele în ureche — 15; Viraj 
periculos — 20.
• Teatrul Mic: Emigrantul 
Brisbane
e Teatrul 
Magheru): Othello ___  ,
Studio): O lună Ia țară — 20.
e Teatrul Giulești: Comedie cu 
olteni — 19,30; (la Sala Palatului): 
Geamandura — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Poves
te neterminată — 16.
• Teatrul evreiesc de stat: Noap
tea In tîrgul vechi — 19,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei nr. 174): Mini Co- 
biul — 17; Nocturn I — 21,30;
(sala din str. Academiei): 
dlțll din Kardemomme 
17,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase- (sala Savoy): Nu te lăsa 
Stroe! — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr, 174): Nicuță... la Tă- 
nase — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Floare de cactus 
— 19,30.

S Ansamblul Artistic al Uniunii 
enerale a Sindicatelor: Ritm ’70

— 20.
• Circul de stat: Mirajele clrcu-

20.
I.„C. 1. Nottara" (sala
" 19,30; (sala

(Agerpres)

PROGRAMUL X
17,00 Deschiderea emisiunii — E- 

mlslunea ‘ '
misiunea în limba germană. )

18,05 Bună seara, fete 1 Bună sea- l 
ra, băieți i _19,00 Telejurnalul de j
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cinema

rnemm foi fon Andreescu

C

MOȘI-

valo-

ne re- 
inedite 
muzl- 

una- 
pen-

! a expresiei mu- 
, un adevărat 
de speranță și

O Ghici cine vine la cină?: PA
TRIA - 9; 12; 15; 18; 21.
• Visul domnului Gentil: REPU
BLICA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15, FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
O Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Te iubesc, te iubesc: CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21.
© 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; 18,15; 20,30.
o Explozie în munți: FAVORIT
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
O Noapte cu ceață: VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e Căsătorie prin mica publicita
te: CENTRAL — 8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,45; 20,45.
e La Nord prin Nord-Vest: LU
MINA — 9,15—16,45 în continuare; 
19,45.
A Prieteni fără grai: DOINA — 
9; 10,30; 12; 13,30; LIRA — 15,30; 
18.
o Vă place Brahms? DOINA 
16; 18,30; 20,45, UNIREA — 15, 
18.
a Totul de vînzare : UNIREA —
20.15.
e O nuntă cum n-a mal fost: 
TIMPURI NOI — 9—19,30 în con
tinuare.
a O fată fericită: CINEMATECA 
(sala Union): 10; 12; 14.
O Cînd se arată cucuveaua: 
ROVIAR — 9; 11,45; 14,30;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30.
o Stăpîn pe situație: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FLAMURA — 9; 11,15; 16; 18,15;
20.30.
e Don Juan fără voie: GRIVIȚA
— 9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30.
A Becket: ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 19.
O Prea mic pentru un război a- 
tît de mare: BUZEȘTI — 15,30;
18; 20,30.
O Simpaticul domn R: DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
O Via Mala: BUCEGI — 16; 18,15;
20.30, TOMIS — 9—15 în continua
re; 18; 20,15.
O Crimă în stil personal: LIRA
— 20,15.
o Dragă Brigitte: DRUMUL SĂ
RII — 15; 17,30; 20.
O Bătălia pentru Roma: FEREN
TARI — 15,30; 19, PACEA — 15,30;

I 19.
O Păcatul dragostei: GIULEȘTI

| — 15,30; 18; 20,30, VOLGA — 9— 
13,30 în continuare; 16; 10,15; 20,30,

| PROGRESUL — 15,30; 18.
o Cu mîinile pe oraș: PROGRE- 

| SUL — 20,15.
O Beru și comisarul San Anto- 

I nlo: COTROCENI — 15,30; 18.
, A Roșu și auriu: COTROCENI - 
I 20,30.
. e Călugărița: FLOREASCA - 
I 10; 13,30; 16,30; 19,30, MIORIȚA — 
. 9,45; 13; 16,15; 19,30.
I o riiblrea strict oprită:
1 LOR — 15,30; 18.
1 o Liniște șl strigăt-: MOȘILOR — 
| 20,20.
■ o Valea păpușilor: POPULAR — 
i 15,30; 18, RAHOVA — 15,30; 18.

© Din plictiseală: POPULAR —
20.30.
O Rebus miraculos: RAHOVA — 
20,30.
© Winnetou în Valea Morții: 
MUNCA - 16; 18; 20, FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,15.
© Anchetatorul din umbră : 
ARTA — 10—16 In continuare; 
18,15; 20.15.
0 Profesioniștii: VITAN - 15,30; 
18; 20,30, CRÎNGAȘI — 15,30; 18: 
20,15.
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seară. 19,20 Desene animate : „Or
chestra simfonică". 19,30 Reflec
tor. 19,45 Teleenclclopedia. 20,40 
Vila Sonet — Emisiunea evocă 
figura poetului Mihai Codreanu, 

, , . „ . „ a. cărui casă memorială se va
inaugura în curînd. 21,00 Campionatul mondial de hochei — grupa B (Bucu- 

~ ?,U,A; T _R-F’G- (repriza a III-a). 21,45 Film serial. Răzbunătorii. 
22,35 Telejurnalul de noapte. 22,55 Romanțe și cîntece lăutărești cu Jean 
lacobescu. 23,15 închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

20,40 Film artistic „Ceapaev- — o producție a studiourilor sovietice. 
Film premiat în 1937 la Festivalul de la Paris șl în 1946 la Veneția. 22,15 
Actualități literare. 22,25 Film serial : „Sumbra toamnă" — episodul IV. 
23.1Ș închiderea emisiunii programului II.

Cu prilejul împlinirii a 120 de ani 
de la nașterea pictorului Ion An
dreescu, la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Capitală a avut loc vi
neri o seară omagială cu tema „Ion 
Andreescu — clasic al picturii ro-

mâne". Viața și activitatea marelui 
pictor au fost evocate de criticul de 
artă Petru Comarnescu. Expunerea 
a fost însoțită de proiecții ale unora 
din cele mai reprezentative creații 
ale artistului.

Alegi un asemenea film 
pentru culorile și ritmuri
le sale, pentru că te duce 
spre izvoare și spații 
de sensibilitate milena
re. Spații și izvoare care
— în plină eră a tehnicii
— nu ostenesc să consti
tuie permanențele de 
frumusețe și gînd ale 
unui popor. Firesc e- 
vocatoare prin atracția 
pe care o exercită o 
manifestare originală, cro
nica pe celuloid, de 109 de 
minute, închinată folclo
rului își propune nu 
numai să ne reamintească 
un eveniment artistic, In 
speță Festivalul interna
țional de folclor — Bucu
rești 1969. Dincolo de înfă
țișarea participațiilor na
ționale, dincolo de expo- 
xițiunea finală, In conste- 1 
lația abundentă a distinc
țiilor, dincolo de inspira
tele interludii autohtone, 
intențiile autorilor — mă
iestru slujite de comenta
riul literar datorat lui 
Paul Anghel — angajează, 
în ultimă instanță, dialo
gul contemporaneitate — 
permanențe folclorice.

Realizat prin conlucra
rea a două studiouri, atît 
de distincte ca profil, 
„București" și „Al. Sahia", 
filmul de față poartă în 
structura sa, din păcate, 
destule pasaje autonome, 
pe care cred că nici unul 
dintre coautori nu au de 
ce și le revendica. Dinco
lo de ideea călăuzitoare, 
menită a evoca și a face 
să strălucească dansul și 
cîntul popoarelor ca fac
tori de apropiere 
oameni și națiuni, 
nu se debarasează, 
se poate debarasa, 
arareori, de ținuta 
film-spectacol.

Fidelitatea față de pro
gram este un imperativ 
căruia echipa filmului i-a 
închinat nu puține din e- 
forturile sale, de la pri-

între 
filmul 
și nu 
decft 
unui

I

a prestigiului său în lume

Academicianul Ște
fan Procopiu a împli
nit 80 de ani. E un 
nou prilej de a cinsti 
munca acestui fiu de
votat al poporului, 
mare personalitate a 
științei și culturii ro
mânești, care și-a în
scris, prin remarca
bile realizări, nume
le în istoria unor cu
ceriri fundamental» 
ale fizicii.

Utilizînd mijloace 
experimentale simple, 
dar deosebit de inge
nioase, în a căror ela
borare pregătirea teo
retică de un înalt ni
vel și-a spus 
nant cuvîntul, 
beneficia 
de aparatură costisi
toare, Șt. Procopiu a 
obținut rezultate ori
ginale de mare însem- 

' nătate. în afară de 
.introducerea ideii de 
magneton, efectuată ca 
student, în 1912 (deci 
înaintea marelui Niels 
Bohr 1), el a reușit 
să semnaleze și să a- 
nalizeze, în 1912, un 
fenomen optic cu de- 
săvîrșire nou — depo- 
larizarea luminii 
către suspensii și 
loizi — fenomen 
poartă numele.

în literatura știin
țifică universală este 
consemnat „efectul 
Procopiu", descoperit 
In 1930, care se referă 
la efectul circular al

discontinuităților mag
netice, produse 
trecerea unui 
alternativ axial 
tr-un fir de fier, 
altă lucrare de 
este aceea prin 
se stabilește că

prin 
curent 
prin- 

O 
virf 
care 
mo-

Academicianul

55

preg- 
fără a 

la început

de 
co- 

ce-i

Ștefan Procopiu 
a împlinit 

80 de ani
mentul magnetic al Pă- 
mîntului a început să 
crească din 1932. Pen
tru țara noastră, ca și 
pe plan internațional, 
prezintă mare impor
tanță și întocmirea 

.„hărților magnetice ale 
României, pentru pe
rioada 1895-1954, ac
țiune care reflectă o 
concentrare importan
tă de muncă și un re- 
tultat de sinteză unic.

Am menționat doar 
cîteva dintre contri
buțiile aduse la dez
voltarea fizicii de a- 
cad. Șt. Procopiu, sfe
ra lor fiind mult mai 
cuprinzătoare și con- 
cretizindu-se în pesta

160 de titluri. Dar oc
togenarul savant se ce
re cinstit și pentru 
activitatea sa de das
căl, pentru grija și e- 
xigența față de tinere
tul studios, pentru pri
ceperea și pasiunea cu 
care s-a dăruit pro
cesului de dezvoltare a 
unei școli științifice 
de fizică, la cea mal 
veche Universitate a 
țării. Impun și astăzi 
prin vigoare, clarita
te și spirit de sinteză 
cărțile sale : Introdu
cere in electricitate și 
magnetism (două vo
lume) și Termodina
mica. în peste 5 de
cenii de activitate di
dactică, Șt. Procopiu 
s-a afirmat ca un stră
lucit profesor, care a 
închinat școlii toate 
resursele sale intelec
tuale și morale.

Creator al unor mari 
valori științifice, acad. 
Șt. Procopiu impune 
prin ținută profesio
nală. exemplu perso
nal, spirit critic și e- 
xigență, înaltă atitu
dine civică și patrio
tism. Șărbătorindu-1, 
adăugăm încă o dova
dă de prețuire nume
roaselor și binemeri
tatelor cinstiri cu care 

onorat statul nos- 
socialist.

Așa cum nî-1 amintim, așa cum nî-I 
înfățișează fotografiile lui Dan Er. 
Grigorescu sau ușor granulatele peli
cule cinematografice, chipul său din 
ultima fază a vieții avea parcă înfă
țișarea unui înțelept din vechime, cu 
cugetul scrutînd intangibil străfundu
rile unui trecut agitat, devenit istorie 
națională, iar cu ochii încrezător ațin
tiți spre prezent și viitor. Cei care au 
trăit în preajmă-i și au avut prilejul 
a-1 asculta vorbind au fost impresio
nați ca la contemplarea unui superb 
și enigmatic monument al naturii, ivit 
în mijlocul unui popor pentru a-i ex
prima firea, gîndurile și nădejdile, 
deslușind, precum G. Călinescu, în 
„adîncimea celestă" a privirilor și în 
noblețea făpturii sale magnifica „fru
musețe a geniului". Un asemenea 
somptuos apogeu artistic poate con
feri, o dată cu laurii nemuririi, o au
ră mitică celui care l-a produs. Parcă 
pentru a preîntîmpina o atare imagi
ne, Mihail Sadoveanu a căutat în cî
teva scrieri cu caracter memorialîstio 
să se dezvăluie în ipostaza cea mai 

 ț

note de lector

l-a 
tru

Acad. Cristofor 
I. SIMIONESCU

ma secvență, la genericul 
plasat în final. In augus
tul sărbătoresc al toamnei 
trecute, Bucureștiul a fost 

. inundat de mesajele prie
tenești ale dansului, cîn
tului, costumelor. Filmul 
evocă străzile și scenele 
orașului, populate multi
color de comori folclorice, 
Izbucnind tntr-un decor 
citadin, prezentate de an- 
tambluri de pe numeroa-

jl autenticitate, atît de 
propriu spectacolului di
urn al folclorului.

Cu acest al 4-lea act al 
filmului tinde, de fapt, a 
se contura mai precis po
sibila contribuție a cine
matografiei la prolifera
rea atîtor valori seculare, 
folclorice. Să recunoaștem 
tnsă valoarea preponde
rent documentară a peli- 
sulel în speță și să ne

„O NUNTA

CUM N-A

MAI FOST“

ecra n

se meridiane, din Mongo
lia la insulele britanice, și 
de sub cercul Septentrio
nului pînă în nordul torid 
al Africii.

Patru sînt momentele- 
cheie ale filmului i pre
zentarea oaspeților, inter
ludiul simbolic al nunții 
la români, reconstituirea 
inversă a palmaresului și, 
în fine, aflarea cîte unui 
pitoresc cadru adecvat fie
cărui ansamblu
de variata geografie 
Carpaților, a Dunării, 
Mării — scenă 
către acel suflu

în atît 
a 
a 

deschisă 
de firesc

mulțumim cu atît ? Sau, 
dimpotrivă, să îi reproșăm 
că nu a condus mai de
parte pe spectator către 
o întîlnire în plan supe
rior cu înseși izvoarele și 
virtualitățile cîntului și 
dansurilor popoarelor ?

Faptul că nunta autoh
tonă, ce susține filmul, se 
petrece în decorul Muzeu
lui satului din Capitală 
n-ar fi trebuit să pună 
prea mult în cumpănă 
veridicitatea etnografico- 
artistică a momentului. Să 
ne amintim Insă acea ex
celentă „Nuntă în Oaș" și

îă recunoaștem că filmo
teca folclorului nostru își 
așteaptă, încă, un s^or nu 
numai numeric.

Reieșit din colaborarea, 
în genere nu lipsită de 
efecte pozitive, a nu mai 
puțin de patru scenariști, 
respectiv trei regizori, îi 
lipsește filmului — spre a 
fi altceva decît un jurnal 
de actualități in extenso
— o structură filmică ma
joră, pregnantă. Pe cît de 
lapidar, pe atît de inspi
rat și sugestiv,.textul lite
rar al filmului supline^e 
de multe ori o intenționa
litate pe care am fi do
rit-o relevată prin ceea ce 
are mai propriu ochiu) 
scrutător al aparatului de 
filmat.

Fidel 
valului 
folclor, 
cum n-a mai fost' 
sește cu iscusință lumina, 
culoarea, schimbările de 
planuri ce-i sînt proprii
— pentru a conserva și a 
aduce sub ochii spectato
rului imaginile cărora, 
anul trecut, Bucureștiul 
le-a fost gazdă ospitalie
ră. Posibilitatea de a fo
losi eventual sursa docu
mentară, a manifestării 
ca atare, într-un decupaj- 
eseu, intr-un montaj sor
tit nu momentului, ci pe
renității, reprezintă o altă 
față a chestiunii, care de
pășește datele actualului 
film. Meritoria străduință, 
cu efecte educative plu
rivalente, a cinematogra
fiei de a contribui ne
mijlocit la popularizarea 
unei asemenea manifes
tări artistice de prestigiu, 
închinată folclorului, își 
merită cu br,io șansa de a 
cuteza spre sinteze su
perioare, închinate fol
clorului românesc, con
fluenței sale cu arta secu
lară a celorlalte popoare.

conținutului Festi- 
internațional de 

filmul „O nuntă 
folo-

Mihai NEGULESCU

autentic umană, așa cum ea s-a vădit 
încă din fragedă vîrstă și împlinit ro 
parcursul vieții, așa cum s-a cristali
zat și format intelectual și moral, a- 
poi, în anii fecunzi ai tinereții — „ani 
de ucenicie" cum i-a numit simplu 
autorul și cum și-a intitulat chiar un 
volum, retipărit în actuala antologie 
de „Amintiri", alcătuită și prefațată 
de Ion Bălu, apărută în Biblioteca 
pentru toți.

Ciclurile „Cele mai vechi amintiri", 
„Anii de ucenicie" și „Alte amintiri" 
reunite în aceste două volume, mărtu
risesc despre prodigioasa experiență de- 
viață a prozatorului, despre momentele 
și împrejurările semnificative care au 
definit-o, despre oamenii întîlniți de 
care autorul s-a simțit apropiat sau 
călăuzit, despre cei de care se leagă 
începuturile activității sale scriitori
cești, de la bun început animată de 
generoase aspirații, pusă sub semnul 
unei fierbinte dragoste „fie pentru 
semenul meu, fie pentru trecut, fie 
pentru datină, fie pentru acest pă- 
mînt pentru care au suferit și au lup
tat generațiile anterioare" („Mărturi
sire"). Sentimentul apartenenței, al 
fuziunii organice cu acest „suflet co
lectiv de bunătate, prietenie și dra
goste de „altceva", mai presus decît 
țarina din care sîntem alcătuiri" stă la 
baza convingerilor și opțiunilor ar
tistice fundamentale ale scriitorului, 
opera sa reprezentînd, sub acest aspect, 
o expresie plenară a virtuților crea
toare ale poporului nostru, singurul 
și adevăratul său „părinte literar" 
(„Moșteniri"). Prin această superioa
ră înțelegere a menirii artei sale se 
explică și simpatia profundă, aș spu
ne evlavia cu care Mihail Sadoveanu 
scrie despre marii săi înaintași — Emi- 
nescu, Creangă, Caragiale, Slavici, 
Delavrancea — creatori a căror ope
ră poartă pecetea acelorași înalte ide
aluri artistice. Publicate mai întîi în 
revistele vremii și reluate apoi în anu
mite volume, aceste scrieri sînt gru
pate, în noua ediție, în ciclul „Amin
tiri literare", interesant și prin calde
le. evocări, portrete sau medalioane 
pe care prozatorul le consacră unor 
scriitori proeminenți ai literaturii 
noastre — D. Anghel, Șt. O. Iosif, 
Ibrăileanu, Topîrceanu, Panait Istra- 
ti, Jean Bart etc. — așa cum i s-au 
înfățișat în felurite împrejurări ale e- 
xistenței, de unii legîndu-1 puternice 
sentimente de afecțiune, de „prieti- 
nie". Cuvînt încărcat de semnificații 
ce condensează în aceste pagini cli
pe și situații memorabile dintr-o viață 
de om atît de genial hărăzită actului 
creator.

Adrian ANGHELESCU

Cvartete de tonei Perlea și Mihail Jota
Salutăm bineinspl- 

rata idee de a reuni 
intr-un disc al Elec- 
trecordului două lu
crări de muzici de 
cameră care 
leva calități 
a doi mari 
eleni români, 
nim apreciați 
tru arta lor componis
tică. Este vorba de 
cvartetul de coarde op. 
10 de Ionel Perlea și 
cvartetul de coarde nr. 
2 op. 52 de Mihail 
Jora.

Cei care au urmărit 
prodigioasa carieră de 
dirijor a lui Ionel Per
lea și au trăit unice 
momente de satisfac
ție artistică ascultind 
sub bagheta sa pe ma
rii compozitori ai lu
mii nu au poate toți 
o imagine la fel de vie 
asupra compozitoru
lui Ionel Perlea. Acela 
care in plină tinerețe 
— in anul 1926 — la 
numai 24 de ani, era 
răsplătit cu premiul I 
„George Enescu" pen-, 
tru cvartetul de coar
de inclus in acest disc 
avea să urmeze și in 

- domeniul componisti
cii o carieră demnă de gro in formă de 
tot interesul.

Variațiunile. simfo
nice pe o temă pro
prie, Simfonia in do 
major, un cvintet, lie
duri, concertul pentru

vioari și orchestră 
constituie o carte de 
vizită la fel de expre
sivă pentru valoarea 
sa componistică, pe 
cit sint de impresio
nante interpretările 
sale dirijorale.

Alegerea cvartetu
lui op. 10 pentru a o 
ilustra nu este deloc 
întâmplătoare. Această 
strălucită și promiță
toare lucrare de tine
rețe prefigura calită
țile esențiale ale vii
torului compozitor. ,

Deși prin această o- 
peră de inceput de ca
rieră dovedește o asi
milare și o cunoaștere 
aprofundată a stiluri
lor contemporane, 1. 
Perlea a izbutit prin 
capacitatea sa de ă le 
da o interpretare per
sonală, plină de ma
turitate, să marcheze 
un moment important 
atit în creația sa per
sonală, cît și față de 
realizările școlii ro
mânești componistice 
din acea perioadă 
— perioadă foarte bo
gată in lucrări 
roase.

După un prim Aile-
SO- 

temenată ale cărui 
sînt reluate modula- 
toriu, după o scurtă și 
expresivă expunere 
compoziția se desfă
șoară intr-un .Tempo

Sanda BOBESCU

di minuetto cu carac
ter rustic, pătruns de 
suflul liric tributar 
influenței post-roman- 
tice pe care o suferă 

\ lucrarea.
O deosebită emoție 

artistică inspiră dra
matismul părții a tre
ia — Un poco rubata 
(come una fantasia) — 
relevind in același 
timp capacitatea com
pozitorului de interio-

care încheie, intr-un 
ritm Molto vivace 
această remarcabilă 
piesă de debut, com
pusă totuși cu o matu
ritate de maestru.

A doua lucrare in
clusă in acest disc are 
meritul de a marca o 
latură mai puțin re
prezentată in cariera 
componistică a maes
trului Mihail Jora. 
Este vorba de cvartet,

ronîca discului

ca o reușită excepțio
nală la vremea sa.

Originalitatea sti- 
lului lui Mihail Jora 
se evidențiază cu pri
sosință in caracterul 
neprevăzut, îndrăz
neț, al organizării ma
terialului componis
tic, in capacitatea sa 
de a transfigura in 
conformitate cu struc
tura personalității sa
le elementele melodi
ce populare, prezente 
și aici ca in toate lu
crările pe care le com
pune.

Remarcabil sub as
pectul comunicativi
tății al căldurii și al 
expresivității este a- 
cel meditativ An- 
dante sensibile, care 
marchează 
centrală a 
tului. Un
mare elocință 
noră încheie, in ori
ginale jocuri contra- 
punctice, in îndrăzne
țe expoziții de sunet, 
un fel de Incantație 
solară, avind semnifi
cația unei biruințe.

Prin ' lumina pe care 
o aruncă asupra mul
tiplelor fațete ale is
cusinței compozițio
nale ale maestrului 
Jora, cvartetul ^merită 
întreaga atenție a me-

țara
(Urmare din pag. I)

rizare 
zicale, 
imn ( 
pace, așa cum afirmă 
Pascal Bentoiu in sub
tila și docta prezenta
re pe care o semnea
ză pe coperta discului

Adevăratele posibi
lități ale compozito
rului se relevă insă 
in finalul de o stră
lucitoare vervă cu re
zonanțe prokofievene,

gen rar tntilnit prin
tre numeroasele sale 
lucrări de muzică de 
cameră. Cvartetul nr. 
2 op. 52, compus in 
plină maturitate crea
toare, in anul 1966, 
stabilește legătura cu 
preocupările pentru 
compoziția cvartetu
lui exprimată la înce
putul carierei, in anul 
1926, printr-o lucrare 
care a fost apreciată

partea 
cvarte- 

final de 
so-

lomanilor din 
noastră.

Binecunoscuta 
mație muzicală 
larmonia, cu o reputa
tă experiență concer- 
tistică, a conferit a- 
cestor lucrări strălu
cirea interpretativă 
pe care o merită, prin 
rezolvarea dezinvol
tă a dificultăților și 
pătrunderea sensu
lui muzical adine in
tenționat de autori.

Exigența, sensibi
litatea, poezia carac
terizează și in acest 
caz interpretarea a- 
cestei prestigioase for
mații muzicale. Am 
remarcat cu deosebire 
acuratețea interpre
tării in pasajele de o 
deosebită dificultate 
tehnică ale cvartetu
lui lui I. Perlea și re
liefarea foarte muzi
cală a policromiei de 
nuanțe ce caracteri
zează ambele lucrări 
ale discului.

De altfel, meritulre- 
oine deopotrivă cali
tății înregistrării care 
a valorificat această 
interpretare punînd la 
dispoziția iubitorilor 
de muzică din 
noastră un disc 
Uzat in foarte 
condiții tehnice.

țara 
rea- 
bune

neflcii de sporul de preci
zie și ingeniozitate aduse 
încă de pe planșeta proiec
tantului. Toate aceste ele
mente — poate aride pen
tru necunoscător — demon
strează seriozitatea și am
ploarea unei acțiuni de o 
mare importanță economi
că.

Ne aflăm între inovatori 
și inventatori, între oameni 
cu o febrilă imaginație, 
care caută necontenit noi 
forme și noi elemente pen
tru creațiile lor metalice. 
Ing. Dumitru Prodan este 
unul dintre cei mai activi. 
Specializat în utilajele pen
tru industria chimică, el 
ne prezintă rezervoarele 
sferice pe care le-am con
templat nu o dată Ia com
binatele chimice și petro
chimice. Rezervoarele pro
iectate și executate de U- 
zina „23 August" sînt ins
talate pe platformele in
dustriale de la Brazi, Tur- 
nu Măgurele, Pitești, Cra
iova, iRm. Vîlcea, rezervoa
re de o mie de metri cubi, 
primele de această capaci
tate construite la noi în 
țară. Pornind de la ideea 
reducerii consumului de 
metal, ing. D. Prodan, îm
preună cu colaboratorii săi. 
a propus realizarea seg- 
menților cu gabarit mărit, 
ceea ce va avea drept con
secință o reducere cu două
zeci și cinci la sută a seg- 
menților pe rezervor. Ma
trițele au ți fost reproiec-

tate și, prin aceasta, la fie
care rezervor sferic se vor 
economisi opt tone de me
tal.

Altă sursă de economii : 
reproiectarea sistemului de 
rezemare a rezervoarelor. 
Este — cum o califică spe
cialiștii — o problemă fină, 
o noutate în acest dome
niu. De curînd, același co
lectiv a înaintat un tjre- 
vet de invenție pentru 
realizarea premontajului și 
a montajului la șantier 
prin utilizarea prinderilor 
mecanice, eliminîndu-se 
sudarea pe mantaua sferi
că a oricărui element auxi
liar. Aplicat, sistemul a dat 
bune rezultate. Tot la ele
mente noi de concepție și 
creație se include înlocuirea 
schelelor metalice sau din 
lemn, folosite pentru revi
ziile periodice ale rezervoa
relor sferice. O instalație 
mobilă, rotitoare, asigura
tă contra scînteilor; utiliza
bilă în orice medii, o sca
ră simplă introdusă în in
terior, duce la obținerea 
unor economii — la bene
ficiar — foarte importan
te. Noua instalație permite 
reducerea timpului de re
vizie și control în interio
rul acestor sfere cu un dia
metru de peste doisprezece 
metri Acest interior tre
buie cercetat centimetru 
cu centimetru, studiat. Și 
iată că în această sferă, o 
simplă scară, montată o 
dată pentru totdeauna, 
poate fi plimbată fără e- 
fort, rotită în lagăre ce nu

au nevoie de ungere. în 
loc de șapte zile cîte erau 
necesare pentru reviziile 
periodice, noul dispozitiv 
propune un timp extrem de 
scurt. în felul acesta, la 
numai șapte rezervoare, e- 
conomiile rezultate prin 
revizii de scurtă durată se 
cifrează la circa zece mi
lioane lei anual.

Un adevărat dans al ci
frelor și formelor este re
gizat de pe planșeta pro
iectantului. Utilajele marii 
uzine bucureștene, o dată 
lansate, rămîn în atenția 
specialiștilor, care continuă 
să se preocupe de îmbună
tățirea, de perfecționarea 
lor pe toată durata de ex
ploatare. Oțelul, măsurat 
cu unități de precizie ca 
într-o trezorerie, devine, 
grație spiritului de invenție 
și imaginație, o nobilă sursă 
de economii.

Desigur, în acest repor
taj am surprins doar cîte
va aspecte ale unei acțiuni 
de largi proporții. Ele de
monstrează însă cît de 
vaste sînt posibilitățile de 
descoperire a noi surse în 
economisirea metalului. 
Valorosul colectiv al Uzi
nei „23 August" explorează 
cu atenție și captează cu 
grijă aceste adevărate „iz
voare" de metal sugerînd 
ideea că, prin conjugarea 
eforturilor tuturor uzinelor 
din ramura construcțiilor 
de mașini, un veritabil 
„rîu" de metal se va aduna 
în tezaurul de economii al» 
industriei noastre.
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Sînț cunoscute și apreciate de în
tregul nostru popor eroismul și spi
ritul de abnegație cu care clasa mun
citoare din România și-a îndeplinit 
misiunea sa istorică în lupta pentru 
eliberarea socială a celor ce mun
cesc. „Pentru marile sale merite — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— clasa muncitoare din România s-a 
acoperit de glorie nepieritoare, do- 
vedindu-se cea mai avansată, mai 
revoluționară și mai consecventă 
clasă a societății, stegarul celor mai 
înalte idealuri ale națiunii".

O excepțională însemnătate în pro
cesul de afirmare și consolidare a 
rolului de hegemon al clasei mun
citoare au avut marile bătălii sociale 
desfășurate în țara noastră după in
surecția armată din august 1944 pen_ 
tru profunde transformări econorțiice 
și politice, pentru înnoirea democra
tică a țării. Victoria poporului mun
citor în aceste bătălii, instaurarea pu
terii populare la 6 Martie 1945 s-au 
datorat în măsură hotărîtoare tocmai 
maturității politice și combativității 
revoluționare a «clasei muncitoare, 
capacității ei de a mobiliza și con
duce masele cele mai largi ale 
poporului în lupta revoluționară.

muncitorimii industriale, au jucat un 
rol determinant în creșterea capaci
tății de luptă a clasei muncitoare.

în același timp, trebuie să men
ționăm, ca un factor major care a ac
ționat în aceeași direcție, continua în
tărire a unității muncitorești, obiec
tiv constant urmărit de partidul co
munist. Crearea din inițiativa P.C.R., 
la numai cîteva zile după actul isto
ric de la 23 August 1944, a Comisiei 
centrale de organizare a mișcării 
sindicale unite a dat un puternic 
impuls dezvoltării sindicatelor — 
care, în scurt timp, au ajuns să cu
prindă aproape totalitatea salariați- 
lor din unitățile industriale. Congre
sele uniunilor sindicale și cel de con
stituire a Confederației Generale a 
Muncii, care au avut loc în cursul 
lunii ianuarie 1945, au constituit pu
ternice manifestări ale unității de 
luptă a clasei muncitoare, ale voinței 
ei de a pune capăt exploatării și asu
pririi burghezo-moșierești.

riile prime, materialele, utilajele și 
produsele finite, / Activitatea acestor 
comisii a permis demascarea elemen
telor reacționare și sabotoare din 
conducerea întreprinderilor. Curînd, 
muncitorii, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, au trecut la 
înlăturarea vechilor conduceri re
acționare și înlocuirea lor cu ele
mente cinstite, democratice.

datorită clasei muncitoare, 
răspuns cu avînt patriotic și 
responsabilitate la chemarea 
dului comunist „Totul pentru 
totul pentru victorie !“. în 
imenselor greutăți, neavînd ___
riale și unelte suficiente, lucrînd de 
multe ori în ploaie și ger, prost hră
niți și prost îmbrăcați, muncitorii 
ceferiști au reușit în scurt timp să

care a 
înaltă 
parti- 
front, 
pofida 
mate-

contribuție la aprovizionarea frontu
lui au adus și muncitorii din indus
triile încălțămintei și pielăriei, tex
tilă, alimentară.

Efortul economic efectuat de po
porul român în lupta pentru nimici
rea fascismului. însumînd circa 770 
milioane de dolari la cursul anului 
1938, apare cu atît mai pregnant 
dacă ținem seama de starea de ruină

UNITATEA - IZVOR AL
FORȚEI

Este știut că încă în anii grei ai 
dictaturii fasciste și războiului hitle
rist, eroica noastră clasă muncitoare, 
urmînd Partidul Comunist Român, 
s-a afirmat, cu prețul a numeroase 
jertfe și sacrificii, ca forța hotărî- 
toare a luptei antifasciste. Frontul 
Unic Muncitoresc, realizat cu aproa
pe cinci luni înainte de eliberare 
prin înțelegerea intervenită între 
partidul comunist și partidul social
democrat. a constituit coloana verte
brală a unirii tuturor forțelor patrio
tice în vederea răsturnării dictaturii 
militaro-fasciste, scoaterii țării din 
războiul antisovietic, alungării din 
țară a trupelor hitleriste, recuceririi 
libertății și independenței României.

După 23 August 1944, Partidul Co
munist Român și-a concentrat aten
ția asupra întăririi rolului conducă
tor al clasei muncitoare, ca o pre
misă a dezvoltării în continuare a 
procesului revoluționar.

Reorganizarea Partidului Comu
nist Român în condițiile legalității, 
încadrarea în partid a zeci de mii de 
noi membri, îndeosebi din rîndurile

CONTROL MUNCITORESC 

ASUPRA PRODUCȚIEI

Forța do organizare și mobilizare 
clasei muncitoare unite, rolul ei can

cea mai înaintată clasă socială s-au 
vădit pregnant în acei ani pe toate 
planurile vieții obștești, în lupta de 
zi cu zi pentru rezolvarea sarcinilor 
fundamentale care se puneau atunci 
în fața poporului român : refacerea 
economiei distruse1 de război, susți
nerea frontului antihitlerist, demo
cratizarea aparatului de stat, înfăp
tuirea reformei agrare.

Sînt încă vii în amintirea noastră 
condițiile excepțional de grele din 
acea perioadă : economia se afla în 
stare de haos și dezorganizare ; nive
lul producției industriale și agricole 
scăzuse în mod catastrofal. Trans
porturile funcționau cu o capacitate 
extrem de redusă. în încercarea 
de a frîna dezvoltarea democratică 
a țării, clasele exploatatoare des
fășurau pe scară largă sabotajul eco
nomic, încurajau specula și inflația.

Este lesne de înțeles ce uriașe sfor
țări a cerut în aceste condiții clasei 
muncitoare refacerea economiei — la 
care o chema partidul comunist. Din 
noiembrie 1944, prin comisiile de 
producție create pe lîngă comitetele 
sindicale s-a trecut la aplicarea 
controlului muncitoresc, care avea ca 
sarcină să vegheze asupra continui
tății procesului de producție, să ve
rifice modul

CLASA
w

fel, la uzinele „Vulcan", gardă 
muncitorească sprijinită de masa sa- 
lariaților a interzis la mijlocul lunii 
octombrie intrarea în uzină a pro- 
fasciștilor, între care era și unul din 
directori. Acțiuni asemănătoare au 
avut loc în mai toate marile între
prinderi din Capitală, precum și din 
alte centre. »

Din inițiativa P.C.R. s-au aplicat 
forme noi de antrenare a maselor în 
producție — consfătuiri ale munci
torilor și tehnicienilor, întreceri pa
triotice etc.

în această perioadă'de avînt revo
luționar, îndeplinirea unuia dintre 
obiectivele primordiale care stăteau 
în fața țării — acela de a face totul 
pentru susținerea războiului anti
hitlerist, pentru aprovizionarea fron-

cum sînt folosite mate-

Cu POPORUL

repună în funcțiune numeroase ate
liere distruse de bombardamente, să- 
restabilească sute de kilometri de 
linie și zeci de poduri distruse de 
hitleriști, să repare sute de locomo
tive și mii de vagoane necesare trans
portului de trupe și materiale pentru 
front.

Muncitorii siderurgiști și metalur- 
giști au asigurat sporirea considera
bilă a producției de armament.

în bazinele carbonifere din Valea 
Jiului, Schitu Golești, Valea Trotu- 
șului, minerii au înfăptuit adevărate 
acte de eroism, reușind să dubleze 
producția de cărbune. Cu toate dis
trugerile provocate de bombarda
mente, muncitorii petroliști au izbu- 

..... ....... , r..... .. „1__________  ___ tit să livreze frontului 531 720 tone 
tului, a fost posibilă în primul rînd de produse petroliere. O importantă

și secătuire în care fusese adusă 
economia națională de războiul și 
jaful hitlerist.

ROL HOTĂRÎTOR ÎN TOATE
MOMENTELE DECISIVE

PENTRU SOARTA NAȚIUNII

Evocînd rolul decisiv pe care, sub 
conducerea P.C.R., l-a jucat clasa 
muncitoare în amplele bătălii sociale 
de acum un sfert de veac, se cuvine 
să menționăm și faptul că ea a con
stituit principala forță în curajoasele 
acțiuni de cucerire prin luptă a pri-

măriilor și prefecturilor, de înlătu
rare, peste capul guvernelor cu ma
joritate reacționară, a primarilor și 
prefecților antonescieni și înlocuirea 
lor cu reprezentanți ai forțelor de
mocratice.

Clasa muncitoare s-a situat de ase
menea în primele rînduri ale luptei 
pentru înfăptuirea reformei agrare, 
încă din toamna anului 1944, zi de zi, 
săptămînă după săptămînă. luni de-a 
rîndul, 
partid, _ . .
mers la sate, desfășurînd o susținută 
activitate de lămurire a maselor ță
rănești, ajutîndu-le să-și creeze or
ganizații proprii de luptă. Mai apoi, 
în fruntea maselor de țărani. înfrun- 
tînd adeseori gloanțele jandarmilor 
trimiși în apărarea moșierilor, mun
citorii au participat la ocuparea pă- 
mînturilor boierești și împărțirea 
lor către țărani. Participarea munci
torilor la înfăptuirea reformei agra
re a dat acestei acțiuni un caracter 
organizat, a contribuit la creșterea 
conștiinței maselor țărănești, a în
crederii lor în forțele proprii și în 
forțele clasei mbncitoare.

Prezența masivă a muncitorilor a 
făcut să crească combativitatea uria
șelor mitinguri și demonstrații din 
acel timp, în care sute și sute de mii 
de oameni ai muncii, practic întregul 
popor, își afirmau răspicat voința de a 
impune instaurarea unui guvern 
Frontului- Național Democrat.

La întărirea rolului clasei munci
toare în lupta revoluționară a con
tribuit și faptul că, prin grija parti
dului comunist, a fost asigurată, în 
pofida împotrivirii acerbe a forțelor 
reacțiunii, continua întărire a deta
șamentelor proletare înarmate — 
formațiunile patriotice de luptă. La 
începutul anului 1945. în rîndurile 
acestor formațiuni erau 
circa 70 000 de combatanți. Ele s-au 
dovedit o puternică forță, aducîn- 
du-și contribuția la dejucarea unel
tirilor reacțiunii.

Istoria 
mărtu rie 
luționare 
căratului 
de a se identifica cu interesele fun
damentale ale națiunii, eroismului 
și abnegației in lupta pentru apăra
rea și promovarea lor, dîrzeniei de 
neînfrînt în fața dușmanului. Tocmai 
de aceea țărănimea, intelectualitateâ,

muncitorii mobilizați de 
individual sau în grup, au

r]

cuprinși

acelor ani va sta mereu 
inepuizabilei energii revo- 
a clasei muncitoare, Inflă- 
ei patriotism, capacității ei

toate forțele sociale avansate și-au 
strîns tot mai 
muncitorimii, 
Comunist.

Constituirea 
antihitlerist în cursul lunii 
brie 1944, a Frontului Național De
mocrat. în octombrie 1944. aderarea 
la acest organism de coaliție a tutu
ror forțelor politice interesate în de
mocratizarea reală a țării, stabilirea 
colaborării dintre F.N.D. și gruparea 
burgheză de sub, conducerea lui 
Gh. Tătărâscu au reprezentat mo
mente importante în procesul de con
centrare a forțelor democrate și de 
izolare a reacțiunii. dovedind extin
derea influenței clasei muncitoare 
asupra principalelor forțe ale na
țiunii. recunoașterea de către acestea 
a rolului ei de forță conducătoare 
în revoluție. Această recunoaștere 
avea să-și găsească cea mai puter
nică expresie în faptul, că in guver
nul adus Ia cîrma țării la 6 Martie 
1945, sub președinția dr. Petru Groza, 
figură proeminentă a mișcării noas
tre democratice și antifasciste, emi
nent om politic și de stat, reprezen
tanții clasei muncitoare aveau, pen
tru prima oară în istoria țărfi, rolul 
precumpănitor.

Desfășurarea neîntreruptă a revo
luției populare în anii ce au urmat, 
trecerea în cadrul aceluiași proces 
de la transformările burghezo-demo- 
cratice la cele socialiste au putut . 
fi asigurate tocmai datorită rolului 
de hegemon al clasei muncitoare în 
lupta revoluționară, conducerii a- 
cestei lupte de către partidul comu
nist. Prin tot ceea ce a înfăptuit în 
răstimpul scurs de atunci, prin adîn- 
cile schimbări pe care — prin lupta 
sa condusă de partid — le-a determi
nat în înfățișarea țării, în viața po
porului, clasa muncitoare a răspuns 
Intru totul încrederii și așteptărilor 
întregii națiuni. Ea a demonstrat în 
mod strălucit că este capabilă nu nu
mai să răstoarne și să lichideze rîn- 
duielile burghezo-moșierești, dar să 
se situeze în fruntea luptei condusă 
de partid pentru construirea unei 
orîndui-ri noi — orînduirea socialis
tă, în care poporul a devenit cu ade
vărat stăpînul propriului său destin.

mult rîmlurile 
in frunte cu

Frontului

în jurul 
partidul

patriotic 
septem-

ARMA TA ȘI-A SPUS
CUVlNTUL LA UNISON

>
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Un episod semnificativ din preajma lui 6 Martie 1945

La redacția „Scînteii" a avut loc recent o masă rotundă cu 
mai multi dintre semnatarii unui document de mare însemnă
tate ; scrisoarea deschisă prin care ofițeri superiori proeminenți 
se desolidarizau — acum 25 de ani - de actul criminal al prim- 
ministrului Rădescu. După cum se știe, la 24 februarie 1945 s-a 
tras asupra unei manifestații populare care cerea pașnic insti
tuirea unui guvern F.N.D. ; au fost morți și răniți. în seara 
aceleiași zile, generalul Rădescu a ținut la posturile de radio 
o cuvîntare în care continua să amenințe masele populare.

Scrisoarea de protest a militarilor superiori, exprimînd con
vingerile majorității ostașilor șl ofițerilor, îl avertiza pe Rădescu 
că armata nu-1 va urma pe linia sa aventurieră. I-am rugat pe 
semnatarii acestei scrisori să-și depene amintirile. Au fost de

față generalii Constantin Vasiliu Rășcanu, Ștefan Bardan, Radu 
Rusescu,. Constantin Popescu și Nicolae Pcpescu ; separat, s-au 
cules mărturiile generalului Ilie Crețulesca ; generalul Dumitru 
Dămăceanu se afla internat în spital

Consfătuirea a început printr-o evocare a documentului, scris 
In 26 februarie și publicat a doua zi :

„Față de declarațiile domnului prim-ministru, general Nicolae 
Rădescu, făcute în seara de 24 februarie 1945 Ia posturile de 
radio, declarații prin care d-sa încearcă să angajeze Armata 
Țării într-o acțiune politică personală a d-sale, noi (urmează 
semnăturile: pe atunci, șase dintre autori erau generali, trei 
colonei și un maior) declarăm că ne desolidarizăm de acțiunea 
și de declarațiile d-lui general Rădescu Nicolae, considerîndu-le 
pe amîndouă dăunătoare intereselor Armatei și ale Țării". I

Un grup de militari superiori îl înfrun
ta în presă pe generalul care era prim- 
ministru. Am fost convocat împreună cu 
Dămăceanu la ministrul subsecretar de 
stat al armatei de atunci. Ne-a comunicat 
rece că am comis un veritabil act de răz
vrătire. peste care nu se poate trece decît 
dacă vom retracta cele scrise. I-am răs
puns că sîntem oameni în toată firea, că 
ne-am dat seama ce-am făcut, că este 
vorba de destinele țării și că, la nevoie, 
putem da încă o declarație scrisă, prin 
care să reafirmăm că am semnat acest 
document de bunăvoie și că ne menținem 
poziția, care reflecta sentimentele marii 
majorități a oștirii noastre. Bineînțeles, 
existau și unii ofițeri reacționari, care ne 
dezaprobau ; a doua zi am primit tele
foane de la unii care m-au insultat, 
m-au făcut „trădător de neam". Unul — 
singurul care și-a dat numele — m-a în
trebat :

— Rusescule, vreau să știu dacă dum
neata ai semnat într-adevăr acest act.

— Da, i-am răspuns, l-am semnat.
A făcut „țț ț“ în telefon și a urmat :
— Nu găsești că acesta este un pumnal 

înfipt pe la spate ?
Fiindcă era mai în vîrstă și superior în 

grad, am căutat să-i răspund politicos :
— Domnule general, mă acuzați pentru 

că nu cunoașteți toate mobilurile grave 
care ne-au determinat să luăm această 
poziție.

După trei luni, ne-am întîlnit întîmplă- 
tor și am fost curios să văd dacă-mi răs
punde la salut. A venit la mine și mi-a 
spus scurt :

— Rusescule, ai avut dreptate.
M-am convins că de cîte ori am acțio

nat în concordanță cu sfaturile date de 
partidul comunist și de patriotul luminat 
care era Petru Groza, de tot atîtea ori 
evenimentele au confirmat justețea pozi
ției adoptate.

Gh. TUȚUI
cercetător științific principal 
Institutul de studii istorice 
si social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

în

Redacția: V-am invita, mai întîi, 
să ne spuneți cum s-a ajuns ca Ră
descu să fie prim-ministru și la con
cepția, mai bine-zis la nădejdea reac
ționarilor. cum că militarii ar fi niște 
„neutri" dispuși să le facă jocuL

G-ral Vasiliu Rășcanu : Știți, probabil, 
că un grup de generali și ofițeri superiori 
a participat, sub îndrumarea partidului 
comunist și alături de alte forțe antifas
ciste, la pregătirea insurecției populare 
și a izgonirii hitler iștilor. Noi vorbim de 
un „grup", cum era normal în condiții 
conspirative, dar de fapt era vorba de o 
schimbare adîncă, de o adevărată mișcare, 
așa cum s-a văzut, „la lumina zilei", 
imediat după 23 August : armata nu mai 
putea fi un instrument orb de represiune, 
ca în 1907, iar marea majoritate a sol- 
daților și ofițerilor se afla în pas 
cu revendicările și transformările de
mocratice. Reacțiunea a căutat însă mili
tari care să-i apere interesele, sub masca 
apolitismului. Rădescu amenința cu răz
boiul civil și repeta, în discursurile sale, 
formula „eu și armata". Credea că ar
mata, deși constituită din țărani și munci
tori, tot mai puternic influențați de parti
dul comunist, se va lăsa folosită ca un in
strument antipopular ; se bizuia și pe fap
tul că militarii de carieră, în vechiul re
gim burghez, n-aveau drept de vot (arma
ta fusese poreclită „marea mută").

Este meritul Partidului Comunist 
Român că ne-a ajutat să analizăm 
lucid situația ; ofițerii superiori devotați 
poporului, sprijineau platforma de guver
nare a F.N.D. propusă de partidul comu
nist pentru că ea reflecta poziția profund 
patriotică a P.C.R., slujea cu adevărat in
teresele naționale, interesele poporului. 
Sorește, scrisoarea noastră de atunci nu 
era decît o piesă de șah pe o tablă ex
trem de complicată, în care rolul princi
pal revenea maselor populare conduse de 
partid. Scrisoarea, pe care conducerea de 
partid ne-a sfătuit s-o publicăm imediat; 
avea un dublu rol. Pe de-o parte, să-i 
arate lui Rădescu că armata nu-1 va urma. 
Pe de altă parte — și aici era latura cea 
mai importantă — să se adauge factori
lor care animau entuziasmul în luptă al 
maselor populare.

Red. : V-ați referit la rolul mase
lor populare pe plan politic larg, ge
neral. Poate ne relatați însă vreun 
episod din care să reiasă mai con- 

a creț răsunetul pe care îl avea lupta 
maselor.

s
G-ral V. Rășcanu : O să vă înfățișez un 

episod care acum îmi pare comic, dar 
vreau mai întîi să vă răspund că rolul 
masei, însuflețite de partid, se făcea sim
țit în toate privințele. Imediat după publi
carea scrisorii — cu o operativitate nemai
pomenită pentru birocrația de atunci — 
am fost scos din cadrul armatei, pur și 
simplu „dat afară". Toți semnatarii eram 
în aceeași situație. S-ar zice că degeaba 
ne cereau masele prezența în guvern,„cu 
pancarte pe care era scris numele nostru, 
dacă Rădescu avea în mînă Ministerul de 
Război și putea să ne dea afară din ar
ipată. Ei bine, n-a fost așa : scoaterea din 
armată, ca să fie legală, trebuia publicată 
în Monitorul Oficial. Dar muncitorii tipo
grafi au refuzat să tipărească textul. Vă 
închipuiți cum spumegau de furie reacțio
narii, că n-au unde tipări hotărîrea, 
și că deci nu e legalizată. Bineîn
țeles, nici unul dintre cei „dați afară" 
atunci n-a părăsit comanda. Partidul co
munist avea și își dezvolta mereu 
tere și o autoritate reală, 
în solul aspirațiilor și acțiunilor 
lare, o putere care cuprindea 
noi sectoare, prefecturi, ministere, 
tere pe care instaurarea guvernului de la 
6 Martie, condus de Petru Groza, n-a fă
cut decît s-o consfințească. A fost primul 

’guvern care, prin preponderența catego
rică a elementelor democratice,. a comu
niștilor, reprezenta cu adevărat interesele 
naționale, guvernul care a deschis dru
mul spre democrație și socialism al po
porului român, ca popor liber și stăpîn 
pe soarta sa.

o pu- 
infiptă 
popu- 
mereu 
o pu-

Logica evenimentelor ne-a 
adus alături de comuniști

G-ral Ștefan Bardan : Cred că n-ar avea 
rost să vă repet, sub altă formă, tot ce 
v-a expus atît de clar generalul Rășcanu. 
De aceea, o să caut a accentua mai ales 
laturile prin care mă deosebeam atunci 
de ceilalți militari superiori, mai apropiați 
de partidul comunist. Eu aveam preten
ția că nu sînt sub influența vreunui par
tid și căutam să judec lucrurile cît mai 
independent. Cunoșteam din armată psi
hologia și nevoile țăranului și am încer
cat să acționez pe cont propriu. Am făcut 
un memoriu către rege, în care spuneam 
cam așa : „A sosit momentul ca dreptatea 
socială să fie săvîrșită. Puneți-vă în capul

acestei mișcări". Vă închipuiți însă că nu 
pentru asta se afla el pe post de rege. ijEu 
însă nu mi-am pierdut iluziile : cînd a ve
nit Rădescu la putere, deși îl consideram 
un scos de la naftalină, i-am dat și lui un 
memoriu in care arătam necesitatea unor 
reforme democratice. Deși i-am precizat 
acolo că nu sînt în legătură cu comuniștii 
și că am unele păreri deosebite de ale 
lor, Rădescu m-a considerat comunist, n-a 
mai vrut să stea de vorbă cu mine și, 
pentru că eram subșeful Marelui stat ma
jor, a căutat să ia unele decizii prin oco
lirea mea. Muncitorii cereau pîine, țăranii 
manifestau pentru reforma agrară. Am 
făcut un nou memoriu, către guvern. Mă
car și din punctul de vedere al reacționa
rilor, dacă ar fi fost mai deștepți Și-ar fi 
dat seama că refuzul lor de a păși la 
unele reforme nu făcea decît să-i îndrepte 
pe toți democrații înspre comuniști, pen
tru că numai comuniștii sprijineau sincer 
aceste reforme ; adaug că „nu erau refor
me specific socialiste, ci larg democratice, 
cum ar fi fost, pe atunci, împroprietărirea 
țăranilor. Miniștrii reacționari din iarna 
lui ’44—’45 nu erau proști congenitali, dar 
erau orbiți de înciudare și speriați de 
faptul că nu .mai pot stăpîni masele. Me
moriul meu s-a întors cu o apostilă pre
zidențială, în care stătea s.cris : „Nu este 
oportun". V-am relatat aceste împreju
rări ca să vă dați seama cum un militar 
de carieră care nu se socotea comunist 
era obligat de logica evenimentelor, dacă 
voia să rămînâ fidel poporului său, să se 
încadreze în acțiuni pe care le știa inspi
rate de partidul comunist. îmi învățasem 
lecția, îmi dădeam seama că de unul sin
gur nu pot face mare lucru. De aceea, 
fără nici un fel de ezitare, mi-am pus 
semnătura pe scrisoarea de dezavuare și 
înfierare a lui Rădescu. Să mă scuze ca
valeriștii, dar îl consideram, ca și pe An
tonescu, drept un călăreț megaloman care 
nu putea aduce țării decît un ocean de 
sînge. In seara zilei cînd am semnat me
moriul, șeful cenzurii militare, care era 
în subordinea mea, mi-a telefonat acasă : 
,,Ce fao ? Să permit tipărirea ?“ întreba
rea era oarecum simbolică, deoarece putea 
el să „cenzureze" mult și bine, muncitorii 
ar fi tipărit scrisoarea oricum, peste capul 
lui. Am considerat însă o problemă de 
conștiință să-i răspund categoric : „Se pu
blică 1“

G-ral V. Rășcanu : Vreau să adaug că 
unii își puseseră semnătura ca pentru o 
scrisoare adresată direct lui Rădescu.

G-ra! Radu D. Rusescu : Ca unul dintre 
cei ce m-am pronunțat în favoarea publi
cării în presă a scrisorii, pot să vă spun 
că nu era un lucru simplu.

Frontul războiului 
antihitlerist — o bătălie 

populară, purtată 
cu entuziasm și vitejie
G-ral C-tin Popescu : Tovarășii dinain

tea mea au arătat destul de amplu împre
jurările interne. Vreau șă mai adaug că 
înfrîngerea planurilor reacțiunii avea o 
mare importanță pentru soarta frontului 
antifascist. Eram pe atunci șeful garnizoa
nei București. Se cereau eforturi mari 
pentru a aproviziona armata. Rădescu fu
sese un militar d,e palat, nu comandasa 
nimic în viața lui... Efortul de susținere a 
frontului s-a datorat partidului, masei, 
unui mare număr de eroi anonimi, simpli 
ostași sau ofițeri superiori, patrioți și com
petent!. Pentru ostași, frontul antifas
cist era, în mod evident, un front 
popular, o bătălie care corespundea 
intim sentimentelor și nădejdilor lor. 
Este un mare merit al partidului co
munist — un merit pe care l-am 
văzut în acele zile în plină acțiune; mai 
ales organizatorică și propagandistică — 
un mare merit că, știind să țină reacțiu- 
nea în șah pe frontul intern, și apoi s-o 
înfrîngă, a făcut asta fără a afecta frontul 
de război ; ba, dimpotrivă, cu un efort 
maxim, oglindit în lozinca „Totul pentru 
front, totul pentru victorie !“.

G-ral Nicolae Popescu : Evenimentele 
sîngeroase de la 24 februarie au cîteva 
dedesubturi militare mai puțin cu
noscute. Rădescu a apelat la elemente ale 
jandarmeriei, dar în multe orașe, precum 
se știe, și jandarmii au refuzat să tragă. 
Totuși partidul comunist nu se putea bizui 
numai pe acești factori moral-politici. 
Existau formațiile patriotice, dar, totoda
tă, partidul a desfășurat o amplă muncă 
în rîndul puținelor formații militare exis
tente în preajma Bucureștiului. Erau de 
partea noastră, a forțelor democratice. 
Partidul comunist considera însă, pe bună 
dreptate, că orice conflict armat intern, 
dacă ia proporții, poate slăbi frontul. E 
bine că l-am evitat, dar nu strică să se 
știe azi că masele populare nu erau lipsite 
de apărare. Socot că scrisoarea noastră 
din 26 februarie (pe care am semnat-o 
ultimul, ca fiind atunci cel mai mic în 
grad, maiori era o piesă de suprafață

dintr-un dispozitiv mult mai adînc, 
care existau și multe inițiative personale 
și de masă, convergente însă în șuvoiul 
tumultuos de luptă condus de P.C.R.

G-ral Ilie Crețulescu : In ultima mea 
audiență la rege, l-am prevenit că nu 
face bine pleeîndu-și prea mult urechea la 
sugestiile lui Maniu și Brătianu. Mi-a în
tors spatele, lăsîndu-mă singur în cabinet. 
După- ce am dat un ordin pe armată în 
care arătam că ofițerii și ostașii au drep
tul de a se înscrie în A.R.L.U.S. am fost 
scos din funcția mea de subsecretar la ar
mată. La Marele stat major, unde deve
nisem subșef, eram ocolit ca suspect. Des
pre 24 februarie, știu precis două lucruri : 
1) Că ordinul de tragere a provenit de la 
Rădescu ; 2) Că n-a tras armata (în care 
caz ar fi fost mii de morți și răniți). Aces
te lucruri le știu mai ales din jurul datei 
de 10 februarie, cînd comandantul militar 
al Capitalei, generalul Teodorescu, a in
trat în biroul meu cu ochii scoși din or
bite :

— Ce mă fac ? Nebunul 
mi-a ordonat ca la nevoie 
arme contra mulțimii.

— Domnule general, l-am . ___
tru nimic în lume nu execuți ordinul. Nu 
numai că ai săvîrși o . ’ ", ... _. "
inutilă și ți-ar aduce cele mai grele pe
depse și suferințe.

Văzîndu-1 că ezită între un ordin și al
tul, l-am dus la Sănătescu, pe atunci șeful 
Marelui stat major. Sănătescu are meritul 
de a-i fi spus clar :

— Respecți ordinele Marelui stat major, 
așa cum ți le-a dat generalul Crețulescu.

Teodorescu s-a întors către mine :
— Crețulescule, mi-ai luat o piatră grea 

de pe inimă.
Acestea sînt totuși, la urma urmei, as

pecte laterale, care nu contează față de 
faptele fundamentale. Ceea ce conta era 
fierberea revoluționară din Capitală și din 
țară, care a impus la 6 Martie instaura
rea guvernului Groza.

Armata, contrar speranței reacționari
lor, n-a fost un instrument docil în mîi- 
nile lor, n-a acționat împotriva poporului.

In plus, prin poziția ei în acele zile, ar
mata noastră și-a păstrat obrazul curat, 
iar pe frontul antifascist s-a acoperit de 
glorie, prin vitejia cu care a luptat, ală
turi de armata sovietică, pînă la victoria 
finală asupra Germaniei naziste. Rezulta
tele sînt oglindite precis — de neșters —- 
în comunicatele de război, inclusiv în or
dinele de zi ale înaltului comandament 
sovietic. Sînt surprins și mîhnit că, la ani
versări recente, unele ziare din Ungaria 
nu au reliefat exact rolul armatei noas
tre, dar probabil că e vorba de o omisiune

datorată unor gazetar! mai tineri, care 
n-au studiat sursele românești, sovietice și 
ungare din acea vreme.

de Rădescu 
să fac uz de
răspuns, pen-

crimă. dar ea ar fi

Red. : Vă mulțumim pentru amin
tirile pe care ați avut amabilitatea 
să le depănați aici și care, fără îndo
ială, vor interesa pe cititori. Ne pare 
rău că ele, din cauza spațiului limi
tat al ziarului, vor trebui să apară 
într-o formă prescurtată. Miezul eve
nimentelor povestite aci este de mare 
actualitate, pentru că dovedește fap
tic un adevăr de adîncă semnificație, 
reamintit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire cu 
cadrele de bază din armată : OȘTI
REA NOASTRĂ ESTE PROFUND 
DEVOTATĂ POPORULUI EI, PO
PORUL ROMAN, PARTIDULUI 
CONDUCĂTOR AL POPORULUI, 
PARTIDUL COMUNIST. ARMATA 
NU POATE FI DESPĂRȚITA DE 
POPORUL EI, POPORUL INDE
PENDENT ȘI SUVERAN AL ROMÂ
NIEI SOCIALISTE. Acest adevăr 
este valabil pentru condițiile de azi, 
cînd armata și cadrele ei de bază sînt 
formate în condițiile 
-dar și acum un sfert de veac, 
da greutăților existente pe 
armata a știut să fie alături 
por. Iată ce spunea, acum 25 
Ia o întrunire publică, unul 
/iumneavoastră 
presa vremii) i

socialismului; 
în ciu- 
atuncl, 
de po- 
de ani, 
dintre 

(reproducere din

„Desigur, prezența mea aici, pentru 
mulți, va fi o întrebare. Mulți își vor 
spune :

— Desigur că este un act de călcare a 
disciplinei militare.

Sau vor spune :
— Este un act de cura).
O VOCE DIN SALA : Este un act de 

curaj I
— Dați-mi voie să vă spun că nu este 

nici un act de călcare a disciplinei, pen
tru că sînt un soldat disciplinat, ți nu 
este nici un act de curaj. Este pur ți sim
plu un act de conțtiință morală... Am venit 
in fața dumneavoastră pentru ca să fac 
nițel să vorbească acea mare mută, că
reia i se zice oțtirea noastră."

De atunci, fosta „mare mută" a vorbit 
din belșug, mai ales prin gurile de tun ale 
frontului antihitlerist, ca și, pașnic, rîn- 
duită pe principii noi, superior înzestrată, 
în toate momentele de răscruce ale na
țiunii noastre. Cu glasul ei contemporan, 
pătruns de fierbinte patriotism, armata 
țării ne asigură azi că va ști oricînd să-și 
facă datoria.

Sergiu FARCAȘAN

i
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3 DH-250
NSAHARA

@ Acolo unde se spunea că nu există petrol 
® Prietenia și colaborarea rodesc

în deșertul neprimitor

r HASSI-KEȘKESSA. Nume cu re
zonanță stranie, pe care în zadar îl 
veți căuta pe hartă. El localizează 
un punct de curînd populat al Sa
harei, un punct de reper în împără
ția nisipului. Puțini erau aceia ce se 
încumetau, cu ani în urmă, să se a- 
ventureze pînă aici. Pînă și nomazii 
păreau să ocolească această regiune 
fără viață. O serie de investigații 
indicau însă existența aci a unui bo
gat filon de petrol.

începînd din 1966 s-au efectuat re
petate și minuțioase studii și pros
pecțiuni geologice și geofizice de că
tre tînăra societate de stat algeriană 
de exploatare a hidrocarburilor „So- 
natrach". Apoi au urmat lucrări de 
pregătire a terenului, de tăiere și a- 
menajare a căilor de acces, necesare 
transportului uriașelor aparate de fo
raj, a diverselor instalații de labora
tor și analiză etc. în mijlocul dune
lor de nisip au apărut imense plat
forme pentru amplasarea sondelor. 
La puțin timp, Keskessa putea fi i- 
dentificată din depărtare după silueta 
zveltă a instalației de foraj ,.3 DI-1- 
250", de fabricație românească, ce pă
rea a străpunge cerul albastru, dogo
ritor.

în Sahara se face dintotdeauna un 
dublu foraj : pentru petrol și pentru 
apă. Și la Keskessa s-a început a- 
proape concomitent forarea unor pu
țuri de apă. încet, încet, In jurul 
sondei, viața a început să se orga
nizeze. Campingul s-a transformat, 
cu timpul într-o mică localitate.

— La început s-a lucrat cu febri
litate zi și noapte — își amintește 
inginerul geolog Grlgore Stănescu, 
care a condus lucrările de prospec
țiuni ale grupului de specialiști ro
mâni veniți la .Keskessa în baza a- 
cordului de colaborare semnat în
tre Algeria și România. Sonda se 
afunda tot mai mult, confirmînd 
previziunile geologilor. Cu toții aș
teptam nerăbdători. Chiar și în con
dițiile de deșert, total diferite de 
cele în care a fost folosită pînă a- 
cum, instalația „3 DH-250" s-a com
portat excepțional, răspunzînd tutu
ror exigențelor și solicitărilor impu
se de exploatare și de regimul de 
foraj.

Pe inginerul Mircea Fulga îl gă
sim la Bumerdes, localitate situată 
la circa 50 de kilometri est de Al
ger. O citadelă a petroliștilor, unde 
sînt cazați numeroși specialiști stră
ini care lucrează în Algeria.

Inginerul român povestește cu în
flăcărare despre munca susținută 
desfășurată de specialiștii noștri, 
care, în ciuda dificultăților, a condi
țiilor climaterice. își îndeplinesc cu 
conștiinciozitate sarcinile ce le revin.

— Poate părea curios, dar cel mai 
prost am dus-o cu iarna, din cauza 
diferențelor prea mari de tempera
tură de la zi la noapte : noaptea 2-3 
grade, ziua 25—30 grade. Vînturile, 
mai ales furtunile de nisip, au consti
tuit principalul nostru impediment. 
Ne-au creat oarecari dificultăți mai 
ales în ceea ce privește desfășurarea 
procesului de foraj. întregul personal 
a fost însă tot timpul la datorie, 
muncind din răsputeri ; forajul nu a 
fost nici un moment oprit.

— Cum se desfășoară colaborarea 
dintre specialiștii noștri și cei al
gerieni 7 Am adresat această între
bare inginerului Costel Moise, șeful 
grupului de specialiști români în 
domeniul petrolului aflat în Algeria.

— Românii și algerienii qlcătuiesc 
colective de muncă închegate, îm- 
părtășindu-și reciproc din experien
ța și priceperea lor. Un lucru im
portant, care merită a fi subliniat i 
șantierul este în același timp o școală 
de specializare. Pe lîngă sonde func
ționează o serie de cursurj ad-hoc 
pentru stagiarii algerieni. După o 
anumită perioadă ei sînt gata să 
preia sarcina întregului complex de 
lucrări. Unele din instalațiile de fo
raj livrate de țara noastră Algeriei 
sînt deservite în prezent în exclusi
vitate de personal tehnic algerian 
pregătit „pe teren".

Despre colaborarea dintre Româ
nia și Algeria mi-a vorbit pe'larg 
și Abu-Bekr Melouk, directorul ser
viciilor petroliere din cadrul socie
tății algeriene „Sonatrach".

— Este o colaborare deosebit de 
fructuoasă, care ne oferă motive te
meinice de satisfacție. Am achizițio
nat din România instalații de foraj 
de mare adîncime, de tip „3 DH- 
250" 
cime 
ferite 
cum, 
ani, 
românești sînt dintre cele mai bune 
din lume. Ele au îndreptățit întru- 
totul așteptările noastre. De aceea, 
în toamna anului trecut, am încheiat 
un nou acord pentru a ni se livra 
încă șase aparate de foraj din seria 
„3 DH-250".

Pe lîngă colegii noștri români, 
am atașat tehnicieni algerieni, pen
tru a se specializa în toate mese
riile cerute de acest gen de acti
vitate. Astfel, numeroase cadre al
geriene, care s-au specializat în ac
tivitatea comună desfășurată cu cole
gii lor români, răspund acum de ac
tivitatea unei largi game de ser
vicii și operațiuni în domeniul hidro
carburilor.

— Specialiștii români fac dovada 
unei înalte calificări profesionale, 
intervine în discuție dl. Said Ammi, 
directorul departamentului „explorări 
— producție" din cadrul „Sonatrach". 
Colaborarea noastră — duce el. mai 
departe firul discuției — a început 
practic acum doi ani. „Sonatrach" 
este o societate ttnără, dar îi revin

sarcini deosebit de complexe în ceea 
ce privește efectuarea de prospecțiuni 
în domeniul hidrocarburilor pe su
prafețe foarte mari, și, în același 
timp, îi incumbă sarcina să lărgească 
producția de hidrocarburi a Algeriei. 
In perimetrul Keskessa au activat 
mai înainte o serie de societăți stră
ine, unele dintre cele mai cunoscute

DIN MUNCA

SPECIALIȘTILOR
ROMÂNI AFLAȚI

ÎN ALGERIA

din lume, cum ar fi „Petropar", „Es- 
so“ și altele. După o vreme au de
clared zona drept „neinteresantă", 
„nerentabilă". Apoi au părăsit regi
unea. Am luat totul de la început. 
Și după multe faze pregătitoare, stu
dii și cercetări, am ajuns la concluzia 
că Keskessa este totuși o zonă „in
teresantă". Am efectuat intense cer
cetări cu o instalație de foraj româ
nească. Am trimis la fața locului și 
doi geologi români. Ei au avut misi
unea să asigure supervizarea geolo
gică a puțului și în cele din urmă 
eforturile lor, eforturile noastre au 
fost încununate de succes. Puțul, 
după cum se știe, este productiv cu

un debit de aproximativ 13 metri 
cubi pe oră, ceea ce este important 
pentru Algeria. Activitatea noastră 
la Keskessa continuă pentru că a- 
cum se pune problema delimitării 
structurilor, examinării mai 
aproape a zăcămîntului. — 
stea pe o suprafață de 
trați.

Colegi! noștri români 
geofizicieni, geologi — 
diverse grupe de lucru, 
zenți în nordul Algeriei, în vestul 
și estul Saharei. De asemenea, îm
preună cu alți colegi de ai lor, in
ginerii români lucrează în cadrul 
unui alt grup, foarte important pen
tru noi, pe care îl numim „grupul 
pentru studii și bazine". în sarcina 
acestuia stă întocmirea sintezei tu
turor datelor geologice și geofizice 
obținute în diverse districte. Este un 
grup creat relativ recent, care ne dă 
mari speranțe.

...Investigația pe care ne-am pro
pus să o facem a luat sfirșit. Nfe-am 
convins, și cu acest prilej, că spe
cialiștii noștri muncesc cu nădejde, 
că eforturile lor, expresie a senti
mentelor de simpatie și sprijin ale 
poporului român față de lupta po
porului algerian, a popoarelor arabe 
pentru a-și valorifica în interesul 
propriu și în condiții optime bogă
țiile, sînt rodnice. După cum ne-am 
convins de stima și prețuirea de 
care se bucură ei în rîndurile popu
lației algeriene, de faptul că activi
tatea lor îmbogățește conținutul prie
teniei între două popoare aflate pe 
meridiane diferite, dar care au multe 
năzuințe comune.

înde-
Toate ace- 

100 km pă

— ingineri, 
activează în 
Ei sînt pre-

Stăteam, învăluiți în hai
nele noastre de iarnă, pe 
peronul gării Austerlitz din 
Paris. Era 13 ianuarie 1970. 
Așteptam trenul din Irun. 
în el se aflau zece tineri 
luptători pentru libertate. 
Acum o lună, ei au reușit 
să evadeze din închisoa
rea provinciei Biscaya, si
tuată în localitatea Basauri, 
la șase kilometri de Bilbao.

Ajunși la Paris, cei zece, 
care au distrus mitul că 
închisoarea Basauri ar fi 
cea mai „sigură", erau foarte 
grăbiți. Legile franceze ce
reau ca ei să se prezinte 
încă în aceeași zi la poliție 
ca refugiați politici.

După un marș plin de a- 
venturi peste frecăturile în
zăpezite ale Pirineilor, oco
lind posturile poliției, ur- 
mind poteci considerate 
prea primejdioase chiar și 
de contrabandiști, ei au pă
șit la 11 ianuarie pe pămin- 
tul francez. Au sosit în gru
puri. La ora șase dimineața, 
pentru ultimul dintre acești 
tineri adversari ai franchis- 
mului s-a deschis ușa casei 
unui țăran francez. împreu
nă cu călăuzele și prietenii 
lor francezi, ei au sărbă
torit acolo încheierea „o- 
perațiunii Basauri".

Cind s-au îmbrățișat cu 
prietenii lor, ei au uitat că 
au traversat Pirineii In 
haina de vară, lipsiți de 
orice Îmbrăcăminte căldu
roasă. Ei n-au uitat însă că 
au fost nevoiți. să lase în 
închisoarea Basauri prieteni 
politici. N-au uitat, de a- 
semenea, schingiuirile la 
care au fost supuși la comi
sariatul poliției politice.

Participanțli la „operațiu
nea Basauri" sînt tineri 
muncitori metalurgiștl, stu- 
denți și funcționari. Nici 
unul din ei n-a depășit 
vîrsta de 24 de ani. Ei sînt 
originari din Bilbao, Bara- 
caldo, Sestao, Guecho și Vi
toria, din orașe și sate ale 
provinciei spaniole basce, 
regiune al cărei hotar este 
scăldat de valurile golfului 
Biscaya și care spre nord 
este despărțită de Franța 
prin lanțul Munților Piri- 
nei, care se înalță pînă la 
2 000 metri. Provincia spa
niolă Tara Bascilor este, 
după cum se știe, una din 
principalele redute ale re
zistenței antifranchiste, fi
gurina, din acest punct d« 
vedere, la loc de cinste a- 
lături _ de Asturia și bravii 
săi mineri.

Timp de o lună, cei zece 
tineri au stat ascunși în pră
păstiile Pirineilor, acolo 
unde nu puteau pătrunde 
privirile polițiștilor. Chiar, 
dacă, potrivit dispoziții
lor autorităților franceze 
— ceea ce, de altfel, se în- 
tîmplă pentru prima oară 
unor refugiați politici — li 
s-a fixat, la doi cîte doi, 
domiciliu obligatoriu în- 
tr-un perimetru de 500 ki
lometri în jurul Parisului, 
ei au scăpat totuși de te
roarea politică din țara lor.

...Pedepsele care-i aștep
tau erau grele. Ca membri 
ai mișcării patriotice basce 
E.T.A care luptă pentru 
schimbări în sens democra
tic în viața socială și poli
tică, ei știau că trebuie 
să se aștepte la 12—40 
de ani închisoare, iar că pe 
patru dintre ei îi așteaptă 
chiar pedeapsa capitală. Ei 
n-au vrut să pășească pe 
drumul care duce spre eșa
fod sau spre Burgos — în
chisoarea dincolo de zidu
rile căreia adversarii re
gimului franchist, ca poe
tul Marcos Ana, 
niștul Melquesidez Rodri- 
guez Chaos și pictorul 
Agustin Ibarrola, și-au pe-

comu-
pictorul

Josă Manuel Bengoetxea 
Larena, 21 de ani, poves
tește : „La Basauri sînt 300 
de deținuți. Marea majori
tate — deținuți politici ( 50 
fac parte din mișcarea pa
triotică bască E.T.A. Cînd 
am sosit în închisoare, 
n-am cunoscut pe nimeni. 
Pe mine șl pe alți trei 
camarazi ne aștepta con
damnarea la moarte. Peni 
tru ceilalți, după cum de
clarase procurorul, pedep
sele ce urmau să fie pro
nunțate variau între 12 șl 
40 de ani. în aceste condi
ții ne-am hotărît : evadăm".

Au avut nevoie „de cinci 
luni pentru a determina cu 
exactitate poziția închisorii

să caute o altă soluție. 
Josă Manuel Bengoetxea 
Larena povestește : „în 
închisoare se confecționea
ză saci din plastic. Fiecare 
dintre noi a început să 
procure saci din plastic. In 
acest fel am reușit să trans
portăm, în saci de plastic 
de cîte 20 kilograme, nouă 
tone de pămînt și pietre pe 
podul de deasupra cinema
tografului închisorii. în
prealabil însă treDuia să
„organizăm", ps sute de căi 
ocolite, diferite unelte 
începînd cu ciocan pînă 
burghiu".

Au lucrat 45 de zile, 
fiecare zi după apelul
dimineață de la ora 9,30,

la

In 
de

Zece tineri spanioli
retrăiesc povestea

* lui Monte Cristo
trecut cei mai buni ani ai 
vieții și unde și-au lăsat 
sănătatea. 0

Iși dădeau perfect de bine 
seama că evadarea era un 
joc pe viață și pe moarte.

Cînd și-au revenit în 
urma torturilor la care au 
fost supuși la comisariat, ei 
au început să cerceteze în
chisoarea. Clădirea masivă 
are o lungime de 100 metri 
și o lățime de 70 metri. Este 
un „lagăr de tranzit" pen
tru sute, poate chiar pentru 
mii de deținuți politici, în 
drumul spre Burgos sau 
spre Zamora, de la frontie
ra portugheză.

Colosul de piatră este 
înconjurat de două zi
duri înalte de cîte 5 metri, 
în cele patru colțuri se ri
dică turnuri de pază, ca în
tr-un lagăr de concentrare. 
Sentinelele, 
patrule, 
pistoale 
schimbă din două în două 
ore. Proiectoarele instalate 
In turnurile de pază, în
dreptate spre teritoriul în
chisorii și împrejurimile 
ei, transformă noaptea în 
zi. In aceste condiții era 
clar i escaladarea zidului ar 
fi fost echivalentă cu o con
damnare la moarte. Rămî- 
nea o singură soluție i fuga 
pe sub pămint.

Alfonso LOPEZ
publicist spaniol

constituite în 
poartă pe umeri 
mitraliere și se

șl studierea comportării 
gardienilor. Punctul de ple
care al operațiunii a devenit 
curtea bucătăriei închiso
rii. Prima dificultate consta 
în străpungerea unui plan- 
șeu de ciment, gros de 40 
centimetri. Numai datorită 
faptului că în curtea bucă
tăriei se tăiau • și se spăr
geau lemne, această muncă 
grea a putut fi executată 
fără să fie observată. O în- 
tîmplare fericită consta în 
faptul că bucățile de ci
ment și pămîntul scos pu
teau fi ascunse în spatele 
stivei de lemne.

Spațiul din spatele sti
vei de lemne servea, conco
mitent, drept „cabină" 
pentru schimbarea și dosi
rea hainelor murdare de 
lut ale „constructorilor tu
nelului".
spațiu nu 
pentru înmagazinarea în
tregii

.. pietre, scoase la suprafață 
de cei zece tineri care 
lucrau In trei schimburi. 
Tinerii luptători trebuiau

ți

In trei schimburi. Doi In
trau în tunel, iar unul stă
tea de pază. La ora 21, sub 
protecția întunericului, în
cepea cea mai dificilă parte 
a acțiunii i transportul pă- 
mîntuliii.

Tot mereu «e Iveau cli
pe în care se părea că în
treaga operațiune atirnă 
de un fir de păr. într-o zi, 
avocatul lăcătușului Jose 
Felix Marina Puertas, de 
20 de ani, a așteptat 20 de 
minute să-l vadă pe tî- 
nărul său client. EI credea 
că administrația închisorii 
vrea să-zădărnicească între
vederea. După 30 de minute 
Jose Felix își făcu apari
ția în vorbitor. Gîfîia încă. 
Pe mîinile sale se mai ve
deau urme de lut. El n-a 
avut suficient timp să se 
schimbe și să se curețe 
destul de bine. Cînd fuse
se căutat, se afla în tunel. 
Numai cu mare dificultate 
a reușit să dea avocatului 
său o explicație plauzibilă 
pentru o înțîrziere atît de 
mare. Altădată, un preot, 
el însuși deținut, a fost 
acela care a făcut ca 
„constructorilor tunelului" 
să le înghețe sîngele în 
vine. I-a venit ideea să fo
losească capacul din lemn 
care astupa intrarea în tu
nel drept postament pen
tru un pom de iarnă. Nu-

mai cu multă dificultate șt 
promițîndu-i să-i facă rost 
de un postament mai bun, 
cel care stătea de pază a 
reușit să-l convingă pe 
preot să renunțe la planul 
său.

Mari necazuri a produs 
tinerilor ploaia care a în
ceput tocmai atunci cînd 
se aflau în mijlocul dru
mului. Magazia închisorii 
a fost sărăcită cu cel puțin 
70 de pături de lînă pentru 
ca munca să poată fi conti
nuată. Parțial, păturile au 
fost folosite drept căptu
șeală, parțial pentru scoate
rea ap^i, prin absorbția ei 
de către aceste pături, care 
apoi au fost stoarse afară.

Cel mai puternic șoc 
l-au resimțit scurt timp 
înainte de a ajunge 
libertate. In ’. . 1. __
la suprafață dincolo de 
cel de-al doilea zid al 
închisorii, ei erau cît pe ce 
să ajungă la lumina zi
lei în fața lui. In ul
tima clipă au reușit să-și 
îndrepte greșeala. în afară 
de aceasta, ei se aflau în- 
tr-o cursă contra-cronome- 
tru. Stiva de lemne, în 
spatele căreia se afla o 
parte din pietrele și pămîn- 
tul scoase din tunel, scă
dea din zi în zi. Era doar 
o chestiune de timp, și ma
sa de pămînt ar fi putut 
ti zărită de toată lumea.

Dar cei zece au cîștigat 
și această cursă . contra 
cronometrului, deși pentru 
străpungerea ultimilor 20 
de centimetri dincolo de 
zid aveau nevoie de două 
zile. Jose Manuel Bengoe
txea relatează) „Trebuia să 
fim foarte precauți pentru 
că pe stradă domnea o 
nimație destul de vie. Dar, 
în ultimele trei zile, acțiu
nile noastre erau dirijate 
din afară. în închisoare au 
fost aduse, pe ascuns, pie
se detașate ale unui apa- 

' rat de emisie și recepție. 
Noi le-am asamblat și pu
team comunica astfel cu 
prietenii noștri din afară".

La 11 decembrie, ora 
18,30, lucrările au fost în
cheiate. Omul care se a- 
fla în tunel a putut scoate 
mîna în lumea de dincolo 
de zidul închisorii. La ora 
20,45, primul om a ieșit 
la suprafață. Fugarii s-au 
strecurat 80 de metri de-a 
lungul zidului închisorii. 
Pe cealaltă parte a străzii 
se află o cazarmă a arma
tei spaniole. Ei au simțit 
totuși că fuga lor este ur
mărită de prieteni, din în
tuneric. Ținînd în mînă pis
toale mitraliere, aceștia 
erau gata să împiedice ca 
fugarii să fie împușcați 
ca animalele sălbatice de 
Guardia Civil, așa cum s-a 
întîmplat cu prilejul unor 
alte tentative de evadare.

Pe fugari îi așteptau au
tomobile, care au dispărut 
apoi în direcții diferite. 
Primul act al „operațiunii 
Basauri" se încheiase cu 
succes.

. - în
Ioc să iasă

cantități de lut și

Numai că acest 
era suficient

C. BENGA
Alger.

din ziarele conserva-

Păstrăvi in apă
vest-germanr au reu- 
o experiență care va

sărată

Faimoasele cluburi „selecte" 
au devenit... cantine

Tradiționaliștii britanici semnalează cu re
gret că a sunat ceasul cluburilor engleze : Nu
mărul lor a scăzut la 50, dintre care numai două, 
„White’s" și „Pratt’s", au mai păstrat ceva din 
vechea faimă. Puțini sînt cei admiși aici, iar 
candidatura durează opt ani. Celelalte cluburi, 
In saloanele cărora odinioară clasa dominantă 
a Angliei punea țara la cale, au fost nevoite, 
din motive financiare, să renunțe aproape în în
tregime la tradiție și admit imediat pe oricine 
plătește cotizația cerută. Ele sînt frecventate în 
prezent mai mult de persoane care stau la pe
riferia Londrei și vin aici la prînz să-și ia 
masa. „Cluburile s-au transformat în cantine", 
constata cu nostalgie unul 
toare britanice.

Un grup de cercetători 
șit să ducă la bun sfîrșit 
deschide largi perspective pisciculturii de coas
tă. 1 000 de păstrăvi crescuți într-un lac au 
fost „transplantați" în largul Mării Baltice, în 
cinci colivii mari din sîrmă împletită. S-a con
statat că apa mării cu un conținut salin de 12 
pînă la 18 la mie a priit de minune peștilor. 
Greutatea lor s-a dublat în aproximativ 50 de

■o « . • > •ue pretutindeni

mare
și trei de tip „T-50“, de adîn- 

■ medie. Ele sînt folosite în di- 
perimetre în Sahara și a- 

după o experiență de cîțiva 
pot spune că instalațiile

Este oare posibil ca o armată care 
de la crearea sa a pierdut mai 
multe bătăiii decît a cî.știgat, care 
a fost desconsiderată chiar de către 
aliați pentru lașitatea și corupția 
sa să se schimbe brusc după 10 ani 
de război ? De răspunsul la aceas
tă întrebare depinde succesul ac
tualei strategii americane conform 
căreia fiecare soldat american re
tras de pe scena operațiunilor ur
mează să fie înlocuit de un soldat 
sud-vietnamez înarmat pînă-n dinți. 
Președintele Thieu a declarat de 
curînd că oamenii săi sînt gata 
să-și asume responsabilitatea lup
telor dacă vor primi sprijin ameri
can în domeniul aviației, artileriei, 
intendenței și echipamentului. în 
mod oficios însă se manifestă foarte 
multă rezervă în special la cartie
rul general al înaltului comanda
ment american, Iar generalul Crei
ghton W. Abrams (șeful corpului 
expediționar american) și statul său 
major nu se prea grăbesc să plece.

După luptele crîncene de la ju
mătatea anului trecut, înaltul co
mandament american a apreciat 
că insuccesele saigonezilor s-ar da
tora faptului că diviziile acestora 
sînt mai slab dotate decît cele ame
ricane.

Pentru a depăși acest handicap 
s-a făcut un plan trienal în valoare 
de 1 miliard de dolari. în .acest 
plan se prevedea ca armatei sud- 
vietnameze să i se distribuie pînă 
Ia sfîrșitul anului puști automate 
M 16, mitraliere ușoare M 60, arun
cătoare de grenade M 79 și altă teh
nică de luptă modernă. Este însă

cunoscut, șl istoria l-a de- 
de repetate ori, că numă-

un lucru 
monstrat 
rul oamenilor și felul echipamen
tului lor contează mult mai puțin

metri de Saigon, este cel mal im
portant din țară. 12 000 de oameni 
trebuie să facă aici primele nouă 
lăptămînl ale serviciului lor militar.

va trebui să he special amenajată pentru ca, in 
condițiile climei din capitala indiană, figurile 
să nu se topească. Nu este vorba de o fantezie 
artistică de ultimă oră, ci de un vechi meșteșug 
al locuitorilor din nordul Indiei. Interesant este 
că •acești artiști nu desenează mai întîl figurina 
respectivă, ci o realizează pur și simplu 
memorie.

Statui din.

dulce și vor

La New Delhi se va deschide în curînd o ex
poziție foarte originală. In cadrul său vor fi ex
puse statuiete făcute din unt. Sala de expoziție

zile. Peștii din acest prim lot cîntăresc fiecare 
între un kilogram și jumătate și două kilogra
me. Inițiatorii experienței speră că vor reuși să 
obțină păstrăvi de trei pînă la patru kilogra
me. în anul viitor, experiența va fi lărgită și a- 
supra păstrăvilor de riu. După aprecierile spe
cialiștilor, păstrăvii de apă sărată au un gust 
deosebit de cel al celor de apă 
reprezenta un produs cu totul nou pe piața mon
dială.

într-un sat din provincia Tucuman (Argenti
na) trăiesc doi frați, Oscar (12 ani) și Jacinto 
Cara (14 ani), care la prima vedere nu se deo
sebesc deloc de ceilalți de vîrsta lor... și totuși. 
Cei doi copii au la fiecare mină și la fiecare pi
cior șase degete. In fotografie î cei doi frați.

\ 
\ 
\

în Vietnamul de sud, ofițerii șl 
'funcționarii superiori caută fiecare 
cîte o „portiță" de scăpare, urmă
resc să se aciuiască într-un loc si-

Nu au nici o cauză
de aparat!"

© F&BRICA DE MERCENARI DE LA QUANTRUNG © CINE SE LAȘA 
MUTILAT PENTRU 5 DOLARI ? I • JOCUL DE POCHER AL SOȚIILOR 

- INSTRUMENT DE GUVERNARE

Publicistul american Tom BUCKLEY despre descompunerea din armata saigoneză

decît instrucția, moralul și zelul 
luptătorilor. în toate aceste dome
nii progresul făcut de către sud- 
vietnamezi este nul.

Centrul de antrenament de la 
Quantrung, situat la cițiva kilo-

Cazărmile sînt înconjurate de ar-, 
bori, lecțiile se țin în aer liber, te
renurile de manevre și cîmpurile 
de tir sînt bine întreținute. Antre
namentele care se fac aici sînt ins
pirate din manuale americane.

gur, călduț. Asta se obține în urma 
recomandărilor sau a unei sume 
bunicele de bani plătită cui tre
buie. Quantrung nu face excepție 
de la această regulă.

S-a ajuns la concluzia că doar o

singură divizie saigoneză din 10 
ar putea, după părerea americani
lor, să facă față cerințelor luptei cu 
forțele bine instruite și disciplinate 
ale F.N.E. Celelalte nouă sînt con
siderate mediocre sau nule.

In armata saigoneză fiecare ba
talion trebuie să-și cumpere singur 
porțiile de mîncare. Suma alocată 
zilnic pentru fiecare om este de 39 
de piaștri. Asta îi permite să-și 
procure 750 de gr de orez si cam 
atît.

In Iulie anul trecut solda a fost 
mărită cu o treime, dar inflația a 
anulat practic această creștere. Sol
dele actuale corespund unei surii» 
de 20 dolari pe lună. Cel cu familie 
primesc un supliment care echiva
lează cu 5 dolari pe lună pentru so
ție și copil. Asta este însă total in
suficient.

„Soția mea nu poate să trăiască 
din soldă decît 10—20 de zile din 
lună, pentru rest trebuie să împru
mute", mi-a spus un soldat. Foarte 
multe soții de-ale militarilor sînt 
nevoite să presteze munci foarte 
dure. Altele găsesc mijloace de cîș- 
tig relativ mai ușoare, ceea ce în
seamnă că lucrează la bar sau se 
prostituează.

Dacă un soldat sud-vietnamez 
.este omorît în luptă, și din 1960 au 
fost uciși cîteva sute de mii, guver
nul alocă familiei echivalentul unui 
an de soldă. Suma este doar simbo
lică. Iar celor care sînt invalizi nu 
le rămîne decît să se transforme în 
cerșetori, deoarece pensia pe care 
le-o dă guvernul nu depășește echi
valentul a 5 dolari pe lună.

Corupția și favoritismul înfloresc 
în prezent în mijlocul forțelor ar
mate și în sinul guvernului sud-, 
vietnamez. Numirea în frun
tea unei bogate provincii, costă, 
se pare, 10 milioane de piaștri, a- 
proximatlv 50 de mii de dolari. Mi 
s-a spus că modalitatea obișnuită 
de a plăti aceste sume este ca soția 
solicitantului să piardă la pocher 
sau la alt joc de noroc suma con
venită jucînd împotriva soției celuia 
care „aranjează" postul. Soțiile 
burgheziei saigoneze practică acest 
joc cu o uimitoare ferocitate și cu 
nu mai puțină abilitate. Chiar dacă 
guvernul ar intenționa să pună ca
păt acestor practici (dar nici prin 
gînd nu-i trece !) este foarte puțin 
probabil să obțină vreun rezultat. 
Sistemul" este omniprezent și înră
dăcinat de prea mult timp.

De foarte curînd comandantul ce
lei de-a doua divizii sud-vietnameze 
a fost acuzat că a împrumutat ca
mioanele trupei pentru transporta
rea de scorțișoară spre piață. Re
zultatul t nu numai că a fost achi
tat, dar, după aceea, chiar și avan
sat Neavizatul ofițer de la inspec
ția militară care a făcut raportul 
a fost „invitat" în mod expres să-și 
„verifice" concluziile. Și de atunci 
nimeni n-a mai suflat o vorbă des
pre această afacere.

„Vietnamizarea" războiului este, 
așadar, în curs de desfășurare, dar 
pînă acum nu se vede nici un efect. 
Cel mai bun armament, precum și 
creșterea numerică a forțelor arma
te sud-vietnameze nu înseamnă ni
mica deoarece ei nu au nici o cauză 
de apărat.

£3
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PIENARA CMTMUI CENTRAI 
Al HBffl TINERETULUI COMUNIST

în zilele de 26 și 27 februarie a 
avut loc plenara C.C. al U.T.C., cu 
următoarea ordine de zi :

— Informare asupra rezulta
telor obținute în anul 1969 în 
mobilizarea tineretului la înde
plinirea sarcinilor economice și 
măsurile stabilite în acest scop 
pentru anul 1970 în industrie, 
agricultură, construcții și în or
ganizarea acțiunilor de muncă 
patriotică.

— Activitatea culturală de 
masă desfășurată de U.T.C. în 
rîndurile tineretului.

— Informare asupra activității 
sportive și de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei.

— Informare asupra activității 
internaționale a U.T.C.

DE LA BANCA NAȚIONALĂ * 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Banca Națională a Republicii So
cialiste România aduce la cunoștin
ță următoarele :

Biletele de bancă de 1, 3, 5. 10, 25 
ți 100 lei avînd imprimată denumi
rea anterioară a statului „Republi
ca Populară Română" se retrag din 
circulație.

Retragerea din circulație a bilete
lor de bancă arătate mai sus se va 
face astfel :

Pînă la 31 martie 1970, aceste bi
lete de bancă vor fi primite în mod 
obișnuit de către toate casieriile in
stituțiilor, întreprinderilor și orga
nizațiilor de stat, cooperatiste și 
obștești, precum și de către casieriile 
subunităților acestora (magazine, 
resta-rante, cinematografe, teatre, 
frizerii, cofetării, farmacii, librării 
etc.).

Acestea sînt obligate să primească 
biletele de bancă de mai sus și să 
le depună la unitățile bancare.

De la 1—15 aprilie 1970, biletele 
de bancă — emisiunea 1952 — vor

vremea
Timpul probabil pentru 1, 2 șl 3 mar

tie. In țară : Vreme în general ume
dă, cu cerul mal mult noros. Vor că

dea precipitații temporare, sub formă 
de ninsoare, lapovlță șl ploaie. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere u- 
șoară. Minimele vor oscila între minus 
7 șl plus 3 grade, iar maximele între 
minus 2 șl plus 8 grade. Ceață locală. In 
București : Vreme în general umedă. 
Cerul va fl mai mult noros. Vor că
dea precipitații temporare mai ales 
sub formă de ploaie șl lapoviță. Vînt 
potrivit, cu unele" intensificări la în
ceput. Temperatura în creștere ușoară.

La plenară au participat membrii 
și membrii supleanți ai C.C. al U.T.C., 
membrii comisiei centrale de revizie. 
Au participat, de asemenea, ca in
vitați, reprezentanți ai unor organi
zații obștești și instituții centrale, 
activiști ai C.C. al U.T.C., secretari 
și șefi de secții la comitetele jude
țene ale . U.T.C,, ziariști ai publica
țiilor centrale și pentru tineret.

Plenara a adoptat un plan de mă
suri privind îmbunătățirea activității 
cultural-artistice și distractive în rîn
durile tineretului.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român.

fi primite în plăți și pentru pre
schimbare numai de către casieriile 
unităților bancare, Casei de Econo
mii și Consemnațiuni și oficiilor 
P.T.T.R.

După data de 15 aprilie 1970, înce
tează puterea circulatorie a biletelor 
de bancă de 1, 3, 5. 10, 25 și 100 lei, 
avînd imprimată denumirea anteri
oară a statului „Republica Populară 
Română", aceste bilete de bancă ne- 
maiputînd fi primite ca mijloc legal 
de plată. De la această dată conti
nuă să aibă putere circulatorie nu
mai biletele de bancă existente în 
circulație care au imprimată de
numirea actuală a statului nostru : 
„Republica Socialistă România".

Monedele metalice existente în cir
culație. avînd imprimată denumirea 
anterioară a statului „Republica 
Populară Română", continuă să aibă 
deplină putere circulatorie și vor 
circula paralel cu monedele meta
lice avînd imprimată denumirea sta
tului „Republica Socialistă România".

LOTO
NUMERELE EXTRASE

Ia tragerea din 27 februarie 1970
EXTRAGEREA I t 24 2 34 63

66 87 21 81 79.

Fond de premii > 734 140 lei

EXTRAGEREA a II-a i 48 35 33
17 52 65 64.

Fond de premii 1 662 614 lei

VIZITA TOVARĂȘULUI
DUȘAN GLIGORIEVICI

Vineri, Dușan Gligorievici, mem
bru al Vecei Executive Federale a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, împreună cu Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, au vizitat Uzina „Elec- 
troputere", Combinatul chimic și 
Centrala electrică de termoficare din 
Craiova. în timpul vizitei, oaspeții 
au primit explicații în legătură cu

Ministrul afacerilor externe al Norvegiei 

va face o vizită oficială in România

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, ministrul

lucrările sesiunii Comitetului de conducere

al Uniunii internaționale a sindicatelor
9

muncitorilor agricoli, forestieri și de pe plantații
între 25 și 27 februarie, la Bucu

rești au avut loc lucrările celei 
de-a XVII-lea sesiuni a Comitetu
lui de conducere al Uniunii inter
naționale a sindicatelor muncitorilor 
agricoli, forestieri și de pe plantații, 
consacrată pregătirii celei de-a Vî-a 
Conferințe profesionale internațio
nale a muncitorilor din aceste ra
muri.

La sesiune au luat parte repre
zentanți ai sindicatelor din Bulgaria, 
Brazilia, Cehoslovacia, Ceylon, R.P.D. 
Coreeană. R. D. Germană, Italia, 
Polonia, România, Ungaria și Uni
unea Sovietică. A fost prezent Lu- = 
cien Labrune, reprezentant al F.S.M.

Deschizînd lucrările, Andreas Ky- 
riakon, președintele uniunii — după 
ce a adresat mulțumiri sindicatelor 
din România pentru ospitalitatea și 
condițiile create bunei desfășurări a 
acestei manifestări — a subliniat o 
serie de sarcini ce revin sindicatelor 
de ramură pentru întărirea colaboră
rii dintre organizațiile lor

în cuvîntul său. Iosif Anderca, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a transmis participanților 
un călduros salut, exprimîndu-și con- 

organizarea activității întreprinderi
lor, caracteristicile tehnice ale unor 
mașini și utilaje, preocupările pen
tru dezvoltarea acestor unități re
prezentative ale județului Dolj.

Oaspeții au fost însoțiți de Octa
vian Groza, ministrul energiei elec
trice, precum și de Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

\ (Agerpres)

afacerilor externe al Norvegiei, John 
Lyng, va face o vizită oficială în Ro
mânia între 9 și 12 martie a.c.

vingerea că această sesiune își va a- 
duce o contribuție prețioasă la cauza 
unității de acțiune a celor peste, 20 
milioane de muncitori agricoli, fores
tieri și de pe plantații, afiliați la a- 
ceastă uniune, la unitatea de luptă a 
tuturor celor ce muncesc pentru o 
viață mai bună, progres social și 
pace.

în continuare, au fost supuse dez
baterii comitetului de conducere 
două informări cu privire la pregă
tirea celei de-a Vl-a Conferințe in
ternaționale a uniunii, prezentate de 
Umberto Fornani, secretar general, si 
Boris Rahmanin, secretar al uniunii.

în încheiere, au fost adoptate Re
zoluția generală și Apelul către mun
citorii și sindicatele agricole din toate 
țările, referitor la cea de-a Vl-a Con
ferință profesională internațională pe 
ramură, precum și o rezoluție în le
gătură cu aniversarea centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin.

Totodată, au fost aprobate cererile 
de afiliere la uniune ale Federației 
naționale a țăranilor din Chile și Fe
derației, oamenilor muncii agricoli din 
Guadelupa.

(Agerpres)

Manifestări 
consacrate 

centenarului 
nașterii lui 
V. I. Lenin
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

centenarului nașterii lui V. I. Lenin, 
la Ambasada Uniunii Sovietice a a- 
vut loc vineri după-amiază o gală 
de filme oferită de ambasadorul A. V. 
Basov.

Au participat tovarășii Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., Vasile Dinu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din M.A.E., oa
meni de știință și cultură.

★
Vineri, la Casa de cultură a secto

rului 8 din Capitală a avut loc o 
seară omagială dedicată lui Vladimir 
Ilici Lenin.

Publicul a audiat versuri de poeți 
români și sovietici închinate mare
lui gînditor și revoluționar. în con
tinuare, actori de la Teatrul Giulești 
au interpretat un fragment din piesa 
„Flori vii" de N Pogodin.

A fost prezentat apoi filmul „Lenin 
In Samara".

(Agerpres)

Cronica ,
zilei

Cu prilejul celei de-a 14-a ani
versări a Zilei Armatei Populare 
Naționale a R. D. Germane, vineri 
seara, Ewald Moldt, ambasadorul 
R. D. Germane la București, și loco- 
tenent-colonel Boris Behring, atașa
tul militar, aero și naval al R. D. 
Germane, au oferit o recepție în sa
loanele ambasadei. ■'

Au participat general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate, șeful Marelui 
Stat Major, general-colOnel Mihai 
Burcă, adjunct al ministrului, Nico- 
lae Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre armate, 
oameni de știință și cultură, repre
zentanți ai presei.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
La Craiova a avut loc un simpo

zion dedicat comemorării a 50 de 
ani de lâ moartea lui A. D. Xenopol, 
organizat de Comitetul județean 
Dolj pentru cultură și artă și Cen
trul din Craiova al Academiei. Conf. 
Nicolae Novac, conf. dr. Aurel Goli- 
mas și asistentul Vasile Pîrvu de la 
Universitatea craioveană au vorbit 
despre personalitatea multilaterală a 
lui A. D. Xenopol ca istoric, socio
log, economist și filozof.

(Agerpres)

Târgul de primăvară de la Leipzig

PENTRU COMERȚ DESCHIS 
lumi Întregi, 

PENTRU PROGRES TEHNIC
Gunter SCHREITER

consilier comercial al Ambasadei R. D. Germane la București

între 1 și 10 martie se desfășoară 
tradiționalul Tîrg de primăvară de 
la Leipzig, avînd ca motto : „Pentru 
un comerț deschis lumii întregi, pen
tru progres tehnic". Participă aproa
pe 10 000 de expozanți din 65 de țări 
ale lumii, care vor prezenta diferite 
mașini, instalații, utilaje și bunuri 
de consum. Ca manifestare impor
tantă a comerțului mondial pașnic, 
ca loc de desfășurare a unei u- 
tile comparații a realizărilor, al 
schimbului de experiență tehnico- 
științific internațional, apropiatul 
Tîrg de la Leipzig stîrnește și anul 
acesta un interes deosebit. Se aș
teaptă ca el să fie vizitat de circa 
600 000 de persoane — printre care 
numeroși reprezentanți guvernamen
tali, experți în domeniul economiei 
și comerțului, oameni de știință, teh
nicieni din peste 80 de țări.

împlinirea anul trecut a 20 de 
ani de la întemeierea Republicii De
mocrate Germane a arătat că a- 
ceastă țară a devenit o importantă 
parte componentă a lumii de azi, iar 
Tîrgul de la Leipzig este unul diț> 
aspectele care nu face decît să întă
rească această constatare. Manifes
tări de acest fel scot'și mai pregnant 
în evidență necesitatea unor legături 
largi între toate statele lumii. Nu 
poate fi decît în interesul păcii și se
curității, dacă toate statele vor în
treține relații normale cu Republica 
Democrată Germană, conform drep
tului internațional. Relațiile dintre 
cele două state germane trebuie de 
asemenea să fie întemeiate pe prin
cipiile dreptului internațional, așa 
cum prevede proiectul de tratat, 
propus de curînd de Republica De
mocrată Germană, cu privire la sta
bilirea de relații bazate pe drepturi 
egale între Republica Democrată 
Germană și Republica Federală a 
Germaniei. Asemenea relații sînt 
singura bază rațională pentru dez
voltarea unor raporturi normale, de 
colaborare pașnică între toate sta
tele. i

Un model al unei asemenea cola
borări sînt relațiile economice din
tre Republica Democrată Germană 
și Republica Socialistă România. în
tre guvernele celor două țări s-a 
semnat anul trecut la București pro
tocolul asupra livrărilor reciproce 
de mărfuri în 1970, pe baza acordu
lui comercial d? lungă durată pe 
perioada 1966-1970, protocol ce pre

vede sporirea simțitoare a schim
burilor noastre. Listele de mărfuri 
pentru export și import, convenite 
între cele două țări, oglindesc creș
terea rapidă și schimbările de struc
tură în economia lor națională. în 
acest sens este caracteristică creș
terea continuă a ponderii industriei 
de mașini și utilaje în schimbul de 
mărfuri. în 1970 această pondere la 
importul Republicii Democrate Ger
mane din Republica Socialistă Ro
mânia se ridică la 47 la sută, iar la 
exportul Republicii Democrate Ger
mane în Republica Socialistă Româ
nia la 68 la sută.

Participînd pentru a 35-a dată la 
Tîrgurile de la Leipzig, România este 
prezentă cu șase standuri pe ramuri. 
Expun pe o suprafață de 1 100 mp. 
opt întreprinderi de comerț exterior, 
reprezentînd un mare număr de u- 
nități din industrie și agricultură, 
întreprinderea „Mașinexport" pre
zintă în sectorul mașini unelte, ma
șini de găurit, mașini de șlefuit, pre
se și strunguri universale, iar în 
sectorul electrotehnic, transforma
toare și aparate de înaltă tensiune, 
generatoare și aparate de sudat, 
lămpi cu fluorescență și lămpi cu in
candescență. „Metalimport" este 
prezent pentru prima dată cu un 
stand propriu în ramura metalurgie, 
întreprinderea „Industrialexport" ex
pune, printre altele, o nouă realizarei 
două prevenitoare cu acționare hi
draulică pentru instalația de foraj, 
iar întreprinderea „Autotractor" 
prezintă tractoare și mașini agricole, 
în casele-tîrg din centrul orașului 
expozanții români prezintă articole g 
electrocasnice, alimente și delicate-' 
se. Participarea României este com
pletată de întreprinderile „Prodex- 
port", „Conservexport", Fructexport" 
și „Romagricola", care expun o 
gamă largă de conserve de carne, 
pește, fructe și legume, mezeluri, 
brînzeturi, sucuri de roșii și de fruc
te, precum și un bogat sortiment din 
vinurile românești, atît de cunos
cute.

Impunîndu-se și în acest an aten
ției prin mărfurile prezentate, par
ticiparea română la Leipzig va con
tribui în egală măsură și la lărgirea 
schimbului de mărfuri reciproc, la 
aprofundarea specializării și la ex
tinderea cooperării economice între 
Republica Democrată Germană șl 
Republica Socialistă România.

'ș
SPORT • SPORT • SPORT » SPORT • SPORT • SPORT • SPORT » SPORT • SPORT

„MONDIALELE** DE HOCHEI (grupa B)

PATRA

Hocheiștii noștri învinși 
mde propriile lor greșeli tactice
Inutil să mai spunem, începînd 

cronica meciului România — Japo
nia. că „Palatul de gheață" se trans
formă într-o cutiuță neîncăpătoare 
pentru volumul sonor al tribunelor, 
cînd între mantinele se află repre
zentanții noștri.

Și atunci, ne întrebăm mereu : de 
ce de fiecare dată hocheiștii români 
încep partida de parcă s-ar afla în 
deplasare ? De ce trebuie să fim me
reu conduși să luptăm cu disperare 
pentru a remonta (aseară după trei 
minute, în care am avut cel puțin 
două ocazii magnifice, japonezii au 
înscris pe contraatac prin Hikigi).

Au urmat minute de derută to
tală, în care se depun eforturi 
extraordinare, majoritatea fără ran
dament tehnic. Sînt minute în 
care vedem. . galben în fața ochilor 
(nu numai datorită culorii tricouri- 
lor jucătorilor noștri, bineînțeles).

Japonezii au mai înscris încă un 
punct prin Kurokawa și prima con
secință a fost... schimbarea lui Cri- 
șan din poartă, cu Dumitraș (pînă 
acum era invers, Crișan îl înlocuia 
pe Dumitraș). Deci 2—0 Ia prima 
pauză.

Repriza a doua începe prin atacuri 
furibunde ale jucătorilor noștri, con
cretizate de abia în min. 24 de către 
Szabo Iuliu : 2—1. Cînd sîntem în 
treimea adversarului (min. 28), scoa
tem portarul pentru a avea șase a- 
tacanți pe gheață. Meciul se desfă
șoară într-o alură infernală, nervii 
nu mai rezistă nici în tribune, nici 
pe gheață, mai ales, și japonezii ră- 
mîn în patru oameni. Egalăm prin 
Kalamar (min. 29) : 2—2. Patinoarul 
se transformă într-un adevărat ca
zan ce fierbe aproape de limita ma
ximă ; Varga, anonim pînă acum, 
șutează de la distanță și marchează 
cel de-al treilea gol al echipei noas
tre : 3—2. Peste trei minute, sîntem 
surprinși pe contraatac și egalați. 
Bașa marchează al patrulea gol 
și . cu aceasta echipa noastră și-a 
spus ultimul cuvînt. Cei peste 
6 000 de spectatori vor asista in 
continuare la o evoluție penibi
lă q jucătorilor noștri. Egalați, ei 
se vor năpusti pur și simplu 
în atac, acționînd ca niște oa
meni care sînt, pentru întiia oară

☆

© Succes scontat țdar greu 
realizat) al liderilor

Hocheiștii de peste Atlantic au reu
șit să înscrie în primul minut, dar 
le-au trebuit apoi zece minute 
pentru a ridica scorul la 2—0. 
Cei care n-au văzut jocul ar putea 
crede că această minimă realizare

împreună, fără urmă de idee tacti
că ; haosul stăpînește toate liniile 
formației, indiferent care este în
tre mantinele. în aceste condiții, este 
normal ca echipa japoneză să-și cro
iască adevărate culoare pe care își 
dezvolta nestingherită acțiunile, mar- 
cîncl gol după gol.

Era evident chiar șl pentru un 
spectator oarecare, nemaivorbind 
de jucători, de antrenori, că atuu- 
rile japonezilor — vizibile încă din 
meciurile anterioare — le constituie 
patinajul excelent, viteza remarca
bilă, subtilitățile tehnice în atac. 
Or, tocmai acestora, hocheiștii noștri 
n-au fost în măsură să le găsească 
replicile adecvate. Desigur, nu li se 
poate reproșa că n-au putut răs
punde cu aceleași „arme", însă este 
de neînțeles greșita lor orientare 
tactică. în ofensivă, spre exemplu, 
fundașii aveau asemenea ambiții de 
atac, îneît, la mai toate golurile în
scrise în ultima repriză mai ales, ja
ponezii se „trezeau" în fața porții 
noastre în superioritate numerică.

Nu este pentru prima oară cînd 
hocheiștii noștri pierd în fața celor 
niponi, dar niciodată ca acum, la a- 
ceastă diferență categorică de scor.

Acum, după trei jocuri, putem 
spune că echipa noastră se prezintă 
in competiție chiar sub nivelul în 
care a „evoluat" anul trecut. Vlăguiți 
de parcă s-ar afla la capătul unui 
maraton, moi, lipsiți de ambiție, Var
ga, Ioniță, Florescu sau frații Szabo 
sînt departe chiar de ceea ce arătau 
în perioada de pregătire a campio
natului mondial.

Era de așteptat ca, după insuccesul 
cu Norvegia, conducerea tehnică a 
lotului să ia măsurile ce se impuneau. 
Ceea ce a urmat dovedește că lucru
rile au fost privite cu superficiali
tate, cu lipsă de răspundere. De alt
fel, un „amănunt" spune mult : în 
timpul partidei ce a precedat întil- 
nirea lor cu reprezentativa iugo
slavă, hocheiștii noștri se plimbau 
prin tribune, în loc să se afle în 
cabine pentru a-și pregă’ti în liniște 
și cu deplină concentrare dificila în- 
tîlnire ce-i aștepta.

Valentin PAUNESCU
*

pe tabela de marcaj și-ar avea cau
za, în primul rînd. într-un randa
ment scăzut al formației S.U.A. Cei 
care au fost însă martorii acestor 
douăzeci de minute de luptă sînt 
desigur de părere cu noi că jucătorii 
Iugoslavi merită toate aprecierile 
pentru felul curajos în care au abor
dat întîlnirea

în prima pauză ne întrebam cu 
toții dacă reprezentativa Iugoslaviei

va rezista, în continuare, ritmului 
pe care-1 impusese singură. Primele 
minute după reîncepere am și avut 
o mostră de răspuns : Beravs a în 
scris, reducînd scorul la 2—1. A ur
mat o ratare de proporții ce ar fi 
adus egalat ea. Miile de spectatori, 
de-a dreptul surprinși și, mai mult, 
nedumeriți de întorsătura pe care o 
iau lucrurile, au văzut echipa S.U.A. 
zbătîndu-se să scape de strînsoarea 
adversarului sau atacînd în forță în 
cel mai propriu sens al cuvîntului — 
pentru a se detașa cît de cît. Nu 
poate marca însă decît în min. 8, 
cînd echipa iugoslavă avea doi oa
meni pe banca eliminaților : 3—1
După primirea celui de-al treilea 
gol, portarul Gale se supără pe un 
coechipier și părăsește terenul, locul 
său fiind luat de rezerva Knez. Pe 
bancă se calmează și reintră după 
două minute... Apoi 10 minute de 
hochei frumos, aplaudat la scenă 
deschisă. Nici una dintre echipe nu 
mai înscrie, deși ocaziile nu lipsesc.

în primul minut al reprizei a treia. 
4—1 (autor Patrick), iar în min. 9, 
Boucha îl urcă la 5—1 pentru S.U.A. 
Ultimele minute nu se mai întîm- 
plă nimic din punctul de vedere al 
scorului, deși hocheiștii de peste 
Dunăre fac eforturi deosebite pen
tru reducerea lui.

® Totul s-a decis în prima 
repriza

Nu este exclus ca, la prima pauză 
a meciului echipei sale cu Norvegia, 
portarul bulgar Iliev să fi anticipat 
un nou scor de proporții, eventual ca 
acela din partida cu S.U.A.... Trecu
seră 20 de minute, sirena anunța în
cheierea primei reprize și tabela e- 
lectronică arăta scorul de 4—0 pentru 
Norvegia în meciul cu Bulgaria. 
Pentru a ajunge la un asemenea 
scor, norvegienilor nu le-au trebuit 
eforturi speciale ; patinajul lor mai 
viguros, forma deosebită a lui Mik- 
kelsen și Olsen (primul autor, ce
lălalt coautor la primele două go
luri) au lăsat prea puține speranțe 
hocheiștilor bulgari... Mai ales că. 
oricîte încercări de a contrabalansa 
jocul, prin schimbarea liniilor, a fă
cut antrenorul, ei nu și-au găsit 
cadența. în apărare, mai ales, pro-

dueîndu-se breșe numeroase. Forțele 
s-au echilibrat în repriza secundă. 
Aceasta — sîntem înclinați să cre
dem — datorîndu-se mai ales nor
vegienilor (a căror victorie nu putea 
fi pusă, totuși, la îndoială) decît 
adversarilor lor. Nu este, firește, 
de neglijat faptul că hocheiștii bul
gari au luptat mai mult în această 
a doua treime a partidei, au tras 
mai des la poartă și au și marcat. 
De altfel, repriza s-a încheiat cu un 
meritoriu rezultat de egalitate (me
ritoriu pentru echipa Bulgariei, bi
neînțeles I), rezultat ce oglindește 
perfect din toate punctele de ve
dere situația de pe teren. Partea fi
nală a meciului s-a desfășurat sub 
semnul unei vădite oboseli a ambe
lor tabere. învingătorii, la al trei
lea succes consecutiv, au dublat 
de această dată numărul de goluri 
cu care obținuseră victoriile în par
tidele precedente. învinșii constata 
și ei un spor al eficacității : în pri
mul meci au marcat un gol. în al 
doilea — două, acum — trei.

0 0 superioritate de numai 
doua minute...

Nu știm dacă țjocheiștii elvețieni 
au citit ieri interviul șefului dele
gației lor, Marcel -Lenoir, publicat 
în „Sportul" I într-un anume fel, 
modul în care au jucat în compania 
echipei R.F.G., una din pretenden
tele autorizate la medalii, chiar la 
promovare in grupa A, a însemnat 
o contrazicere a cîtorva afirmații 
ale compatriotului lor... Timp .de 30 
de minute i-a fost greu oricui să 
facă vreo deosebire din punct de ve
dere al valorii între cele două for
mații aflate pe gheață. Lupta lor, 
dusă cu o încleștare maximă și (ni
mic exagerat 1) cu o sportivitate a- 
proape fără reproș, a delectat pur și 
simplu publicul spectator ; chiar și 
specialiștii cei mai exigenți au avut 
prilej de satisfacție. Pucul a fost 
„plimbat" nebunește cu crosele și, în 
drumul lui forțat spre o poartă sau 
alta, a atins nu de puține ori viteza 
maximă (150 km/oră, afirmă unii 
tehnicieni ai hocheiului). Cei mai 
solicitați în tot acest timp au fost 
portarii. Atenția, promptitudinea, 
calmul imperturbabil i-au caracteri
zat în aceeași proporție și pe vest- 
germanul Kehle, și pe elvețianul Ri- 
golet. Scorul a rămas alb pînă în 
minutul 31.

A fost suficient ca elvețienii să-și 
permită un moment de respirație, și 
pucul s-a odihnit în plasa lui Rigo- 
let. Apoi, în mai puțin de două mi
nute, a venit și al doilea, și al trei
lea gol Adevărul este că, după acest 
3—0 atît de neașteptat, jocul și-a 
recăpătat aspectul inițial : echilibru 
perfect pe tot terenul.

Ion DUMITRIU

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL
: r

francez a rămas încmtat
Bar nu și antrenorii reprezentativei României

© AZI, LA AMOS, ROMÂNIA—ELVEȚIA

Rezultate tehnice
e NORVEGIA - BULGARIA 

8—3 (4—0, 2—2, 2—1) o R.F.G. - 
ELVEȚIA 3—1 (0—0. 3—0. 0—1): 
e S.U.A - IUGOSLAVIA 5-1 
(2—0, 1—1, 2—0) ; o JAPONIA— 
ROMANIA 8—4 (2—0. 1—4, 5—0)

ite azi
O BULGARIA - JAPONIA 

(ora 17) n S.U.A — R.F.G. (or.) 
19,30)

Clasament

S.U.A. ' 
Norvegia 
R.F.G
Elveția 
Japonia 
România 
Iugoslavia 
Bulgaria

3 3 0 0 35— 3 6
3 3 0 0 16— 8 6
3 3 0 0 11- 5 6
3 1 0 2 7- 9 2
3 10 2 10—17 2
3 10 2 11—15 2
3 0 0 3 7—15 0
3 0 0 3 6—31 0

Prin urmare, echipa României a 
pășit cu dreptul in competiția pen
tru titlul suprem, cucerind o victorie 
relativ facilă in fața handbaliștilor 
francezi. Cu toate că scorul n-a luat 
proporții, iar diferența de goluri a 
fost cea mai mică din istoria întîl- 
nirilor franco-române, afirmația de 
la început nu trebuie să pară sur
prinzătoare. Românii au condus tot 
timpul meciului, au realizat la un 
moment dat chiar un avantaj de șase 
goluri, rezultatul favorabil lor ne- 
fiind nici o clipă pus la îndoială. Ca 
să configurez pentru amatorii de 
handbal din țară nivelul de valoare 
al partidei, scriu că ea s-a situat 
mult sub ceea ce înseamnă un derbi 
Steaua-Dinamo, și a fost inferioară 
chiar disputelor dintre aceste două 
formații și alte echipe fruntașe din 
campionatul român.

Dacă pe tehnicienii și pe specialiș
tii români nu i-a satisfăcut nici cali
tatea jocului, nici comportarea ge
nerală a echipei noastre, in schimb 
publicul francez prezent în sală a ră
mas ineîntat din mai multe motive : 
a văzut citeva faze spectaculoase, 
așa cum știu să le pună la punct 
handbaliștii români cînd vor (și 
cînd le stă in putință), le-a plăcut re
zistența indirjită a jucătorilor pro
prii, ca și curajul de care au dat do
vadă atacind poarta echipei române; 
atunci cînd aceasta își permitea 
momente de răgaz au apreciat corec
titudinea combatanților șl, mai ales, 
s-au arătat foarte mulțumiți de sco
rul final. Ca o reflectare a opiniei 
spectatorilor se prezintă comentariile 
și reportajele din presă. „Frumoasă 
demonstrație a României in fața 
Franței", se intitulează comentariul 
ziarului „VAurore" ; „O surpriză 
bună : numai trei goluri diferență", 
scrie în titlu Louis Vincent in „Le 
Figaro". Ideea o regăsim și în „Le 
Parisien liberă : „Francezii pierd o- 
norabil in fata românilor

Citeva păreri despre echipa Româ
niei sînt generale la toate ziarele. 
Ele spun pe scurt : handbaliștii ro
mâni formează in ansamblu o echipă 
excelentă ; această echipă nu și-a 
forțat nici talentul, nici resursele fi
zice pentru a se impune la un scor 
categoric : Gheorghe Gruia este un 
handbalist inimitabil, comparabil pe 
plan baschetbalistic cu cei de la Har
lem sau. pur și simplu, cum îl denu
mește Paul Zilbertin in „l’Humanif.e", 
„Monsieur Handball": în sfîrșit, punc
tul forte al echipei române îl consti
tuie iocul în apărare, precis și at
letic.

Cu această din urmă apreciere sînt 
întru totul de acord. Apărarea, in
clusiv portarul Penu, a fost foarte 
bună, ea asigurînd echipei calmul și 
compensind slăbiciunile grave din 
atac — faze insuficient pregătite și 
deci ratate, multe șuturi slabe și im
precise, concentrarea excesivă a to
cului pe Gruia etc. Lucian Grigo- 
rescu, secretarul general al F.R.H. și

antrenorul Nicolae Nedef îmi spu
neau după meci că neajunsurile jo
cului s-au datorat în principal tra
cului. Probabil și acest motiv își are 
valabilitatea lui, dar nu cred că e 
unicul. încă înainte de a ne forma 
și de a comunica păreri definitive, 
se cuvine să mai vedem și alte me
ciuri. Important este faptul că în
șiși jucătorii români nu erau deloc 
mulțumiți de evoluția lor și se ară-

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA TRIMISUL NOSTRU, 

VALERIU MIRONESCU

tau deciși să-și ridice prețul activi
tății lor în teren cu prilejul viitoa
relor partide.

Noaptea, după meci, am stat de 
vorbă cu mai mulți gazetari francezi. 
Printre numeroasele sublinieri poziti
ve, ne-au spus că lor li s-au părut 
surprinzătoare unele momente de de
rută ale echipei române din repriza a 
doua. Cum tocmai atunci de pe te
ren lipsea Gruia, ziariștii francezi 
erau de părere că echipa se bazează 
prea mult pe acest jucător. Jacques 
Marchand și Giles Martineau, ambii 
de la „l’Equipe", ca singură remarcă 
de ordin critic observă tendința ro
mânilor de a se relaxa în momentul 
în care dispun de un bagaj de citeva 
goluri. Faptul ar putea deveni pri
mejdios, periclitînd chiar rezultatul 
final, atunci cînd adversarul va fi al
tul decît echipa Franței.

Ca să nu se creadă cumva că lu
mea de aici n-a avut ochi decît pen-

tru Gruia, evidențiez — prin prisma 
părerilor francezilor — pe Chicid, 
Oțelea, Penu și Gațu.

Ieri, handbaliștii români au ajuns 
la Amiens, unde vor juca simbătă 
seara contra echipei elvețiene. Fosta 
capitală a Picardiei, oraș cu peste 
100 000 de locuitori, Amiens dispune 
de o sală modernă — „Pierre Cou
bertin" — cu o capacitate de aproape 
2 000 de locuri și al cărei teren este 
acoperit cu material plastic. Românii 
s-au acomodat bine cu „tartanul" de 
la Paris și li se pare suficient de 
convenabil șl cîmpul de foc din 
Amiens.

La prima vedere, elvețienii, după 
scorul-limită din fața echipei vest- 
germane, par a fi mai redutabili de
cît francezii. Dar, așa după cum re
zultă din cronici, vest-germanii nu 
s-au prea omorît cu. firea și mulțumiți 
de un continuu avantaj, fie șt minim, 
au permis elvețienilor să obțină un 
rezultat onorabil. Nici unul din obser
vatorii locali nu crede in mod serios 
că elvețienii vor fi capabili de vreo 
surpriză în meciul contra reprezen
tanților noștri.

Pe scurt, citeva opinii exprimate 
în presa franceză despre meciurile 
din celelalte grupe : temuta forță a 
japonezilor s-a dovedit un bluf; echi
pa Poloniei se prezintă mult sub aș
teptări, iugoslavii n-au avut „pro
bleme" cu echipa S.U.A. (34—8) ; 
și, ceea ce este foarte impor
tant pentru deznodământul camr 
pionatului, reprezentantiva R. D. 
Germane a impresionat prin forța și 
calitatea_ jocului său,1 mulți ziariști 
considerînd-o de pe acum printre 
cele două sau trei echipe cu șanse 
la titlul suprem.

Succes românesc la „Crystal Palace"
Echipa feminină de tenis de masă campioană 

la „internaționalele" Angliei
Reprezentativa feminină de tenis 

de imasă a\ României a obținut un 
frumos succes, cîștigînd proba pe e- 
chipe din cadrul campionatelor in
ternaționale ale Angliei, care se des
fășoară în prezent la „Crystal Palace" 
din Londra După ce în semifi
nale jucătoarele românce Maria A- 
lexandru și Carmen Crișan au elimi
nat cu 3—0 formația Ungariei. în fi
nala competiției ele an dispus cu a- 
celași scor (3—0) de selecționata Ce
hoslovaciei. Iată rezultatele tehnice 
ale finalei : Alexandru—Vostova
2—1 (21—18, 16—21. 21—17) ; Crișan 
—Grafova 2—1 (16—21, 23—21, 21 — 17); 
Alexandru. Crișan—Vostova. Grafo
va 2—0 (21—17, 21—16). în semifina
le, Cehoslovacia a întrecut cu 3—1 
formația Angliei.

Turneul masculin a revenit echipei 
Angliei, învingătoare cu 3—1 în fața 
echipei Iugoslaviei.

NASTASE ÎNVINS LA MACON
La Macon (Georgia) au continuat 

întrecerile turneului internațional de 
tenis. în turul doj al probei de sim
plu masculin, Ilie Năstase l-a întîl- 
nit pe chilianul Jaime Fillol. Resim- 
țindu-se in urma virozei de care a 
suferit în timpul campionatelor de 
la Philadelphia, campionul român a 
cedat cu 4—,6, 6—4, 4—6.

(Agerpres)



Laos. O unitate a forjelor Pathet Lao în timpul recentelor lupte din Valea Ulicioarelor

VIETNAMUL DE SUD ORIENTUL APROPIAT
533Acțiuni

ofensive
ale forțelor
patriotice

SAIGON 27 (Agerpres) — In ulti
mele 48 de ore, unitățile Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud și-au ' inten
sificat atacurile asupra pozițiilor a- 
mericano-saigoneze. Miercuri noap
tea și joi dimineața, a declarat un 
purtător de cuvînt al corpului expe- 
diționar american în Vietnamul de 
sud, artileria forțelor patriotice a a- 
tacat 24 de instalații militare ameri
cane și saigoneze. Trei dintre aces
te bombardamente au fost conside
rate de comandamentul american ca 
importante.

Bombardierele americane „B-52" 
și-au continuat în noaptea de 
miercuri spre joi misiunile în regiu
nea Platourilor înalte, unde se pre
supune că există concentrări ale for
țelor patriotice.

<© Raid aviatic israeiian în zona Canalului de Suez ® în
trevederea lui U Thant cu ambasadorii celor patru mari 

puteri Iu O.N.U

O. N. U.

Calculatoarele electronice
in slujba dezvoltării

NEW YORK 27 (Agerpres). 
sediul Organizației Națiunilor 
din New York se desfășoară 
rile unui grup de oameni de știință, 
printre care se numără și academi
cianul Nicolae Teodorescu, decanul 
Facultății de matematică a Univer
sității București, care, la invitația 
secretarului general al O.N.U., redac
tează un raport privind cooperarea 
internațională în domeniul folosirii 
calculatoarelor electronice și a teh
nicilor de calcul în interesul dezvol
tării. Raportul urmează să fie pre
zentat sesiunii viitoare a Adunării 
Generale.

In cuvîntul de deschidere a lu
crărilor, Philippe de Seynes, secre
tar general adjunct al O.N.U. pen
tru problemele economice și socia
le, a subliniat că actuala reuniune 
este rezultatul inițiativei României 
la cea de-a 23-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. El a elogiat ac
tivitatea desfășurată în mod consec-

— La 
Unite 
lucră-

vent de țara noastră, în cadrul A- 
dunării Generale și în alte organis
me ale O.N.U., în direcția lărgirii și 
intensificării cooperării internaționa
le în domeniul științei și tehnicii.

în cursul intervențiilor sale, acad. 
N. Teodorescu a expus punctul său 
de vedere, sprijinit de mai mulți 
specialiști și de reprezentanți ai in
stituțiilor specializate și ai organis
melor internaționale profesionale, a- 
supra proiectului de raport ce ur
mează a fi elaborat, subliniind în 
acest sens prioritatea ce trebuie a- 
cordată pregătirii cadrelor de spe
cialiști la toate nivelurile în tehnicile 
de calcul și în aplicațiile acestora 
în diferite domenii ale vieții politi
ce și sociale.

Omul de știință român a prezen
tat, totodată, realizările și preocupă
rile țării noastre în domeniul utili
zării calculatoarelor și tehnicilor de 
calcul.

ia R.D.G.

Ședința Direcțiunii P. C. Italian
consacrată actualei crize de guvern

ROMA 27 ■— Corespondentul A- 
gerpres N. Puicea transmite: Direc
țiunea Partidului Comunist Italian, 
întrunită sub președinția lui Luigi 
Longo, secretarul general al P.C.I., a 
examinat ultimele evenimente legate 
de evoluția crizei de guvern. Intr-un 
comunicat dat publicității la 27 fe
bruarie, Direcțiunea P.C.I. își expri
mă dezacordul față de modul în care 
se desfășoară tratativele pentru for
marea unui nou guvern. „încetineala 
cu care se duc aceste tratative, ne
claritatea și ambiguitatea privind con
ținutul lor politic, interpretările obo
sitoare și contrastante ale unor for
mule echivoce provoacă o justă reac
ție negativă și preocuparea . tuturor 
celor care țin la prestigiul instituțiilor 
și la soarta vieții democratice în Ita
lia... Reprezentanții celor patru parti
de, care intenționează să pună pe pi
cioare o majoritate „organică" și 
„autonomă", au demonstrat de fapt, 
în aceste ultime săptămîni, că o astfel 
de majoritate nu există deloc, și că 
dezacordul lor asupra tuturor proble
melor principale este profund".

„Direcțiunea P.C.I. — continuă co
municatul — consideră că tratativele

au demonstrat de acum imposibilita
tea de a se constitui, pe baze cvadri- 
partite, un guvern care să răspundă 
așteptărilor și cerințelor maselor mun
citoare. Marile lupte muncitorești și 
populare,, succesele obținute, progre
sele pe calea realizării unității sindi
cale, noile acțiuni unitare și pe plan 
politic, în cadrul parlamentului și în 
întreprinderile locale — au demons
trat cît de importante sînt astăzi în 
Italia forțele democrației și progresu
lui politic și social" — se subliniază 
în continuare în comunicatul Direc
țiunii P.C.I.

„Există astăzi posibilitatea de a se 
da viață unui guvern care să repre
zinte un pas înainte în această direc
ție, un guvern care să meargă pe o 
cale nouă în relațiile dintre stat și 
masele muncitoare, care să recunoască 
pe deplin, fără discriminări, puterile 
și prerogativele parlamentului, auto
nomia adunărilor elective locale, nor
mele precise ale legii, convocînd, pînă 
la sfîrșitul primăverii, alegerile co
munale, provinciale și regionale".

P.C.I. se pronunță totodată pentru 
o revizuire bilaterală a concordatului 
cu Vatioanul, ^potrivit procedurii pre
văzute de constituție.

■/

TEL AVIV 27 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar a declarat 
la Tel Aviv că 
efectuat vineri 
dament asupra 
tene în partea 
de Suez.

Intr-un comunicat militar dat pu
blicității la Cairo s-a confirmat ata
cul efectuat de aviația israeliană.

avioane israeliene au 
un raid de bombar- 
unor obiective egip- 
de sud a Canalului

soțită de o declarație a purtătorului 
său de cuvînt, care a menționat că 
secretarul general a „remarcat unele 
elemente pozitive" în discuțiile de 
pînă acum ale ambasadorilor celor 
patru mari puteri.

NEW YORK — Reprezentanții per
manent! la O.N.U. al Franței, Marii 
Britanii, S.U.A. și U.R.S.S. au ținut 
vineri cea de-a 29-a reuniune con
sacrată găsirii căilor unei reglemen
tări politice a conflictului din Orien
tul Apropiat. După întilnire, care a 
avut loc la reședința ambasadorului 
S.U.A.; s-a anunțat numai că viitoa
rea reuniune va avea loc j<fi 5 mar
tie la reședința ambasadorului “Fran
ței.
■ Cu 24 de ore înaintea întrunirii 
ambasadorilor celor patru mari pu
teri, secretarul 
Thant, a avut 
din cei patru 
Inițiativă a lui
ca fiind „fără precedent", a fost în-

BAGDAD. — Consiliul Comanda
mentului Revoluției din Irak a emis 
un decret privind eliberarea unui 
grup de 11 deținuți politici, anunță 
agenția M.E.N. Punerea lor în liber
tate este condiționată de depunerea 
unei cauțiuni. Printre cei eliberați se 
numără patru foști miniștri, ofițeri 
și funcționari superiori, arestați 
ocazia loviturii de 
1968.

BERLIN 27 (Agerpres). — In co
municatul dat publicității la încheie
rea vizitei în R.D. Germană a minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, se arată că în 
cursul convorbirilor purtate cu mi
nistrul de externe al R.D.G., Otto 
Winzer, a fost reafirmată hotărîrea 
de a consolida și pe viitor colabora
rea dintre R.D. Germană și U.R.S.S. 
Părțile au reafirmat necesitatea dez
voltării relațiilor dintre țările eu
ropene, soluționării problemelor le-

păcii. împreună 
și U.R.S.S. vor 
pentru organi- 
problemele se-

încheierea turneului african

CU
stat de la 17 iulie

Comunicat ungaro—belgian

general al O.N.U., U 
consultări cu fiecare 
ambasadori. Această 
U Thant, considerată

LONDRA — în 
sale în mai multe 
ne, ministrul de externe al Israelu
lui, Abba Eban, a făcut o scurtă es
cală la Londra, unde a avut o în
trevedere cu șeful diplomației en
gleze, Michael Stewart. Cei doi mi
niștri au discutat situația din Orien
tul Apropiat și au examinat posibi
litățile de a se ajunge la o regle
mentare pe cale politică a crizei din 
această regiune.

încheierea vizitei 
țări vest-europe-

agențHh de presă transmit
w

Șeful secției relații externe a C.C. al P.C.R.,Vasile vlad> 
membru supleant al C.C. al P.C.R., care face o vizită în R.S.F. Iugoslavia la 
invitația Prezidiului U.C.I., a fost primit vinari de tovarășul Niaz Dizdarevici, 
membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I. La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată într-o atmosferă cordială, tovărășească, au parti
cipat Drago Kunț, șeful secției pentru relații internaționale a Biroului executiv al 
Prezidiului U.C.I., și Vasile Șandru, ambasadorul României în R.S.F. Iugoslavia. 
După întrevedere, Niaz Dizdarevici a oferit un prînz în cinstea oaspetelui român.

Rndrei Kirilenko, membru
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și Boris Ponomariov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., i-au primit pe 
Tullio Vecchietti, secretarul politic al 
Partidului Socialist Italian al Unității 
Proletare, și pe Francesco Lami, mem
bru al Direcțiunii P.S.I.U.P. Cu acest 
prilej, precizează agenția TASS; au fost 
analizate probleme de interes comun 
pentru ambele partide.

El a adăugat că inexistența relațiilor 
diplomatice cu Cuba nu trebuie să 
constituie o piedică pentru schimbu
rile comerciale cu această țară.

Președintele Franței, Georses 
Pompidou, în continuarea călătoriei 
oficiale pe care o întreprinde în S.U.A., 
a sosit la San Francisco, unde a făcut 
o vizită la Universitatea Stanford. El a 
vizitat cu acest prilej diverse insta
lații științifice, printre care accelera
torul liniar și s-a întîlnit cu cadre 
didactice și savanți de la această uni
versitate.

Bugetul provizoriu al 
Turciei Pe Peri°a<fa martie — mai 
1970 a fost aprobat de Adunarea 
Națională. Se știe că proiectul guver
namental al bugetului pe anul în curs 
a fost respins 'cu cîtva timp în urmă 
de Parlament, ceea ce a declanșat 
actuala criză politică.

Vizita delegației guver
namentale române în Ke
nya. cursul vizitei în Kenya, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, con
ducătorul delegației guvernamentale 
române, a avut convorbiri cu dr. Njo- 
roge Mungai, ministrul afacerilor ex
terne, cu Mbiyu Koinange, ministru de 
stat însărcinat cu relațiile la președin
ția republicii, și cu W. Omamo, mi
nistru pentru resursele naturale. Mi
nistrul minelor, Bujor Almășan, și 
membrii delegației pe care o conduce 
au vizitat, totodată, mai multe exploa
tări de minereuri neferoase.

BUDAPESTA 
comunicatul dat 
ierea vizitei în 
afacerilor externe al R. P. Ungare, 
Janos Peter, se arată că miniștrii de 
externe ai Belgiei și Ungariei au 
constatat cu satisfacție evoluția fa
vorabilă a relațiilor dintre cele două 
țări și existența unor noi posibilități 
pentru dezvoltarea lor. Părțile și-au 
exprimat convingerea că crearea u- 
nei atmosfere de pace și securitate 
este posibilă numai pe baza respec
tării principiilor independenței, suve
ranității, integrității teritoriale, drep
tului . popoarelor la autodeterminare, 
renunțării la folosirea forței și că 
pe aceste principii trebuie să fie 
fundamentate relațiile dintre toate 
statele. în legătură cu problema 
securității europene, abordată pe larg 
în cadrul convorbirilor, părțile și-au 
exprimat părerea că proiectata con
ferință de securitate europeană, cu 
participarea tuturor statelor intere
sate, ar constitui unul din mijloa
cele cele mai eficace pentru conso
lidarea păcii și securității, pentru 
dezvoltarea, colaborării europene.

27 (Agerpres). — In 
publicității la înche- 
Belgia a ministrului

Vizita ministrului
comerțului exterior 

al României 
in R.F. a Germaniei

Sesiunea Biroului Fede
rației Sindicale Mondiale, 
la care au luat parte delegații sindi
cale dintr-o serie de țări din Asia, 
Africa, Europa și America Latină, și-a 
încheiat lucrările la Khartum. Din 
partea Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România a fost prezentă o 
delegație condusă de Larisa Muntea- 
nu, secretar al C.C. al U.G.S.R.

Măsuri antiinflaționiste 
în Spania. Guvernul spaniol a ho- 
tărît să blocheze 10 la sută din va
loarea cheltuielilor prevăzute în bu
getul pe anul 1970—1971. Se preci
zează că măsura a fost determinată de 
agravarea fenomenului de inflație, îm
potriva căruia se încearcă să se acțio
neze.

0 suprafața de peste 
100 000 de hectare de teren 
agricol a fost inundată în 
urma revărsării apelor, în zona dintre 
Dunăre și Tisa, anunță ziarul „Nepsza- 
badsăg". Situația, menționează ziarul, 
este mai îngrijorătoare în județul 
Csongrad, unde au fost avariate 1 588 
de clădiri. Autoritățile au luat măsuri 
pentru ajutorarea sinistraților.

Cei dinții videotelefon în 
ClllOli c^n lume a fost realizat de 
firma japoneză „Tokio Shibaura Elec
tric Co."

Semnarea actului de constituire a unei societăți mixte 
româno-chiliene Pentru exploatarea unor zone miniere din Chile, pe 
baza acordului intervenit între întreprinderea română de stat pentru comerțul 
exterior „Geomin" și întreprinderea națională a mineritului din Chile „Enami", 
a avut loc în cadrul unei ceremonii oficiale, la Santiago de Chile.

BONN 27 — Corespondentul Ager
pres M. Moarcăș transmite: In con
tinuarea vizitei pe care o face în 
Republica Federală a Germaniei, 
ministrul comerțului exterior al Ro
mâniei, Cornel Burtică, a avut în
trevederi cu dr. Alex Moller, mi
nistrul federal al finanțelor, și cu 
dr. Erhard Eppler, ministrul federal 
al colaborării economice. Ministrul 
român s-a întîlnit apoi din nou cu 
Karl Schiller, ministrul federal ai 
economiei. La întrevederi a luat 
parte Constantin Oancea, ambasado
rul României la Bonn.

în cursul zilei de vineri, ministrul 
comerțului exterior a făcut o vizită 
la concernul vest-german Mannnes- 
mann de la Dusseldorf, unde a pur- , 
tat convorbiri cu conducătorii aces- 
tuia.

Vineri seara, în încheierea vizitei 
pe care ministrul cofnerțului exte
rior al României a făcut-o în Repu
blica Federală a Germaniei, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
la Bonn, Constantin Oancea, a oferit 
o recepție în saloanele ambasadei 
române.

i

Trei noi asasinate poli
tice au fost comise vineri la Ciudad 
de Guatemala. Două dintre victime 
aparțin partidului de guvernămînt 
național revoluționar, iar cealaltă par
tidului de opoziție Mișcarea de elibe
rare națională. Noile asasinate ridică 
numărul total al celor uciși în timpul 
actualei campanii electorale la 16.

SATELIȚII ARTIFICIALI Șl MIGRAȚIUNEA ELANILOR
1

Relațiile comerciale ale 
Republicii Costa Rica cu ță
rile socialiste. Intr'un interviu 
acordat ziarului guatemalez „Prensa 
Libre", Gonzalo Facio Segreba, de
semnat ministru al afacerilor externe 
în guvernul noului președinte al Re
publicii Costa Rica, Jose Figueres, a 
declarat că țara sa va continua să 
promoveze dezvoltarea relațiilor co
merciale cu statele socialiste fără să 
țină seama de deosebirile ideologice.

Cu ajutorul unui e- 
mițător, fixat de gîtul 
unui elan-femelă bote
zat „Monica", specia
liști ai Centrului ameri
can de cercetări spați
ale NASA intenționea
ză să urmărească dru
mul parcurs de o tur- 
mi de elani, să culeagă 
date privind tempera
tura corporală a ani
malului, precum și con
dițiile de luminozitate 
ale mediului în care 
trăiește. Prin interme
diul emițătorului, care 
nu va deranja deloc e- 
lanul, după cum afirmă 
specialiștii, se va putea 
determina, oricînd, cu 
o precizie pînă la 1,5 
kilometri, locul unde 
se află animalul.

Un satelit plasat pe 
o orbită circumteres- 
tră urmează să intre 
în mod automat, în 
decurs de 7 luni, de 
două ori pe zi, în legă
tură cu emițătorul. A- 
poi datele vor fi re
transmise unei stații de 
observații instalate în 
Alaska, de unde vor fi 
trimise spre prelucrare 
centrului din statul 
Maryland.

în acest fel urmează 
să fie stabilit traseul 
urmat de elani în 
pul migrației lor 
regiunile nordice, 
aceleași metode, 
mă experții, poate 
urmărită și migrația 
păsărilor și a peștilor.

gate de asigurarea 
cu alte țări, R.D.G. 
continua pregătirile 
zarea conferinței în 
curității europene.

în comunicat se relevă că Republi
ca Democrată Germană trebuie să 
participe, fără nici un fel de res
tricții și cu deplină egalitate în drep
turi, la colaborarea internațională, 
inclusiv în cadrul O.N.U.

Cei doi miniștri, se spune In 
municat, „au făcut un schimb 
informații și păreri în legătură 
contactele ior cu guvernul R.F.G. 
Ei au relevat deplina unitate de 
vederi în abordarea problemelor ce 
se ridică în legătură cu aceasta și în 
ce privește acțiunile corespunzătoa
re".

în legătură cu propunerea sovie
tică, referitoare Ia schimbul de pă
reri dintre U.R.S.S., S.U.A., An
glia și Franța în problema Berlinu
lui occidental, reprezentanții R.D. 
Germane și-au exprimat sprijinul 
deplin față de eforturile Uniunii So
vietice îndreptate spre îmbunătăți
rea situației în acest oraș, înlătura
rea dificultăților și tensiunii.

★
Vineri, Andrei Gromîko și-a în

cheiat vizita în R.D.G., plecînd spre 
patrie. Pe drum, el a făcut o scurtă 
escală la Varșovia, unde a fost în- 
tîmpiftat, pe aeroport, de ministrul 
afacerilor externe al R.P. Polone, 
Ștefan Jedrychowski.

al președintelui Tito

co
de
cu

BELGRAD 27. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite i 
Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, s-a înapoiat vineri din 
turneul întreprins în mai multe țări 
din Africa.

Intr-o declarație pe care a făcut-o 
la sosire, președintele Tito și-a expri
mat satisfacția față de rezultatele 
pozitive ale călătoriei sale, atît îi» 
ceea ce privește dezvoltarea relații
lor bilaterale dintre Iugoslavia și ță
rile vizitate, cît și în ceea ce pri
vește discuțiile purtate asupra celor 
mai importante probleme ale situa- 

f ție.i internaționale actuale. Președin
tele R.S.F. Iugoslavia a menționat 
în primul rînd hotărîrea țărilor vi
zitate de a-și apăra suveranitatea și 
integritatea. în mod deosebit — a 
arătat Iosip Broz Tito — a rezultat 
deplinul acord asupra faptului că 
toate țările mari, mijlocii și mici 
trebuie 'să participe pe bază de ega
litate în drepturi la rezolvarea pro
blemelor mondiale. Democratizarea 
relațiilor internaționale, a continuat 
președintele R.S.F.I., constituie unul 
din imperativele vremurilor noastre. 
In cursul convorbirilor purtate s-a 
menționat că a fost condamnată po-

litica de apartheid, colonialismul șt 
neocolonialismul.

Președintele Tito a arătat. ;că s-a 
obținut un acord deplin asupra ne
cesității intensificării activității țări
lor neangajate ț în acest sens el a 
subliniat necesitatea convocării con
ferinței la nivel înalt a acestor state.

în încheiere, președintele Tito _*
po-

Și 
în- 
vi-

declarat că în timpul turneului 
a constatat că există încă mari 
sibilități în întărirea colaborării 
cooperării în domeniul economic 
tre Iugoslavia și țările africane 
zi ta te.

Vecea Executivă Federală
a ratificat Tratatul

Demonstrație împo
triva armelor chi
mice la Porton 
Down (Anglia), 
unde se experimen
tează asemenea 
mijloace de luptă

Sesiunea Consiliului
Ministerial

ADDIS ABEBA 27. — în capitala 
Etiopiei. Addis Abeba, s-au deschis 
vineri după-amiază lucrările sesiunii 
bianuale a Consiliului ministerial al 
Organizației Unității Africane. Cele 
41 de state membre ale organizației 
sînt reprezentate de miniștrii de ex
terne sau de adjuncții acestora. în 
cursul dezbaterilor vor fi discutate 
aproximativ 30 de probleme înscrise 
pe ordinea de zi, printre care evolu
ția situației din Orientul Apropiat, 
problema Rhodesiei și alte chestiuni 
referitoare la situația politică și eco
nomică de pe continentul african. 
Delegații vor examina un raport al 
Comitetului eliberării, organ al 
O.U A., care va prezenta situația ac
tuală din teritoriile africane aflate 
sub dominație colonială și rasistă. 
Comitetul eliberării, care a avut re
cent o reuniune în localitatea Moshi 
din Tanzania, a adresat un apel sta
telor membre ale O.U.A. cerîndu-le 
să-și reconsidere relațiile cu țările 
occidentale care sprijină regimul ra
sist din Africa de Sud.

Cuvîntul ds deschidere a sesiunii 
a fost rostit de împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, care a făcut o trece
re în revistă a principalelor proble
me care preocupă 
Suveranul etiopian 
apel tuturor stateior

- O.U.A. să-și sporească ajutoarele 
acordate mișcărilor de eliberare afri
cane care își desfășoară acțiunile în 
Africa de Sud, în Rhodesia și în 
coloniile portugheze din Africa. îm
păratul Haile Selassie a făcut, tot
odată, apel către Marea Britanie și 
O.N.U. ca să ia „cele mai eficiente 
măsuri pentru restabilirea drepturi
lor majorității populației africane 
din Rhodesia". In ce privește situa
ția din Orientul Mijlociu, suveranul 
etiopian s-a pronunțat în sprijinul 
aplicării rezoluției Consiliului de

țările africane, 
a adresat, un 
membre ale

al O. U. A.
Securitate din noiembrie 1967 pri
vind soluționarea crizei din această 
regiune.

Vorbitorii care au luat apoi cu
vîntul, printre care miniștrii de ex
terne ai Zambiei, Libiei și Cameru
nului, au condamnat ajutorul de 
care se bucură regimurile rasiste 
din Africa din partea unor țări a- 
parținînd N.A.T.O. Ei au subliniat 
totodată, în cuvîntul lor, necesitatea 
intensificării eforturilor în vederea 
reducerii imensului decalaj în do
meniul economic dintre țările indus
triale și cele africane.

r
î
ț

î
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de neproliferare 
a armelor nucleare

BELGRAD, — Agenția Taniug 
informează că Vecea Executivă Fe
derală a R. S. F. Iugoslavia a adop
tat legea cu privire la ratificarea 
Tratatului de neproliferare a arme
lor nucleare. Intr-o . declarație dată 
publicității la Belgrad, Vecea Exe
cutivă Federală își exprimă spe
ranța că Tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare va contribui la 
încetarea cursei înarmărilor, va 
marca începutul dezarmării nucleare 
și va încuraja tendințele de reali
zare a dezarmării ’generale și totale. 
Guvernul Iugoslaviei, împreună cu 
guvernele altor țări, se spune în 
declarație, a depus eforturi p.entru 
eliminarea lipsurilor acestui tratat, 
în așa fel ca el să fie acceptabil și 
pentru țările care nu dispun 'de 
arma nucleară. In continuare se 8- 
rată că guvernul Iugoslaviei consi
deră necesar să fie interzisă dezvol
tarea, producerea și folosirea arme
lor nucleare și să fie distruse stocu
rile existente, în felul acesta asigu- 
rîndu-se o pace stabilă și securitatea 
internațională. în același timp, Iu
goslavia sprijină toate acțiunile o- 
rientate spre crearea de zone denu- 
clearizate ca o măsură importantă 
pentru slăbirea încordării și conso
lidarea securității internaționale.

Guvernul Iugoslaviei, se spune în 
continuare, , își exprimă speranța că 
Tratatul, de neproliferare va da tu
turor țărilor, fără nici un fel de dis
criminare sau limitare, dreptul de 
a folosi, în scopuri pașnice, realiză
rile în domeniul cercetărilor nu
cleare, conform unei proceduri in
ternaționale care urmează să fie 

■stabilită. Totodată, el cere tuturor 
puterilor nucleare care au semnat 
tratatul să acorde asistență țărilor 
nenucleare pentru folosirea energiei 
nucleare în scopuri pașnice.

PĂMÎNTUL CONTINUĂ SĂ

POZZUOLI 27 (A-
gerpres). . — Situația 
devine dramatică pe 
litoralul din regiunea 
orașului Napoli și în
deosebi în zona sta
țiunii balneare Poz
zuoli, unde mișcările 
seismice interne se 
amplifică, iar pămîntul 
continuă să se ridice 
și să crape. Joi seara, 
căpitănia portului, bi
rourile vamei și cele 
ale poliției maritime, 
precum și două imobi
le care erau amenin
țate cu prăbușirea au 
fost evacuate. Locuito
rii orașului Pozzuoli, 
unul dintre cele mai

„RESPIRE"
IA NAPOLI

populate din regiunea 
Napoli — 70 000 de 
locuitori — își păstrea
ză însă calmul. Aceslt 
fenomen neobișnuit 
nu este ceva nou la 
Pozzuoli. Din cele mai 
vechi timpuri, pămîn- 
tul orașului „respiră", 
începînd din secolul al 
X-Iea al erei noastre, 
cetatea s-a scufundat 
cu aproape 12 metri. 
Ultima manifestare a 
acestui fenomen a a- 
vut loc in 1959. De 
mai mult timp, pasa
gerii care debarcă la 
Pozzuoli trebuie să 
„urce" pasarela, pen
tru a atinge cheiul

portului. în ultimele 
două zile, în zona ză- 
cămîntului de sulf de 
la San Gennaro s-a 
deschis o falie, iar noi 
cratere s-au format în 
zăcămîntul de sulf, de 
unde ies la suprafață 
gaze avînd o tempera
tură de 150 de grade. 
Străzile și conductele 
de apă încep să fie a- 
fectate de acest feno
men. Se amintește că 
erupția vulcanică, care 
a distrus orașul în 
1538, a fost precedată 
de o puternică ridica
re a solului, 
de 
mure.

urmată
puternice cutre-
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