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IRIGAȚIILE
de stringentă actualitate a 

agriculturii, problemă de prim ordin 
a economiei naționale

h Acțiune la a cărei reușită trebuie să 
participe cu energie, cu toate forțele: 
cooperativele agricole, întreprinde
rile agricole de stat, unitățile industri
ale solicitate, forurile coordonatoare

trigațiile ocupi un loc deosebit 
de important în ansamblul măsu
rilor luate, în ultimii ani, de către 
conducerea partidului și statului 
pentru creșterea producției agrico
le. în țara noastră, din cauza 
precipitațiilor insuficiente și mai 
ales a distribuției lor neunifor
me în cursul perioadei de ve
getație a plantelor, seceta afec
tează aproape jumătate din su
prafața agricolă, ceea ce, e- 
vident, determină producții incons- 

. tante, cu variații mari de la un an 
la altul. Sînt cunoscute, de aseme
nea, eforturile pe care le face sta
tul nostru în ce privește extinderea 
mecanizării, sporirea producției de 
îngrășăminte chimice și generali
zarea semințelor din soiuri ți hi
brizi de mare productivitate. Or, 
valorificarea din plin a acestor ele
mente este determinată, în mare 
măsură, de asigurarea apei în can
tități suficiente, care să fie dată 
plantelor potrivit necesităților. De 
aici și concluzia că extinderea iri
gațiilor duce la realizarea unei efi
ciente ridicate a investițiilor care 
se fac în tractoare și mașini agri
cole, îngrășăminte chimice, semin
țe, are ca rezultat asigurarea nece
sităților mereu crescînde de produ
se agroalimentare. Realizările ob
ținute atît în ce privește extinde
rea irigațiilor, cit și. folosirea te
renurilor amenajate, permit să se 
tragă unele concluzii.

Ne vom referi, în primul rînd, 
la amenajările pentru irigații din 
fondurile centralizate ale statului 
După cum se știe, acestea se fac în 
sisteme mari, unde apa este con
dusă sub presiune prin conducte 
îngropate sau curge prin jgheaburi 
din beton și canale căptușite. Așa 

județul 
și Pie- 
județul 

jude-

sjrtt sistemele Carasu. 
Constanța, Gălățui-Călărași 
troiu-Ștefan ce] Mare, 

’Ialomița, Băileș.ti-Calafat, 
țul Dolj Aici se construiesc 
stații de pompare cu debite cuprin
se între 40 și 120 mc 
cundă și cu înălțimi 
care merg pînă la 80 metri, sînt 
prevăzute cu canale 
dimensiuni .foarte mari. în cadrul 
acestora, conducerea și distribuirea 
apei se tac pe bază de program, 
incit se 
tare cu 
bilitate.
temele puse în funcțiune 
trecuți s-au putut constata avanta
jele mari pe care le prezintă adop
tarea soluțiilor moderne de irigare.

Intrucit este. vorba c}e sisteme 
mari în care statul investește sume 
importante este necesar ca ele să 
fie realizate la termenul prevăzut 
executîndu-se, în același timp, lu-

crărl de cea mal bună calitate care 
să creeze premise sigure pentru ob
ținerea unor recolte mari. Potrivit 
datelor 
Agriculturii 
trecut, din 
82 500 ha, 
noi, s-au 
din care 49 623 ha au fost puse în 
funcțiune, iar 32 707 ha au fost pre
date beneficiarilor, dar fără probele 
generale cu apă. în cursul lunilor 
martie și aprilie urmează ca pe su
prafețele care nu au fost puse ît» 
funcțiune sâ se efectueze probele 
generale și să se asigure condiții că 

. în acest an să fie irigate integral.
întrucît în sistemele Pietroiu-Ștefan 
cel Mare și Valea Carasu nu au 

... fost asigurate condiții.pentru execu
tarea amenajărilor pe toată supra
fața planificată, au fost luate mă
suri în vederea extinderii lucrări
lor în sistemul de irigații Calafat- 
Băilești, amenajîndu-se în devans 
din planul pe 1970, o suprafață de 
peste 11 000 hectare. Pentru lucră
rile de amenajări care se execută 
in 1970 au fost elaborate atît studiile 
tehnico-economice, cît și proiectele 
de execuție. In această perioadă 
organele agricole sînt preocupate 
să înlăture cauzele care au făcut ca 
in anii precedenți, pe unele șan
tiere, să se constate rămineri în 
urmă. Aceste cauze, a căror soluțio
nare preocupă în mod intens orga
nele agricole centrale și locale și 
care ar trebui să preocupe in 
aceeași măsură toate întreprinde
rile care cooperează la realizarea 
planului de irigații, sînt de natură 
foarte diversă. Ele angajează nu 
numai întreprinderile de construc
ții care fac propriu-zis lucrările de 
amenajare, ci și întreprinderile in
dustriale care au sarcina să livreze 
utilajele necesare. Asemenea defi
ciențe sînt cunoscute- și evocarea 
lor are rațiunea de a atrage aten
ția Întreprinderilor de construcții 
pentru lucrări de hidroameliorații 
și a celor care livrează utilajele 
asupra. stringenței cu care este re
clamată rezolvarea acestor proble
me in vederea recuperării rămîne- 
rii in urmă a lucrărilor de amena 
jări și îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 1970.

De exemplu. în primii ani ai ac
tualului cincinal, cînd s-a trecut 
pentru prima dată în țara noastră 
Ia lucrări de asemenea anvergură 
au fost semnalate multe neajunsuri 
determinate de faptul că nu a exis
tat o corelare între suprafețele ame
najate și utilajele destinate pompă
rii și distribuirii apei Desigur, mul
te din aceste neajunsuri.puteau fi e- 
vitate dacă Departamentul îmbună
tățirilor funciare din Ministerul A-

existente la Ministerul 
și Silviculturii anul 
suprafața de circa 

reprezentînd capacități 
amenajat 82 300 ha

grlculturll șl Silviculturii s-ar fi o- 
' irarea 
ii pro

cedat la dese schimbări de so
luții. Ținînd seama de aceasta 
trebuie făcută o distincție intre 
cauzele obiective, determinate de 
lipsa unor materiale și cele subiec
tive, rezultat al slabei activități pe 
șantiere.

Faptul că în 1969 o mare supra
față din sistemele mari care se exe
cută cu fonduri centralizate nu a 
putut fi dată în funcțiune la termen 
se datorește livrării cu întîrziere a 
unor utilaje tehnologice și mate
riale. întreprinderile din subordi- 
nea unor ministere nu au respectat 
termenele contractuale care erau 
corelate cu cele de punere în _func; 
țîune a capacităților planificate' 
Anul trecut unitățile Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
au livrat abia în cursul lunilor oc- 
tombrie-noiembrie 11 grupuri de 
pompare mari,, un pod rulant și o 
instalație de automatizare, iar o 

un motor de 
date abia în de- 
evident, a întîr- 
De asemenea, în

cupat îndeaproape de asigu: 
documentațiilor și nu ar fi

electropompă si 
1 600 kV au fost 
cembrie, ceea ce, 
ziat montarea lor.

Ion HERȚEG
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O LUCRARE CUM
N-A MAI FOST

după cum au 
uzine, ajutîn-

Lotru. Un 
oțel, lung 

1300 m, cu 
4 m. Prin 
o etanșei-

trei similare — ne
Inginerul șef al 
Sabin Onețiu. Ave

de mașini sibieni
De ce au trac constructorii

(Continuare în pag. a IlI-a)

La uzina „Independența- 
din Sibiu, realizarea unor 
produse unicat tinde să 
devină o tradiție. Poate 
părea o încercare de para
dox, dar colectivul uzinei 
de pe malul Cibinulul a 
început să se obișnuiască 
cu... ineditul, în sensul că 
onorarea unor comenzi cu 
totul noi, de stringentă ne
cesitate pentru economia 
națională, se succede de 
cîțiva ani, cu regularitate 
și, mai ales, cu succes. In
teligența și spiritul de ini
țiativă, investite în mași
nile produse la „Indepen
dența", au străbătut aproa
pe toate șantierele țării, 
oriunde s-au plămădit în 
ultimii ani mari obiective 
economice, 
revitalizat . ...
du-le să țină pasul cu rit
mul mereu accelerat al 
dezvoltării industriale. în 
aceste zile, la „Indepen
dența" unicatul poartă un 
nume ce nu va întîrzia să 
devină notoriu i conducta 
de aducțiune pentru hidro
centrala de pe ' ' 
tunel uriaș de 
de aproximativ 
un diametru de 
tronsoanele de 
tate perfectă, apele Lotru
lui se vor dezlănțui, năs. 
cînd lumină. Cu cît se va 
apropia de turbine, șuvoiul 
lichid va face să crească 
presiunea din interiorul
conductei. Ca să reziste
-presiunii....,care--depășești ■ 
89 de atmosfere, în apro
pierea turbinelor peretele 
conductei va avea o grosi
me de 70 mm.

— își poate imagina ori
cine cît de ireproșabilă 
trebuie să fie execuția tron
soanelor de oțel, etanșeita
tea lor O asemenea lucra
re nu s-a mai executat la 
noi, și de-abia dacă mai 
găsim în toată lumea dou'i-

MERG DIRECT LA MAGAZIN SPRE MAREA SATIS
FACȚIE A CLIENTULUI

magistrale de

de apă pe se- 
de pompare

va putea asigura o exploa- 
un indice ridicat de renta- 
De altfel, la multe din sis- 

în anii

DE LA ÎNTREPRINDEREA AGRICOLĂ PRODUSELE

Bine ras, bine dispus
Odată a fost tras la răspundere, cum se zice, pe li

nie profesională. Cind s-a declanșat ancheta, nimeni 
nu-i mai acorda șanse de a se mai. iscăli și luna ur
mătoare pe același ștaf de salarii... Ca mai-mare peste 
un mare depozit fusese pus față in față cu pagube 
selioase. Individul, făcea insă parte din- categoria celor 
care (cum consemna, mai zilele trecute, un confrate) 
sînt în stare să susțină, cu o diabolică ingenuitate, că 
„fotografia nu corespunde realității". A adunat probe 
și martori Justificări pe vreo 25 de coli ministeriale, 
mergind pînă acolo cu „condițiile obiective" incit se 
demonstra, cu ajutorul unui 
buletin meteorologic pe ulti
mii il de ani, că niciodată 
natura n-a fost atit de ca
pricioasă... că a plouat și a 
nins... că a mai contribuit 
„la aceasta" și nu știu ce 
gestionar trimis la dezalcoolizare (anexat certificat me
dical). Intr-un cuvint, s-a băgat sub plapumă de mă
tase, 
mint 
gura

Mă 
surd, ..... ......  . ...
paguba era o realitate. Realitate erau și legumele fă
cute tocană cu noroi, și fructele ajunse compot in ză
padă. Dar. față de tot acest prăpăd, mai-marele bu
nurilor avea o seninătate olimpiană (de care nu era 
capabil nici profesorul meu de geologie cind ne vor
bea despre cataclismele din urmă cu miliarde de ani). 
Nu i se clintea un mușchi al feței : din moment ce 
totul se justifica. Beton nu scripte ! Era calm, bine 
hrănit, bine dormit. Somn îngeresc îi admiram obra-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Iar prin niște abil manevrate calcule de scăză- 
a legalizat paguba (nici 
nu-i miroase...) 
opresc insă la altceva, 
dar admit — că nu era

usturoi n-a mâncat, nici

Bun, admit — prin ab- 
culpabil de nimic. Totuși

Am încercat cu alt prilej să dezleg taina mărți
șorului, am încercat să înțeleg de ce, dintre toate 
culorile lumii, au fost alese albul și roșul pentru 
a se împleti în acel șnur care reprezintă, de fapt, 
adevăratele și străvechile sensuri ale mărțișorului: 
albul zăpezii și roșul focului solar al primăverii, 
albul candorii și roșul dragostei. Obiceiul vine de 
departe, dintr-o sursă ce pare a fi mitologia ro
manică, îmbogății și filtrat de-a lungul a două mii 
de ani prin nemuritoare legende iscate pe pămân
turile Dunării și ale Carpaților.

Aș încerca astăzi să ințeleg altă taină — taina 
vitalității neobișnuite, de două ori milenare, a măr
țișorului. Cu ce forță a fost învestit acest șnur de 

.in ori de borangic pentru a străbate viața a zeci 
și zeci de generații; din ce combustibil s-a nutrit 
pentru a parcurge, nealterat, spațiul imens al unor 
secole atit de frământate!

Am elogiat, nu o dată, rosturile profunde ale ra
țiunii in relațiile dintre oameni, am omagiat vir
tuțile lucidității, ale rigurozității și disciplinei, ca 
pe niște trăsături esențiale ale personalității omu
lui contemporan, ca pe niște condiții sine qua non 
ale civilizației pe care o edificăm. Și totuși, în mod 
firesc și necesar, mărțișorul ne aduce aminte că 
există, că trebuie să existe, și o disciplină a sen
timentelor, cultivată cu grație, cu sensibilitate, din 
generație in generație, o disciplină a mișcării su
fletești desfășurate, după disponibilități și tempe
raturi intime, pe traiectoria întregii vieți.

Așadar, mărțișorul t un memento. Intr-un uni
vers cotidian In care fiece gest devine din ce în 
ce mai funcțional, in care timpul e condensat in 
activități tot mai diverse șl mal responsabile, in
tr-un univers impregnat de dimensiunile și exacti
tățile tehnicii moderne, mărțișorul vine să așeze 
culoarea spontaneității sufletești, să adauge ges
turilor și chipurilor noastre nuanța, mai mult sau 
mai puțin afectivă, oricărui act omenesc.

Dacă mi s-ar îngădui să reinterpretes, in lumi
na actualității, simbolurile milenare ale mărțișo
rului, aș îndrăzni să mă glndesc la împletirea, fi
rească și necesară, dintre albul celulei cerebrale 
și roșul inimii, dintre albul cartelelor perforate in
troduse In ordinatoare și flacăra elanului spiritual, 
dintre albul paginii pe care transcriem zilnic ci
frele și rațiunile activității noastre și incandescența 
sentimentelor înalte.

Așadar, să nu uităm Mărțișorul 1 Dar, mal ales, 
să nu uităm că el este un simbol al vieții noastre 
cotidiene, ci tocmai în această continuitate de zi 
cu zi se află taina vitalității sale milenare. Să nu 
uităm că un simplu și banal „mulțumesc" poate 
constitui pentru un om sau pentru mai mulți un 
adevărat mărțișor, să nu uităm că un singur cu
vînt cald sau un zimbet pornit din inimă adresat 
celor cu care ne împărțlm viața și munca poate 
echivala cu dăruirea unui mărțișor.

Să nu uităm, deci, mărțișoarele zilnice menite să 
înfrumusețeze, să înnobileze viața șl activitatea 
noastră de-a lungul întregului an.

Paul DIACONESCU

spune
, uzinei,

Sabin Onețiu. Aveam trac, 
ca întotdeauna cînd ata
căm o lucrare inedită, da 
mare anvergură. Calitatea 
materialului ales (un oțel 
de o structură specială) și 
condițiile severe de exploa
tare au impus soluții teh
nice deosebite. După stu
dierea proiectului și defi
nitivarea tehnologiei de 
execuție, am trecut la reor
ganizarea secției de cazan- 
gerie grea în care urma să 
se construiască conducta. 
Pentru asigurarea unui 
start bun în procesul de 
fabricație respectiv, o ase
menea restructurare se im
punea. Nu este pentru pri
ma oâră că o comandă im
portantă ne obligă la ast
fel de modificări. Specifi
cul muncii din uzina noas
tră (executarea în „premi
eră pe țară" a unor proto
tipuri de mașini foarte pre
tențioase) implică o perma
nentă căutare, de la pro- 
iectanți pînă la muncitori. 
Sîntem, din momentul în 
care începem execuția unei 
lucrări, într-o „alertă" care 
solicită întregul potențial 
material și uman al între
prinderii.

— $i tracul ?
— în cele din urmă, îl

depășim. îl înlocuiește o 
mobilizare generală a ca
pacităților colectivului de 
a elucida problemele corn- . . .
ț|(ie*e,.  cu totul ..noi,, -care - - ne.-sîiit. impuse.--de -carao-,- ) .
ne stau In față. Un cuvînt 
hotărîtor îl are și experi
ența anterioară. în cazul 
de față,, am reușit execu
tarea tronsoanelor în 
flux continuu, integrîn- 
du-ne perfect în grafic.

Cunoșteam cazangeria u- 
zinelor „Independența". O 
hală impunătoare, cu acea 
reverberație aproape vio
lentă a aerului, născută din

ecourile metalului fasonat 
în fel și chip. Am avut sen
zația bruștei reduceri a di
mensiunilor halei, într-atît 
virolele și tronsoanele con
ductei dominau spațiul. 
Dar nu gigantismul este 
caracteristica activității de 
aici, ci, oricît ar părea de 
curios, finețea. Finețea 
„cusăturilor" de sudură 
care în final vor totaliza 
300 de kilometri 1 Executa
rea unor suduri atît de pre
tențioase a impus o aten
ție și o concentrare ne
obișnuite. A fost, după 
cum ne confirmă inginerul 
Pavel Constantinescu, un 
veritabil examen al califi
cării profesionale, o luptă 
cu pelicula de metal, pen
tru obținerea perfectei e- 
tanșeități. Rezultatul este 
cel scontat, controlul re’.e- 
vînd mina sigură și ochiul 
exigent al sudorului de eli
tă. Să adăugăm că o bună 
parte din utilajele necesa
re construcției conductei 
au fost concepute și reali
zate în uzină, prin aut.o- 
dotare.

— Am fost obligați să re
zolvăm o serie de proble
me în cadrul întreprinde
rii noastre — ne spune teh
nologul șef, ing. Ovidiu 
Peligrad. Am proiectat și 
construit un cuptor pentru 
tratament termic necesar 
detensionării virolelor și a 
cusăturilor de sudură cir
culară. Situații de acest gen
terul complex al uzinei, de 
comenzile ce necesită re
zolvări operative. La noi, 
un. inginer constructor tre
buie la nevoie să „vadă" 
și proiectare, să se pricea
pă și >în metalurgie etc. 
Orice remediere se cere

Mihai HETCO

LA PARAMETRII PROIECTAU
mănătoare) colectivul 
de muncitori și tehni
cieni a reușit să atin- 

____  .___ gă parametrii proiec- 
tate din beton Aitfd a---- tați Ia ndua capacitata
fost dată in
tare
Iui trecut o nouă 
nie tehnologică pentru 
confecționarea traver
selor de cale ferată. 
Beneficiind de expe
riența acumulată in 
fabricarea acestui 
produs (în întreprin. 
dere mai există două 
linii tehnologice ase-

ALBA IULIA (co
respondentul „Scîn- 
teii). — La întreprin
derea de prefabri-

exploa- 
la sfîrșitul anu- 

“ li-
de producție cu mult 
inainte de termenul 
stabilit. Acest succes 
a permis asimilarea 
și introducerea în fa
bricație a 8 elemente 
noi de grinzi și con
sole din beton, pre
cum și depășirea pla
nului pe două luni cu 
circa 650 metri cubi 
prefabricate din beton.

DIALOG CETĂȚENESC oaspeți ai Capitalei noastre

(Continuare în pag. a III- a)

MA, ADEVĂRAT ERA DOAR NUMELE SEMNATARULUI

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!

OCHIUL „FUGITIV" AL CIORAPILOR

sosire, pe Aeroportul international Otopeni Foto i Gh.

CA GLUMĂ, N-ARE HAZ..

SÎNT NEDREPTĂȚIT DAR DIN TOT CE RECLA

zul. Neted, piersică. Reclamă pentru lama „Gilette". 
Bine ras, bine dispus.

Altă dată a fost tras la răspundere, cum iarăși se 
zice, pe linie personală. Se dovedea că mai-marele 
peste prăpădul „cu scăzămînt" făcea niște scandaluri 
de pomină în familie, prefăcind in țăndări liniștea 
nocturnă a întregului bloc. Eu ? ! s-a răsucit in el un 
resort — și a pritocit la repezeală un fel de contra- 
probe. Că soția așa... că vecinii pe dincolo...

Mă opresc insă la altceva. La aerul său de martir 
crucificat, de om calomniat, intrat in gura lumii. De 

astă dată era atins în onoare, 
îl usturau vorbele și privi
rile. Mimoză. Nu știu cit a- 
devăr era in tenebroasa po
veste de familie, m-a șocat 
însă dispariția proverbialei 
sale seninătăți. Unde erau 
bună-dispoziția ? Și, mai ales,

INSTALAȚII 
ÎN CONSTRUCȚIE 
LA SĂVINEȘTI

Vințilă

șicalmul. jemanfișismul 
unde era obrazul de odinioară, obrazul-piersică ?

Un psiholog mi-a furnizat explicația :
Paguba din depozit fusese pentru el o noțiune 

stradă. O chestiune pur scriptică. O fantomă.
Concretă, direct atingătoare la „prestigiu" era opi

nia de dezavuare a purtării de-acasă.
Nu zic că ar trebui să fie invers. Zic altceva : ce 

facem noi ca individul in speță să simtă, ieșind in lu
me, că dezinteresul profesional echivalează, pe scara 
oprobriului public, cu orice altă faptă antisocială ? Ia 
să vedem, atunci, o s-o mai facă pe tipul proaspăt ras 
cu „Gilette" ?

ab-

Victor VÂNTU

La uzina de Ia Săvinești a în
ceput construcția unei instalații 
pentru fabricarea hidroxilami- 
nei — produs intermediar în 
tehnologia fibrelor sintetice re- 
lon, dar care își găsește utili
zare și în industria cauciucu
lui, in cea chimico-farmaceu- 
tică și în alte domenii. Se pre
vede ca instalația să intre în 
funcțiune la sfîrșitul trimestru
lui viitor. Tehnologia originală, 
pe baza căreia va fi fabricată 
hidroxilamina, va duce la ob
ținerea unui produs indigen de 
calitate superioară. Concomitent 
au fost începute lucrările pentru 
construcția unei instalații de fa
bricare a acidului adipic, cu o 
capacitate de 3 000 tone pe an. 
Acidul adipic are largi utilizări 
în industria de fibre și de cau
ciuc sintetic, de plastifianți, 
lacuri, vopsele și produse 
farmaceutice. Materia primă 
necesară obținerii acidului a- 
dipic o constituie un produs 
intermediar rezultat din fabri
carea caprolactamei, care pînă 
acum nu era utilizat. Instalația 
va intra în funcțiune la sfîrși
tul acestui an. (Agerpres)

Astronauții americani Charles Con
rad, Richard Gordon și Alan Bean, 
membrii echipajului navei spațiale 
„Apollo-12“, împreună cu soțiile, sînt, 
incepînd de sîmbătă la amiază, oas
peții capitalei României.

Avionul special cu' care călătoresc 
cosmonauții în turneul pe care îl în
treprind în mai multe țări din Ame
rica Latină, Europa, Asia și Africa 
a aterizat la ora 13,15 pe Aeroportul 
internațional Otopeni. sărbătorește 
pavoazat cu drapelele de stat ale 
României și Statelor Unite ale Ame
rică Aici se aflau numeroși cetățeni 
veniți să-i salute cu tradiționala os
pitalitate românească pe temerarii 
astronauți care au străbătut itinera
rul Pămînt-Lună-Pămînt pe nava 
spațială „Apollo-12“.

In întîmpinarea oaspeților au venit 
prof. Gheorghe Buzdugan, președin
tele Consiliului Național al Cercetării 
•Științifice, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste Romania, prof. Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile

culturale cu străinătatea, acad. Elie 
Carafoli, președintele Federației In
ternaționale de Astronautică, și alte 
personalități ale vieții științifice și 
culturale din țara noastră.

Erau prezenți Leonard Meeker, 
ambasadorul Statelor Unite ale Ame- 
ricii la București, și membri ai am
basadei.

La coborîrea din avion, astronauții 
Charles Conrad, Richard Gordon și 
Alan Bean sînt salutați cordial de 
președintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, prof. univ. 
Gheorghe Buzdugan, care, rostind un 
cuvînt de bun venit pe pămîntul ță
rii românești, a exprimat speranța 
că ajungerea oamenilor pe Lună 
va constitui nu numai un pas ina
inte în era cuceririi Cosmosului de 
către om, ci și un impuls in dezvol
tarea relațiilor de cooperare intre 
popoare, servind cauzei păcii și pro
gresului social.

îngăduiți-m! ca, în numele oame
nilor de știință din țara noastră, să 
vă adresez sincere felicitări și ura-

a spusrea . de a obține noi succese, 
vorbitorul.

Sperăm că scurta vizită pe 
Începeți vă va oferi, dumneavoastră, 
astronauților, soțiilor dumneavoastră 
și celorlalte persoane care vă înso
țesc, posibilitatea de a vă forma o 
imagine despre țara noastră, de a 
cunoaște oameni de știință români și 
preocupările lor și că va contribui, 
in același timp, la dezvoltarea priete
niei dintre poporul român și poporul 
american.

Mulțumind pentru primirea căldu
roasă, în numele echipajului navei 
spațiale „Apollo-12“, astronautul 
Charles Conrad a menționat că cea 
mai mare plăcere, după ce se între
prinde o asemenea călătorie în spa
țiul cosmic, este ca după întoarcere 
să se poată împărtăși întregii ome
niri experiențele acumulate. El a a- 
mintit că președintele Statelor Unite 
i-a rugat să întreprindă această că
lătorie în mai multe țări din lume, 
printre care și România.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Depășiri interzise

decembrie am 
la I.R.A. 17 o

două ori, de

specialiștii de Ia 
despre calitatea ft- 
privește firele mo- 
din care s<_ trico-

în multe orașe ale țării 
au fost înființate magazi
ne ale întreprinderilor a- 
gricole de stat, a căror 
menire este de a contri
bui 1a o mai bună valori
ficare a produselor uni
tăților agricole de stat și 
la îmbunătățirea, pe a- 
ceastă bază, a aprovizio
nării populației. Răspund 
aceste magazine scopului 
pentru care au fost crea
te ? Iată concluziile unei 
analize efectuate în ora
șul Brașov.

— în ce privește latura 
comercială — ne spune 
tovarășul Viorel Goicea, 
director adjunct al direc
ției comerciale județene
— magazinele I.A.S. își 
justifică din plin existen
ța. In cazul nostru, deși 
numărul lor este redus — 
cinci la Brașov și trei în 
centrele urbane din jur
— contribuția 1a aprovi
zionarea populației cu 
preparate din carne, brîn- 
zeturi. legume și fructe 
este substanțială. Apre
cieri pozitive se pot face 
și cu privire 1a sortiment 
și, mai ales, 1a calitatea 
produselor. Valoarea măr
furilor desfăcute anul tre
cut s-a ridicat 1a 28,7 mi
lioane lei, cu 5,7 milioane 
lei mai mult decît în anul 
1968, iar în luna ianuarie 
s-au desfăcut produse în 
valoare de 1 856 000 lei, 
prevederile planului fiind 
depășite.

Discutăm
Ion Mihai, șeful 
lui de magazine 
„Vă interesează 
calității, de fapt, 
palul magnet al produse
lor noastre ? In timp ce 
la I.L.F., legumele și fruc
tele proaspete staționea
ză, uneori, zile întregi în 
depozite Intermediare, un
de sînt supuse unor grele 
canoane, produsele noas
tre fac un drum mult mai 
scurt între grădina de le
gume și magazine. Noi 
nu avem depozite inter
mediare, astfel că mărfu
rile sînt expediate direct 
unităților, unde sînt puse 
imediat în vînzare. Sis
temul e valabil și în cazul 
preparatelor de carne, al 
produselor lactate etc. 
Circulația aceasta directă 
prezintă și un ălt mare 
avantaj i bierderile se re
duc 1a minimum, rulajul 
mărfurilor fiind foarte 
rapid. Exemplul cel mai 

. concludent ni-1 oferă me
rele. Numai în două luni 
ale anului trecut, cinci u- 
nități I.A.S. din zona 
Brașov au vîndut peste 
400 tone de mere, în timp 
ce întreaga rețea I.L.F., 
care numără cîteva

cu tovarășul 
sectoru- 

I.A.S. 
secretul 
princi-

de unități, a desfăcut a- 
bia 342,6 tone. în ianua
rie, I.L.F. a desfăcut îa 
medie, pe magazin, 1555 
kg de fructe, iar I.A.S. 
cîte 12 000 kg pe magazin. 
Pentru a vă face o ima
gine despre eficiența ac
tivității acestor unități, 
este suficient să arătăm 
că unui metru pătrat de 
suprafață de desfacere îi 
revine aici o valoare de 
80 000 lei, față de numai 
16 800 lei, cît revine la 
I.L.F.

21 la sută la I.L.F.) și din 
bonificația de 3 la sută 
pentru acoperirea cheltu
ielilor de transport; to
tuși, datorită faptului că 
asigură o valorificare su
perioară a produselor și 
că pierderile sînt reduse 
la minimum, sectorul de 
magazine realizează bene
ficii însemnate. Anul tre
cut, de pildă, s-au reali
zat beneficii însumînd 
311 000 lei, față de 200 000 
lei cît se prevăzuse.

Aflîndu-se la început

jlnul acordat de organele 
tutelare, ca și de cele lo
cale, n-a fost întotdeauna 
substanțial și prompt. Voi 
da un exemplu. încă de 
la începutul anului tre
cut, sectorul I.A.S. a so
licitat consiliului popular 
un amplasament pentru 
construirea unui magazin 
propriu. In iunie a fost 
depusă documentația, dar 
răspunsul s-a primit abia 
1a sfîrșitul lunii noiem
brie. Și ce s-a răspuns 7 
Să se refacă documenta-

Fără îndoială că princi
palul merit în asigurarea 
magazinelor I.A.S. cu 
mărfuri proaspete, de bu
nă calitate și în sortiment 
variat îl au unitățile fur
nizoare — fermele agri- , 
cole de .stat — Care pri
vesc cu seriozitate sarci
nile ce decurg din con
tractele încheiate cu uni
tățile de desfacere, 
altfel, înseși unitățile 
gricole sînt interesate 
cel mai înalt grad să 
vreze prompt și la un 
vel calitativ ridicat p 
dusele contractate deoa
rece, procedînd astfel, ele 
își sporesc veniturile pro
prii. Magazinele I.A.S. 
„trăiesc", cum se spune, 
din rabatul comercial de 
numai 9 1a sută (față de

de drum, activitatea ma
gazinelor I.A.S. nu e lip
sită nici ea de unele gre
șeli și greutăți. Este ade
vărat — ne spune tovară
șul Pavel Moraru, șeful 
sectorului 
trustului 
Brașov — că planul 
desfacere a fost depășit, 
în general, cu ușurință, 
ceea ce a făcut loc auto- 
mulțumirii. Pe de altă 
parte, s-a pus un accent 
prea mare pe desfacerea 
unor produs.e cu valori 
mai ridicate, cum ar fi 
strugurii, fiind lăsate r>e 
planul ăl doilea produsele 
cu volum ridicat, dar va
lori mai reduse, ca de 
exemplu roșiile, prunele 
etc. Nu este însă mai pu
țin adevărat că nici spri-

comercial al 
zonal I.A.S.

de

Din această cauză 
s-an pierdut banii. , 

în aprovizionarea popu
lației cu produse proas
pete și de bună calitate o 
contribuție hotărîtoare o 
au rep'artițiile. La ora ac
tuală însă orientarea în e- 
miterea repartițiilor nu ni 
se pare a fi întotdeauna 
destul de judicioasă; In 
primul rînd, se emit re
partiții la.' distanțe foarte ' 
mari. Au existat cazuri 
cind, datorită acestei cau
ze transportul produselor 
a depășit bonificația și 
rabatul comercial. Dar 
neajunsurile se repetă. 
Pentru anul 1970. sectorul 
a primit repartiții de 
struguri tocmai din jude
țele Ialomița și Constan-

se

ța, cînd aceiași struguri 
pot fi procurați din jude
țele Prahova ori Buzău. 
Și mai de neînțeles ni se 
pare concepția celor care 
au emis repartiții pentru 
roșiile de seră. Deșt Cod- 
lea, important centru pro
ducător de roșii, se află 
la mai puțin de 20 ki
lometri de Brașov, secto
rul de magazine a primit 
repartiții pentru circa 
100 000 kilograme roșii și 
castraveți de seră de 1a... 
Ploiești. Tot pentru 1970 
se emit repartiții de rădă- 
cinoase și varză din zona 
Bucureștiului (I.A.S. Fun- 
deni), cînd este bine știut 
că asemenea produse se 
găsesc din belșug chiar în 
unitățile din Brașov. în 
cazul vinurilor se impu
ne, de asemenea, o îm
bunătățire. Anul trecut, 
unitățile I.A.S. au desfă
cut un sortiment redus de 
vinuri, mai ales din ace
lea provenite din Dobro- 
gea și Tîrnave ; au lipsit 
complet vinurile din ves
titele podgorii ale Mol
dovei și din alte podgo
rii. Este de așteptat ca în 
viitor să se aibă în vede- 

' re o arie mai largă de 
podgorii. De asemenea, ar 
fi nevoie să se livreze și 
vinuri îmbuteliate (la sti
cle de un litru). Tocmai 
pentru că prin magazinele 
I.A.S. ’ '
lum 
circa
— ar 
să fie 
îmbuteliere, podgoriile fi
ind dispuse să livreze vi
nurile. aproape în exclu
sivitate. în butoaie.

îmbogățind sortimentul, 
magazinele I.A.S. pot 
face și un volum mai 
re de produse, după 
își pot extinde sfera 
activitate 
tiere ale 
cartierele 
na Gării, 
tolomeu — ori în alte 
tre urbane din imediata 
apropiere — Rîșnov, Să- 
cele. Predeal. Singur sec
torul de magazine Gostat 
nu va putea rezolva însă 
această problemă. De a- 
ceea, el trebuie să se bu
cure de sprijinul organe
lor locale, în primul rînd 
pentru depistarea unor 
spații necesare sau poa
te chiar pentru restitui
rea acelor localuri care 
le-au aparținut în trecut 
și care ar reintra astfel 
in circuitul aprovizionă
rii populației.

se desface un vo- 
mare de vinuri — 
150 vagoane anual
fi util ca sectorul 
dotat cu o stație de

și în alte 
Brașovului 
Tractorul, 
Schei sau

des- 
ma- 
cuin 

de 
car-
Zo- 

Bar- 
cen-

Nicolas MOCANU 
corespondentul „Scînteii

Spicuim dintr-o scrisoare sosită 
deunăzi 1a redacție î „Nouă sau 
zece luni pe an, în funcție de ca
priciile climei, sînt o clientă cre
dincioasă a raioanelor și magazi
nelor de ciorapi. Săptămînal îmi 
reîmprospătez „stocul", descomple
tat de tot felul de accidente. Desi
gur, un ciorap, cu cît este mai fin, 
cu atît este mai expus primejdiei 
de a se rupe. Nu am pretenția ca 
ciorapii să aibă rezistența fierului. 
Aș remarca însă, și cred că sînt 
în asentimentul multor femei, că 
ciorapii sînt uneori din cale-afară 
de... delicați. Abia-i atingi, și firele 
zboară Ceea ce nu mi se pare toc
mai normal".

Intr-adevăr, constatarea nu este 
singulară. Fără a fi făcut o statis
tică exactă a reclamațiilor cumpă
rătoarelor și nici o anchetă mai 
amplă, pe baza sondajelor făcute 
totuși în magazine se poate spune 
că observațiile .critice care vizează 
calitatea ciorapilor sînt nume
roase. O discuție cu reprezentanții 
comerțului confirmă o astfel de 
concluzie. Tovarășul Iosif Campus, 
director I 
informa < 
depozite 
uneori 
ciorapi 
normelor 
inte J._ .
ce ni s-au dat, am dori totuși să 
precizăm că observațiile critice se 
referă 1a categorii foarte bine de
terminate de ciorapi și că majori
tatea sortimentelor se bucură de 
aprecierea cumpărătorilor, fiind 
frumoase și practice De asemenea, 
în această iarnă și-au făcut apari
ția unele prod ise noi, din fire mai 
pline, divers colorate sau aju
rate, dresurilș din fire supraelas- 
tice etc., care sînt solicitate in
tens.

Spre ce anume se 
criticile ? Sînt vizate din 
zistenței lor reduse 
cial sortimentele de i . 
erate din fire subțiri. încereînd 
să găsim cauzele cărora li se dato- 
resc aceste neajunsuri, ne-am în
trebat în mod firesc : e de vină 
materia primă — firele de relon — 
sau procesul de fabricație ?

la I.C.R.T.I.. București, ne 
că recepția de calitate din 
este nevoită să respingă 
cantități 
din

de
de a

importante de 
eauza nerespectării 
calitate. Dar, îna- 

înfățișa explicațiile

îndreaptă 
i cauza re

in spe- 
ciorapi lu-

Discutăm cu 
„Adesgo“ întîi 
relor. „în ce 
nofilamentare., 
tează ciorapii foarte subțiri, tre
buie să spunem că ele nu răspund 
celor mai înalte exigențe. Primim 
de 1a Săvinești loturi de fire ne
uniforme din punct de vedere al 
tensiunii de desfășurare, ceea ce a- 
fectează direct calitatea ciorapilor 
și ne obligă ia mult prea dese re
glări ale mașinilor de tricotat, în 
funcție de această tensiune. Se ob
servă, în același timp, o rigiditate 
pronunțată a firului, caracteristică 
ce influențează negativ rezistența 
lui. Și. astfel, deși rezistența pro- 
priu-zisă, ca parametru înscris în 
norma internă, este foarte bună, 
ciorapii se dovedesc nerezistenți la 
purtare Nu este un paradox. De 
aceea, propunem ca maleabilitatea 
și tensiunea — proprietăți esen
țiale pentru durabilitate — să fie 
introduse în norma internă, deve
nind astfel obligatorii".

Comunicăm aceste observații to
varășului Dumitru Stănescu, direc
tor tehnic al Centralei industriale 
a fibrelor chimice, cu sediul la Să
vinești. Dînsul recunoaște că 1a 
uzina producătoare au existat une
le nereguli în sistemul de înfășu
rare a firelor, care au provocat 
greutăți fabricilor de ciorapi In 
procesul invers, de desfășurare a 
acestora, impietînd asupra calită
ții ciorapilor. Dar — ne-a infor
mat dînsul — cu aproximativ două 
luni în urmă acestea au fost re
mediate. Cît privește reproșul fa
bricilor de ciorapi cu privire 1a 
rigiditatea tirului aceasta nu poate 
fi înlăturată decît cu riscul... dimi
nuării rezistenței, după cum afirmă 
reprezentanții Centralei industriale 
a fibrelor chimice. Este o situație 
fără ieșire 7 Specialiști din Institu
tul de cercetări textile afirmă că 
se pot găsi soluții pentru îmbina
rea acestor d.>uă proprietăți — re
zistența și moliciunea — în avan
tajul îmbunătățirii calității ciora
pilor. Tov ing. Ion Bucurenciu, de 
1a acest institut, ne spunea că 
problema pusă în discuție este 
reală și nu dintre cele mai simple. 
Dar. de vreme ce în alte țări ea

șl-a găsit rezolvarea, ți cercetătorii 
din țara noastră sînt capabili s-o 
găsească. In acest scop, colaborarea 
institutelor specializate cu uzina 
producătoare de fire ar putea da,
fără îndoială, rezultate fructuoase.

In discuția pe care am avut-o. 
Ing. Stănescu mai preciza i „Rezis
tența ciorapului depinde nu numai 
de materia primă, ci și de opera
țiunile ulterioare din fabricile de 
ciorapi, în timpul cărora se poate 
produce o corodare a firelor*.  In- 
cercînd să descifrăm această cate
gorie de cauze, care influențează 
calitatea ciorapilor, ne întoarcem 
la „Adesgo". Tovarășul Ion Cioară, 
inginer șef adjunct, recunoaște, la 
rîndul său. că există așa-zisele 
„vicii ascunse" de natură mecani
că. „Se întîmplă — ne spunea dîn
sul — ca acele, platinele să 
scămoșeze firul monofilamentar, 
creînd posibilitatea ruperii lui. De 
aceea, de un timp încoace ciorapii 
sînt supuși unui proces de întin
dere, pentru ca eventualele vicii 
să se manifeste 1a noi, și nu 1a 
cumpărătoare. De asemenea, înce- 
pînd din acest an s-a luat hotărî- 
rea ca, pentru a proteja firele 
fine, acele și platinele să 
schimbate din 6 în 6 luni

Ce concluzii putem trage ? 
convorbirile cu diferiți factori 
teresați reiese că observațiile 
tice le sînt cunoscute, nu i-au luat 
prin surprindere. Defectele sem
nalate fiind remediabile, în cele 
mai multe cazuri ne-au fost în
fățișate și măsurile concrete ce 
s-au luat pentru urmărirea și în
lăturarea surselor ce le provoacă. 
Cît pe aci să credem că articolul 
nostru este lipsit de obiect, dacă 
realitatea încăpățînată nu ne-ar de
monstra că în ciuda tuturor aces
tor păreri și opinii ale specialișt'Tor 
și a măsurilor enunțate, ciorapilor 
din categoria amintită continuă să 
le fugă firele. Remaiatul să fie 
unica soluție ? Sau poate ar fi mai 
potrivit ca producătorii de ciorapi, 
în colaborare cu cei de fir" și cu 
sprijinul institutelor de cercetări, 
să caute o soluție pe măsura posi
bilităților tehnicii moderne...

Rodica ȘERBAN

Ar fi greu de calculat cu exac
titate cîți cetățeni din munici
piul Tg. Jiu și din împrejurimi 
au nevoie, într-o zi, de mijloace 
de transport pentru a-și duce 
acasă mărfurile cumpărate — 
ințelegîndu-le. bineînțeles, pe 
cele de volum mare. Am făcut 
însă un sondaj : numai de la 
depozitele O.C.L. — de mobilă 
și materiale de 
aflate la marginea orașului — 
se efectuează zilnic circa 50 de 
transporturi. în același interval, 
din magazinele O.C.L. din oraș 
se vînd zilnic, în medie, 20 de 
frigidere, precum și mașini de 
cusut, televizoare, mașini de 
spălat etc. Am întreprins acest 
sondaj, deoarece numeroși ce
tățeni ne-au sesizat faptul că 
I.G.O. Tg. Jiu nu dispune decît 
de o singură autofurgonetă des
tinată unor asemenea transpor
turi.

Cum sînt satisfăcute solicită
rile justificate ale cetățenilor ? 
Am adresat această întrebare 
tovarășului Grigore Șarapatin, 
directorul I.G.O. Tg. Jiu : „Sîn- 
tem și noi preocupați de rezol
varea acestei probleme, pe care 
nu o dată ne-au sesizat-o ce
tățenii. Am trimis la Sibiu două 
autoturisme, spre a fi adaptate 
transporturilor de obiecte grele. 
La depozitele O.C.L. însă este 
nevoie și de autocamioane, în 
special pentru materialele de 
construcții : țiglă, ciment, var, 
cherestea etc. Anul trecut am 
avut două, dar... nu sînt renta
bile, pentru că în anumite zile 
nu fac decît 2—3 curse și pe 
distanțe mici".

Am transmis pe loc acest ar
gument tovarășului Aristică 
Ivan, directorul O.C.L., care a 
rămas pur și simplu uimit : „La 
depozitele noastre ar fi nevoie 
de cel puțin i autocamioane, 
din care două basculante — ne-a 
spus el. Pentru zilele cînd nu 
au de lucru — și o asemenea 
situație ar putea interveni — 
soluția este foarte simplă : le 
folosește O.C.L.-ul pentru trans
portul mărfurilor de la furnizor 
Ia depozite sau de aici la cen
trele de desfacere. Noi ducem 
lipsa unor asemenea mijloace de 
transport".

— Oferta aceasta ni s-a mai 
făcut și altă dată, numai că in
tervine un alt necaz : șoferii 
care fac aceste transporturi de 
la depozite, de fiecare dată 
sparg cauciucurile mașinilor 
noastre (!).

„Argumentul", luat ca glumă, 
era ■ fără haz. Luat în serios 
(pentru că. chiar. cu. această in
tenție a fost invocat) este o ex
celentă „materie primă" pentru 
literatura umoristică. Urmează 
să șe hotărască conducerea 
I.G.O. : glumește sau vorbește 
serios ?

construcții,

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii

cu 
se- 
în-
se-

Scrisorile prin care cetățenii se
sizează fie probleme de ordin per
sonal. fie probleme de interes mai 
larg se bucură, în genere, de cuve
nita atenție Instituțiile cărora le 
sînt adresate au obligația, izvorîtă 
din hotărîrile partidului și statului 
nostru, de a cerceta și rezolva 
maximum de solicitudine toate 
sizările ce le sînt adresate, 
deobște așa se și procedează.

Printre scrisorile care conțin
sizări și reclamați! îndreptățite se 
strecoară uneori și epistole care de
naturează adevărul. Dacă analizăm 
cauzele unei atari atitudini reiese, 
aproape cu o frecvență de 100 la 
sută, că mobilul îl formează ten
dința egoistă de a obține din par
tea colectivității ceea ce nu i se 
cuvine, fie de a denigra o persoană 
sau colectivul din care face 
parte oentru a-și atinge, cu orice 
preț, un

Și pe 
zător al 
ționeazâ 
nale de 
litate. de cel mai larg interes, se 
strecoară uneori sesizări care, la 
o cercetare mai atentă, se dovedesc 
a fi în totală contradicție cu ade
vărul. în luna ianuarie a acestui an, 
de exemplu la redacție a sosit o 
scrisoare din Băile Herculane. prin 
care autoarele ei, Maria Artinescu 
și Rozica Drăgușin, ne aduceau te 
cunoștință că locuiesc în condiții 
necorespunzătoare, iar la numeroa
sele lor sesizări, adresate diferite
lor foruri, nu li, s-ar fi dat drep
tate. înclinai să crezi, luînd ca ba
ză cele afirmate, că petiționarele 
sînt nedreptățite, că trebuie inter
venit pentru a fi ajutate, O anchetă 
făcută la fața locului a scos. însă, 
la iveală o situație contrară celor 
afirmate : Rozica Drăgușin, împre
ună cu soțul ei, dețin o locuință 
compusă dintr-un hol. trei camere 
de cîte 16 și 20 mp, cămară și piv
niță, iar Maria Artinescu — un dor
mitor, bucătărie, cămară și maga
zie. De altfel, așa cum aveam să 
aflăm de 1a consiliul popular oră
șenesc. familia D ăgușin, avînd 
spațiu excedentar, îl închiriază va
ră de vară vizitatorilor veniți în 
stațiune. Iată cine erau, de fapt, 
nedreptățitele care cereau ajutorul 
autorităților.

Este cazul, la acest punct, să ne 
oprim asupra unui aspect funda
mental al problemei. Dacă aseme
nea scrisori n-ar pune pe drumuri 
o sumedenie de oameni desemnați 

.cu cercetările, dacă n-ar imobiliza 
o seamă de forțe, uneori dintre cele 
mai calificate dintr-o instituție sau 
alta, ele ar putea lăsa doar impre
sia că autorii lor sînt certați grav 
cu etica, cu normele de conviețui
re specifice societății noastre. Dar, 
din capul locului și pînă 1a proba 
contrarie ele se bucură de regimul 
tuturor scrisorilor — adică stau la 
baza unor cercetări, confruntări etc.

anume scon.
„canalul" larg și cuprin- 
presei, pe care se recen- 
zilnic mii si mii de sem- 
cea mai stringentă actua-

în Capitală continuă acțiunea de modernizare a rețelei de desfacere a legumelor și fructelor. Clișeul 
înfățișează un.asemenea magazin: unitatea nr. 211 din cartierul Titan..Dar magazin modern înseamnă 
numai o ambianță plăcută, ci, în același timp, bună aprovizionare și bună deservire. La inaugurare 

fost prezente. Se vor menține și în continuare aceste atribute ? Foto : M.

Și pentru ce toate acestea? Ca pînă 
la urmă să se constate neadevărul. 
Mai trebuie adăugat, că pe lîngă 
prejudiciul adus forurilor, institu
țiilor în cauză, existența unor ase
menea scrisori aduce daune efecti
ve celorlalți cetățeni, care reclamă 
pe un temei real stări de lucruri 
sau atitudini dăunătoare, consu- 
mînd din timpul ce ar trebui dedi
cat sesizărilor acestora.

Să urmărim o altă asemenea scri
soare adresată ziarului. Marin Ghi- 
dănac din Vîlcele, județul Olt, afir
ma că președintele și inginerul 
cooperativei agricole din comună 
săvîrșesc abuzuri în dauna coope
ratorilor. Cel mai mare dintre abu
zuri, după cum se arăta în scri
soare, era acela că „oamenii cinstiți 
sînt îndepărtați de 1a treburile 
cooperativei". Așa cum erau pre
zentate, lucrurile păreau foarte 
grave. Ca atare, scrisoarea a fost 
expediată spre cercetare Comitetu
lui județean de partid Olt, care 
ne-a trimis un răspuns detaliat a- 
supra celor semnalate. Nimeni 
dintre oamenii cinstiți nu fusese, 
în realitate, îndepărtat de te con
ducerea cooperativei. Ni s-a dez
văluit însă un aspect pe care Ma
rin Ghidănac nu-1 pomenise și, se 
înțelege, nici nu ar fi avut interes 
s-o facă. La mijloc era, de fapt, o 
chestiune de interes personal : cu 
cîtva timp în urmă, pe cînd actua
lul președinte al cooperativei agri
cole era primar al comunei, acesta 
îi refuzase încadrarea pe post de 
contabil-șef 1a consiliul popular. 
De atunci. M. Ghidănac a început 
să-și manifeste în mod public ne
mulțumirea, de atunci s-a declan
șat valul de sesizări, trimise de el 
către diferite autorități.

Un „abuz" similar, săvîrșit, chi
purile, de conducerea întreprinde
rii D.C.A. Teleorman, făcea obiec
tul unei alte scrisori, primite de 

.la Anghel Stoica din Alexandria : 
„Sînt nevinovat, mi s-a făcut o 
gravă nedreptate, nimeni nu mă 
ajută să reintru în drepturi, toate 
ușile îmi sînt închise etc. etc." de
clara el, trîmbițîndu-și nevinovă
ția. Cine este acest petiționar „ne
vinovat" și „neînțeles"? Se constată 
că Anghel Stoica a lipsit de nenu
mărate ori de 1a lucru, aducînd 
întreprinderii mari prejudicii în 
realizarea sarcinilor de plan ; sub- 
secția pe care o conducea era mai 
tot timpul închisă, îneît producă
torii nu-și puteau valorifica produ
sele etc. Pentru asemenea fapte. 1 
s-a atras în nenumărate rînduri a- 
tenția, I s-au aplicat sancțiuni, 
printre care și mustrare cu aver
tisment. Dar nu s-a îndreptat. Pînă 
1a urmă 1 s-a desfăcut contractul 
de muncă.

Așadar, ce ar mal fi putut el să 
revendice în asemenea situație 7 
Deși știe că nu are dreptate, cere 
revizuirea măsurii de sancționare. 
A încercat 1a forul tutelar al între
prinderii, 1a judecătoria locală și 1a 
alte autorități, dar peste tot i s-a 
arătat clar și răspicat că preten
țiile sale sînt neîntemeiate. El scrie 
pe larg că este nedreptățit, că ni
meni nu-1 înțelege, dar „uită" cu 
desăvîrșlre actele de Indisciplină 
pe care le-a comis în dauna colec
tivului din care a făcut parte, 
„uită" numeroasele sancțiuni dis
ciplinare care au precedat desfa
cerea contractului lui de muncă și 
care, fiecare în parte, constituia un I 
avertisment menit să preîntîmpine 
tocmai situația la care a ajuns în 
cele din urmă.

Scrisorile, sesizările, reclamațlile 
pe care cetățenii le adresează ins
tituțiilor se bucură și trebuie să se 
bucure de maximă solicitudine din 
partea celor care au datoria să le 
soluționeze. Aceasta, însă, nu are 
nimic comun cu acele scrisori care 
denaturează realitatea. In fond, mai 
devreme sau mai tîrziu adevărul 
iese la iveală și se întoarce împo
triva celor ce au încercat să-1 mis
tifice I

Vasils MIHAI

Doctorul Iosif Ținea, di
rectorul Stației de recol
tare și conservare a sin- 
gelui din Buzău, ne rela
tează intr-o scrisoare : 
„Aproape cinci luni de 

activitatea stațieimai

noastre a fost îngreunată 
din cauza lipsei unei auto
sanitare în luna octom
brie 1969, mașina a fost 
trimisă întreprinderii de 
reparații auto nr. 17 
București pentru reme
dierea unor defecțiuni. 
Potrivit actelor, repara
ția trebuia terminată la 
începutul lunii decem
brie 1969. Depășirea ter
menului stabilit inițial

a fost foarte mare. Pre
darea mașinii s-a aminat 
o dată, de 
trei ori...

La 19 
primit de 
telegramă : „Trimiteți de
legat să ridice autosani
tara". Am trimis. Dar ma
șina era în curtea intre- 

desfăcută șu- 
nou 
iar

prinderii, 
rtlb cji șurub. Din 
cale-ntoarsă. Iar și 
alte telegrame,_alte dru
muri inutile.
aveți

, mod 
cru ? Cum pot fi justifi
cate daunele pe care le-a 
pricinuit stației imobili
zarea autosalvării ?“

în această situație, „sal
varea" trebuie să vină de 
la forul tutelar al între
prinderii de reparații, 
căruia i-am adus la cu
noștință cazul.

Ce părere 
despre asemenea 

defectuos de lu-

Neculai Manolache din 
orașul Videle ne-a tri
mis următoarea scrisoare:

poate

alte localități din țară : 
București, Brașov etc. Să 
mă adresez oare magazi
nelor din aceste orașe ?“

conducerii 
stare 

nu

insă, autosifoa- 
pot fi folosite, 
nu se găsesc

folosească mașinile

Fâră sifonîn calitate de șef contabil 
al întreprinderii de indus
trie locală Videle, Gheor- 
ghe Chirculescu a comis 
o serie de abuzuri, Iezind 
astfel interesele unității in 
care lucrează. El și-a per
mis, cu de la sine putere, 
să
1.1. L.-ului in scopuri per
sonale, să-și procure, de
seori, de la mori, diverse 
produse, fără să achite 
contravaloarea lor, să se 
aprovizioneze in mod ile
gal cu ciment de la între
prindere pentru construc
ția propriei sale locuințe 
ș.a.m.d. Pentru a curma o 
asemenea atitudine care 
aduce mari prejudicii re
lațiilor dintre salariații
1.1. L.-ului, m-am gindit 
să o fac cunoscută opiniei 
publice".

Tovarășe Manolache ați 
avut dreptate. Comitetul 
trășenesc de partid Videle, 
in urma cercetărilor efec
tuate. confirmă cele sesi
zate. Așteptăm măsurile 
pe care trebuie să le ia 
conducerea întreprinderii.

„Nu am pretenția 
dau u cifră exactă. Cred, 
totuși, că numărul pose
sorilor de autosifoane din 
județul nostru trece de 
citeva mii — ne scrie 
Dumitru Nicolae, din co
muna Nadeș-Mureș. Pa-

radoxal, 
nele nu 
deoarece 
capsulele necesare umplu
te cu bioxid de carbon. In 
zadar am bătut drumurile 
spre orașele . Tirgu- Mu
reș, Tirnăveni, Sovata, 
căci n-a fost chip să le 
procur Peste tot mi s-a 
spus ca asemenea piese 
nu se pot găsi in nici un 
oraș din județ, ci doar in

„De mai multă vreme, 
de cînd lucrăm pe acest 
șantier — ne scrie un grup 
de muncitori de pe șan
tierul de construcții 117, 
care execută lucrări la 
I. A. S. Periș, sectorul 
zootehnic — nimeni din 
conducerea unității nu 
se interesează de con
dițiile noastre de viață. 
Altfel, ar afla că magazi
nul alimentar este slab 
aprovizionat (se găsesc 
în special gem și halva), 
in dormitoare pătrunde 
cu ușurință ploaia și ză
pada, instalația electrică 
este mai mult defectă, iar 
spălătorul nu se poate 
folosi. Noi am încercat de 
mai multe ori să aducem 
la cunoștința 
șantierului această 
de lucruri, dar parcă 
ne-ar fi auzit nimeni".

De data aceasta credem 
că o să vă audă.

i
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cursul trimestrului trei au fost li
vrate cu întîrzieri de 1—3 luni, față 
de termenele planificate, 6 electro- 
pompe. Datorită acestor cauze nu 
au putut fi executate și puse în 
funcțiune amenajările pentru iriga
ții din sistemele Pietroiu-Ștefan 
cel Mare, Valea Carasu și Gălățui- 
Călărași. S-au înregistrat, de ase
menea, întîrzieri în livrarea de că
tre unitățile Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții a con
ductelor de azbociment. De la o 
restanță de 118 km conducte la 
30 iunie, ea a crescut la 129 km la 
30 noiembrie 1969.

Ținîndu-se seama de marea im
portanță pe care o prezintă pentru
agricultură, pentru economia țării, 
în general, darea la timp în func
țiune a sistemelor de irigații este 
necesar ca toate întreprinderile 
care livrează utilaje pentru aceste 
sisteme să facă un efort în vede
rea producerii lor la timp. Facem 
acest apel, deoarece, așa cum se 
susține la Departamentul îmbunătă
țirilor funciare nici pentru acest 
an nu este corelată livrarea utila
jului tehnologic și a echipamente
lor de irigații cu termenele prevă
zute de punerea în funcțiune a am“- 
najărilor pentru irigații. Astfel, nu 
este asigurată livrarea la termen a 
10 electropompe care sînt necesare 
tn trimestrul doi și care vor putea 
fi primite numai în a doua parte 
a anului. Sînt și alte utilaje și echi
pamente pentru irigații a căror li
vrare nu este asigurată de către in
dustrie la termenele prevăzute. 
Sublinierea acestor situații consti
tuie un apel, un îndemn pentru 
.Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Industriei Ma
terialelor de Construcții, Ministe
rul Energiei Electrice și alte 
organe centrale care au sarcini prin 
planul de stat în legătură cu extin
derea amenajărilor pentru irigații 
să facă tot ce este posibil pentru a 
livra la timp utilajele și materia
lele care le-au fost comandate.

întîrzierea lucrărilor se datorește, 
în principal, lipsurilor care se per
petuează în organizarea muncii pe 
unele șantiere ceea ce face ca uti
lajele terasiere și mijloacele de 
transport să nu fie folosite cu în
treaga lor capacitate. La toate a- 
cestea se adaugă defecțiunile frec
vente care se constată la mașini și 
lipsa de mecanici. Sînt semnifica
tive, în această privință, cîteva con
statări în legătură cu activitatea 
desfășurată pe principalele șantiere 
Ne vom opri pe scurt la sistemul

Carasu care va asigura în 1972 fri
garea unei suprafețe de 174 000 hec
tare. După cum declara tov. Ion 
Iuga, secretar al Comitetului jude
țean de partid Constanța, în 1969, 
din cele 60 800 ha care trebuiau să 
se amenajeze, s-au recepționat nu
mai 22 000 hectare. în 1970 trebuie 
să se amenajeze alte 38 000 ha, dar 
după cum se desfășoară lucrările 
este în pericol ca ele să nu fie ter
minate la timp. Este adevărat că aici 
au lipsit unele utilaje. Dar tot at’t 
de adevărat este și faptul că mun
ca nu a fost temeinic organizată.

Și în sistemele mari care se ame
najează în județele Ialomița au fost 
constatate rămîneri în urmă în ce 
privește execuția lucrărilor. Aici 
urmează să se amenajeze tn 1970 
aproape 100 000 ha, ceea ce va 
face ca. Intr-un viitor nu prea

Uzările din primul an al cincina
lului. Ca urmare, din suprafața de 
55 900 ha planificată a se realiza 
In 1969 au fost date în funcțiune 
doar 34 711 ha, iar pe alte 11670 
ha lucrările continuă. Cooperativele 
agricole urmează să amenajeze pen
tru irigat, folosind surse iocale de 
apă, o suprafață de 40 000 hectare. 
Or, în planurile de producție au 
fost prevăzute suprafețe care repre
zintă numai 88 la sută din sarci
na amintită. Pentru amenajarea ce
lor 300 000 ha prevăzute pentru 
cooperativele agricole în actualul 
cincinal trebuie rezolvate o serie 
de probleme, asupra cărora vom in
sista în rîndurile care urmează.

In primul rînd trebuie să exis
te o corelare între suprafețele care 
se amenajează în sisteme mari și 
cele în care se folosesc surse lo-

■ ■■

de lucru

URGENTA
AMENAJĂRII
TERENURILOR

DESTINATE
IRIGAȚIILOR

Asîgurarea unei cit mai depline concor
danțe între gradul de dotare cu utilaje și 
mecanisme și metodele de organizare a pro
ducției și a muncii, între tehnicitatea pro
ducției și calificarea personalului constituie 
principala pîrghie cu ajutorul căreia colecti
vul fabricii de plăci aglomerate din lemn.
din cadrul Combinatului pentru exploatarea 
si industrializarea lemnului Sighetul Mar
mației, sporește permanent productivitatea 
muncii, rezultatele activității productive. 
Muncitorii, specialiștii fabricii au reușit, tn 
urma unor fructuoase căutări, aplicării a 
zeci de soluții tehnice și organizatorice efi
ciente, să atingă un coeficient de schimb 
maxim, egal cu 3, ceea ce asigură încărcarea 
integrală, folosirea la un nivel superior a 
capacităților de producție.

Cum, pe ce căi s-a acționat pentru a se 
atinge acest coeficient de schimb ? Ing. 
Francisc Laszlo, șeful fabricii P.A.L., a 
amintit, mai întii — în convorbirea avută — 
despre acțiunile întreprinse pentru crearea 
condițiilor favorabile unei funcționări con- 

tehnologice, a dtilâje-tinue, ritmice, a liniei 
lor și mașinilor de 
așchiat, uscat, încleiat, 
presat, formatizat și 
șlefuit.

— înainte — ne-a 
spus dînsul — revizii
le liniei tehnologice se 
făceau săptămînal, în 
fiecare luni diminea
ță. Oprirea liniei pro
voca însă multe neca
zuri. După revizia de 
luni, pornirea liniei 
devenea anevoioasă, 
în plus pînă ce începea 
ducă din plin. La fel, încălzirea platanului de 
la presă solicita circa 6 ore. Pierdeam, așadar, 
timp prețios. Ce ne-am gîndit? Să prelungim 
perioada dintre două revizii, să le organizăm 
într-un alt mod decît era prevăzut. în nor
me. O primă măsură luată a fost sincroni
zarea reviziilor utilajelor cu cele care se 
fac la centrala electrotermică a combinatului. 
Acum, ele au loc o dată sau de două ori pe 
lună. Urmarea ? în primul rînd, s-a redus 
substanțial numărul orelor de oprire a li
niei tehnologice. In al doilea rînd, revizia 
se execută cu mai multă exigență, cu aju
torul celor mai pregătite cadre din com
binat.

îmbunătățirea organizării și a calității lu- 
•■rărilor de întreținere a utilajelor a consti- 
uit premisa principală în scopul ridicării 
jadului de folosire a capacităților de pro- 
uctie. In continuare, spre a se obține un 
oeficient de schimb ridicat, organizarea 
tunciî s-a făcut după sistemul cu „foc con- 
nuu". în fabrică se iucrează în toate zilele 
îptămînii. Fără îndoială, luarea acestei mă- 
iri a cerut pregătiri intense, mai ales în 
recția asigurării „schimbului pană", cum 
numește aici, spre a se acorda muncitori- 

r ziua liberă pentru duminicile lucrate. Oa- 
înii din acest schimb, repartizați pe sec- 
ire în posturile-cheie, posedă o bogată ex- 
riență, cunosc mai multe meserii — s-au 
licalificat la locul de muncă și prin cursu- 
» de specializare — putînd lucra și su- 
iveghea mai multe utilaje.
'rebuie spus că o grijă deosebită s-a acor- 

eliminării fluctuației, întăririi ordinii și 
liplinei la locul de muncă și. bineînțe-

tribuna experienței

înaintate

necesita 3—4 ore 
să se pro

les, lărgirii orizontului de cunoștințe profe
sionale de specialitate ale muncitorilor și 
maiștrilor. Peste 60 de cadre au fost trimise 
la cursuri de specializare, făcîndu-se o ri
guroasă selecție în funcție de aptitudini, de 
gradul de pregătire generală. Cu o parte din 
muncitorii noi angajați, circa 30, în special de 
la depozitele de materie primă și de produse 
finite, s-au organizat cursuri de .calificare 
și de ridicare a calificării. Cadrele din con
ducerea fabricii, maiștrii au participat la dez
bateri pe teme de conducere și organizare a 
producției și a muncii, în care, între altele, 
au fost abordate și probleme concrete, strins 
legate de utilizarea mai bună a mijloacelor 
tehnice.

Organizarea muncii în trei schimburi a im
pus, firește, creșterea rolului maiștrilor, a 
exigenței lor în conducerea producției. în 
schimburile II și III, maiștrii tehnologi asi
gură efectiv asistența tehnică, interve
nind operativ atunci cînd fluxul de pro
ducție o cere. De altfel, în acest mod acțio
nează fiecare om la locul său de muncă. 
Prin activitatea educativă desfășurată . de 

organizația de partid, 
s-a reușit să sporeas
că responsabilitatea, 
grija întregului colec
tiv față de perfecta 
funcționare a liniei 
tehnologice, a tuturor 
mașinilor și utilajelor 
în fiecare schimb, la 
orice oră din zi și 
noapte.

Folosirea judicioasă 
a mașinilor și utila

jelor, a forței de muncă s-a răsfrîpt pozitiv 
în producție, pe planuri multiple. Față de o 
capacitate proiectată de 18 500 tone P.A.L., 
colectivul fabricii a realizat anul trecut 
19 956 tone. Folosirea intensivă și extensivă 
a utilajelor a dus și la creșterea producției 
pe metru pătrat de suprafață construită: de 
la 6 740 lei planificat, la 7 280 lei. Produc
tivitatea muncii în unități naturale — proiec
tat 102 tone pe salariat și an, realizat 150 tone 
pe salariat și an — se situează la nivelul celei 
mai înalte productivități realizate la linii teh
nologice similare pe plan mondial. Nu s-a 
depășit niciodată numărul mediu scriptic de 
muncitori prevăzut in proiect. Dimpotrivă, 
în prezent se lucrează doar cu 116 munci
tori, față de 160 planificat. Cu toate acestea, 
se asigură o bună funcționare a mașinilor și 
utilajelor, o rig'uroasă întreținere și exploa
tare a mijloacelor tehnice de care dispune 
fabrica. Demn de relevat este, totodată, fap
tul că în cursul ultimelor 12, luni nu a fost 
înregistrat aici nici un refuz de calitate.

Colectivul fabricii de plăci aglomerate din 
lemn de la Sighetul Marmației nu socotește 
nici pe departe indicii economici atinși ca 
maximi. Aici se iau în continuare măsuri 
pentru organizarea mai bună a lucrului în 
fiecare schimb, folosirea integrală a timpu
lui de muncă, aprovizionarea ritmică cu ma
terii prime și materiale. Cu siguranță că 
toate aceste măsuri, energia creatoare a 
muncitorilor și tehnicienilor se vor concre
tiza în noi sporuri de producție și de pro
ductivitate, în realizarea integrală a indica
torilor de plan pe acest ultim an al cincina
lului.

îndepărtat, să se Irige aproape în
treaga suprafață a j 
condițiile pentru realizarea supra
fețelor propuse nu sînt asigurate. 
Din 420 km conducte necesare pen
tru sistemul Pietroiu-Ștefan ceJ 
Mare nu au sosit decît 20 km. Lip
sesc, de asemenea, utilaje pentru 
stația de pompare Mihai Viteazul. 
Ritmul nesatisfăcător de lucru care 
se înregistrează pe șantierele de 
irigații se datorește, în principal, 
folosirii cu randament scăzut a 
mijloacelor mecanizate. în județul 
Ialomița, după cum relata tov. Va- 
sile Marin, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, lipsa de 
îndrumare și control din partea 
Departamentului de îmbunătățiri 
funciare a făcut ea multe mașini, 
și utilaje din dotarea șantierelor să 
nu fie folosite la întreaga lor capa
citate. Aceasta se datorește, în prin
cipal, faptului că întreprinderea 
constructoare are sediul în Bucu
rești unde stau și majoritatea ca
drelor de. specialiști. . Există păre
rea unanimă că trebuie revăzute 
toate impedimentele care nu creează 
cadrul adecvat desfășurării la timp 
a lucrărilor și respectării calității 
lor.

Paralel cu sisteme mari, care se 
execută cu fonduri centralizate a- 
tit în cooperativele agricole, cît și 
în întreprinderile—agricole de stat, 
suprafețe însemnate de teren se 
amenajează pentru irigat, folosin- 
du-se surse locale de apă. Este ca
lea prin care pot fi folosite efi
cient pentru irigat rîurile interi
oare, lacurile, iazurile create arti
ficial etc. în multe județe organe
le locale de partid și de stat au 
acordat atenția cuvenită acestei ac
țiuni. Paralel cu măsurile luate în 
vederea asigurării documentației 
necesare, comitetele județene de 
partid și uniunile cooperatiste au 
antrenat pe cooperatori să execu
te la timp lucrările de amenajare a 
terenului, să asigure sursa de apă 
necesară. Bune rezultate in aceas
tă direcție au fost obținute în ju
dețele Arad, Buzău, Caraș-Severin, 
Covasna, Dolj, Prahova, unde su
prafețele planificate au fost reali
zate și chiar depășite. în schimb, 
în alte județe, unde nevoia de apă 
în perioada de vegetație a plan
telor este mare, amenajarea tere
nului pentru irigat din surse lo
cale a fost neglijată. în județele 
Constanța, Teleorman, Argeș, Brăi
la și altele s-au realizat sub 50 la 
sut.ă din suprafețele propuse.

în cooperativele agricole însă 
ritmul de executare a amenajă
rilor pentru irigații s-a redus 
de la un an la altul. în 1969 su
prafața amenajată reprezintă nu
mai circa 36 la sută față de rea-

ge aproapi 
județului. Or, 
ilizarea si

cale da apă. Au fost cazuri 
cind amenajări gata făcute au 
trebuit să fie abandonate deoa
rece terenul respectiv a intrat în 
zona unui sistem mare de irigații. 
Tov. Marin Argint, secretar al Co
mitetului județean de partid Ilfov, 
arăta că pînă acum au fost folo
site ca sursă de apă riurile inte
rioare, bălțile, lacurile etc. Or, a- 
cum irigațiile se extind pe terasă 
unde este necesar ca apa să fie 
obținută prin forare. în acest caz. 
investițiile sint mai mari. De aceea 
trebuie avut în vedere dacă aceas
tă zonă nu va Intra In viitor în 
cadrul unor sisteme mari de iri
gații. Se preconizează executarea 
unui asemenea sistem în zona Mos- 
tiștea, care ar putea cuprinde și a- 
semenea amenajări. Unde ar putea 
duce această situație ? iată ce »e 
spune tov Grigore Bica, președintele 
cooperativei agricole din Frăsinet, 
județul Ilfov. In ultimii ani, coo
perativa a amenajat o mare su
prafață pentru irigat. Lăsînd la o 
parte greșelile de proiectare care 
au dus la refacerea canalelor și 
distrugerea a 12 bazine de ciment 
de cîte 1—3 vagoane fiecare, s-a 
prevăzut și construirea unei stații 
electrice de pompare care costă 
600 000 lei. Dar această stație ar 
putea să fie inundată prin crearea 
sistemului de irigații Mostiștea, ceea 
ce, evident, este o pagubă pentru 
cooperativa agricolă. De aci și con
cluzia ca la stabilirea 
locale să se țină seama de 
samentele mari ce se vor 
In viitor.

Amenajarea sistemelor 
presupune și asigurarea la 
documentației tehnice. La Departa
mentul îmbunătățirilor funciare se 
afirmă că, în general, există asi
gurate proiecte pentru lucrările 
care vor fi executate în acest an. 
Trebuie avută însă în vedere răs
punderea cu care se elaborează a- 
ceste proiecte, deoarece unele din 
ele nu țin seama de condițiile con
crete din partea locului, au nume
roase greșeli. Tovarășa Maria Zi- 
daru, președinta cooperativei agri
cole din Păulești, județul Satu- 
Mare, cooperativă care are 500 ha 
irigate, sublinia superficialitatea cu 
care se întocmesc uneori proiec
tele. La Păulfești proiectanții n-au 
mers, în prealabil, să studieze te
renul și au adoptat soluții 
costisitoare. în asemenea 
diții, proiectul a trebuit 
cut. Sint și alte asemenea 
jențe care duc la întîrzierea 
rilor de amenajare.

Deoarece în cele mai 
locuri nu s-a realizat planul 
menajarea terenului în vederea iri-

0 lucrare
(Urmare din pag. .1)

realizată cît mai operativ, cu atît 
mai mult cu cît agregatele în cauză 
sînt inedite pentru întreaga noastră 
industrie.

— Cu rezultate pe măsură ?
— în cele mai multe cazuri, da. 

Să luăm, de exemplu, calitatea su
durilor executate pe pereții con
ductei Am folosit aparataj de su
dură propriu, care în mîinile su
dorilor noștri a dat rezultatele 
scontate.

S-ar crede că emoția în 
productivă este neavenită, 
zînd 
stare 
unei 
Iuții, 
verg ---- ... .....
tul de inițiativă și ineditul, 
conveni că emoția înțeleasă 
poate sălășlui foarte bine și

șfera
Preci- 

aceaînsă că este vorba de 
emoțională ce precede luarea 
hotărîri sau găsirea unei so- 
clipa înaltă către care 
deopotrivă experiența.

Vosile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii

con- 
spiri- 

vom 
astfel 

,___  ___ . într-o
uzină. Ba mai mult, aș zice că este 
inevitabilă

Anul trecut, uzina sibiană a înce
put fabricarea unor cuptoare de 
tratament termic. Se părea că.totul 
decurge normal. Unul din primele 
agregate de acest gen, cuptorul de 
tip I.R.P., a fost montat și experi
mentat la uzinele „1 Mai“-Ploiești. 
N-a trecut mult și beneficiarul a 
reclamat funcționarea necorespun-

' -J'-

sistemelor 
ampla- 

executa

locale 
timp a

foarte 
con- 
refă- 

negli- 
lucră-

multe 
la a-

gării din surse locale de apă, 
cere ca acolo unde au fost identifi
cate terenurile și există proiectele 
necesare să se treacă cu maximum 
de operativitate, încă din aceste 
zile, la efectuarea lucrărilor de 
amenajare. Direcțiile agricole să 
sprijine cooperativele agricole în 
vederea identificării terenurilor 
care pot fi amenajate în continuare, 
să asigure cît mai repede documen
tația tehnică necesară.

O dată cu venirea primă
verii să se desfășoare acțiuni largi 
In vederea atragerii cooperatorilor 
la efectuarea lucrărilor de amena
jare îneît terenurile respective să 
poată fi irigate încă în cursul aces
tui an, ceea ce va contribui la spo
rirea simțitoare a producției agri
cole.

Atît în sistemele mari executate 
cu fonduri centralizate, cît și la 
amenajările din surse locale de 
apă, trebuie să se acorde cea mai 
mare însemnătate găsirii unor so
luții optime la proiectarea și exe
cutarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate care să permită iri
garea corespunzătoare a terenuri
lor. Nu ne propunem să analizăm 
soluțiile adoptate în cadrul diferi
telor sisteme, ci numai să atragem 
atenția asupra unor neajunsuri 
care duc, în ultimă instanță, la ri
dicarea prețului de cost al lucrări
lor. La început, de exemplu, s-a 
mers pe folosirea tuburilor „PRE- 
MO" ca apoi Departamentul îmbu
nătățirilor funciare să schimbe me
toda și tipurile de amenajare în 
cadrul sistemelor de irigație. Cău
tările sînt firești și orice perfec
ționare este bine venită cu condi
ția să nu vină prea tîrziu, pentru 
că în acest caz duce la imobiliza
rea de materiale, risipă și în ul
timă instanță la tărăgănarea lu
crărilor. De asemenea, s-au con
statat unele greșeli în ce pri
vește amplasamentul stațiilor de 
pompare, trasarea canalelor, atît 
în cazul sistemelor mari de iri
gații cît și în cazul amenajărilor din 
surse locale. Dacă au existat ase
menea greșeli, ele se explică și prin 
lipsa de experiență, deoarece, așa 
cum s-a mai . arătat, lucrări de 
asemenea proporții și asemenea 
complexitate au fost făcute pentru 
prima dată la noi în țară. Acum, 
pe baza experienței cîștigate, este 
posibil să se tragă concluziile nece
sare și să se procedeze cu mai mul
tă grijă atît la elaborarea proiec
telor, cît și la executarea propriu- 
zisă a lucrărilor.

Cele mai multe lucruri trebuie 
făcute în ce privește calitatea 
execuției șl reirfedierea unor defi
ciențe care se constată. Astfel, în 
unele sisteme, ca urmare a neexe- 
cutării lucrărilor de căptușire a 
canalelor, se înregistrează pierderi 
de 20—30 la sută din debitul total 
de apă, ceea ce are drept urmare, 
în multe cazuri, înmlăștinarea și 
sărăturarea solului. Din această 
cauză, în sistemele Stoienești—Vi
șina, județul Olt, și Călărași—Dichi- 
seni, județul Ialomița, s-au înmlăș- 
tinat și sărăturat circa 700 ha. Este 
adevărat că sînt lucrări mai vechi, 
dar asemenea situații nu trebuie să 
se .repete, deoarece redarea terenu
rilor în circuitul agricol va ne
cesita mari sume de bani, chiar 
mai mari decît cele care ar fi fost 
necesare pentru căptușirea canale
lor

In unele locuri, se trece cu bună 
știință peste unele norme de 
calitate. Tov. Gheorghe Vineș, di
rectorul stațiunii experimentale 

■ Mărculești, județul Ialomița, arăta, 
între altele, că în multe cazuri con
ductele erau așezate direct pe fun
dul șanțului, fără a se consolida 
cît de cît substratul. Aceasta ar 
putea duce, într-un timp mai lung 
sau mai scurt, la tasarea neunifor
mă a terenului, care provoacă fi
surarea conductelor. Cît de' departe 
merg lucrurile, se poate vedea din 
aceea că au fost obținute derogări 
pentru a se proceda în acest fel. 
Dar derogările nu trebuie solicitate 
și nici acordate în defavoarea ca
lității și durabilității lucrărilor. 
Intr-adevăr, nu trebuie făcut nici 
un rabat în os privește calitatea 
execuției, deoarece aceasta ar pu
tea să aibă urmări negative asupra 
producției. De aceea, este necesar 
ca unitățile de construcții pentru 
lucrări de irigații să execute com
pletările și remedierile constatate 
cu ocazia recepțiilor și să pre
vadă și termenele în care ele vor 
fi terminate.

Paralel cu extinderea sistemelor 
de irigații este necesar ca actualele 
amenajări să fie folosite cît mai 
rațional, îneît pe terenurile res
pective să se obțină recolte mari. 
De altfel, eficiența irigațiilor va 
constitui subiectul unui alt articol.

Realizarea integrală a suprafețe
lor propuse a se amenaja pentru 
irigat, funcționarea perfectă a 
tuturor sistemelor amenajate con
stituie o problemă de mare însem
nătate economică, deoarece de a- 
ceasta depind într-o mare măsură 
sporirea producției agricole vege
tale și animale, creșterea aportului 
agriculturii la dezvoltarea econo
miei țării.

CONTRAI
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® Accelerație
de... melc

Nu fără ironie, con
tabilul șef al uzinei 
„Vulcan" din Capita
lă ne spunea zilele tre
cute că „de multe ori 
cazonele — produse cu 
un ciclu lung de fabri
cație — au, din cauza 
încetinelii cu care se 
deplasează pe calea fe
rată, și un ciclu lung 
de circulație". O dată 
încărcate in vagoane și 
ajunse în stația de ex
pediție, cazonele în
cep să... fiarbă de ne
răbdare din cauza în
delungatei așteptări. 
Cauza ? Gara de expe
diție trebuie să facă 
sondaje la stațiile
flate pe itinerarul pe 
care se vor deplasa a- 
ceste produse, pentru 
a primi avizul de ex
pediere a vagoanelor 
cu gabarit depășit. Cu 
toate că este vorba de

a-

calea fei 
cuvintele 
„accelerat" 
te des fo' 
dajele de 
team se fi 
celerație" d 
de pildă, 
315 348 280 5 
cu 70 tone ; 
zâne, care 
pediat din 
data de 25 i 
destinația C 
șani, a stat 
februarie in 
troceni. Exi 
acest fel sin 
te destul de 
se. In conc 
dem că ar 
cei care se j 
zători de as- 
tirzieri să v 
tia de vitei 
punderii. Pc 
fectat vreo } 
grenajului.

i

• De la Ana, la Ci
Incă din mai anul 

trecut, Grupul de șan
tiere nr. 3 instalații 
Constanța, din cadrul 
trustului local de con
strucții, a lansat co
menzile nr. 1020 și 1021 
Uzinei de prelucrare a 
maselor plastice Bucu
rești și Uzinei de mase 
plastice Iași, pentru țe
vile din p.v.c. și fi- 
tingurile necesare in
vestițiilor din 1970, e- 
șalonate pe trimestre. 
Uzina ieșeană îi răs
punde în luna octom
brie că nu-i poate fa
brica țevile comanda
te, iar uzina bucu- 
reșteană că ii va livra 
numai 38 la sută din 
cantitățile comanda
te. Greutăți similare 
întîmpină grupul la 
procurarea lămpilor și 
aplicelor tip „Gu-

ban", a elem 
siguranță, 
matorilor de 
sifoanelor de 
a altor mater 
tru instalații 
noilor constr 
pe litoral. Sc 
despre aceste 
tați, directori 
lui, ing. C. L 
cu, amintea c 
asigurarea c. 
riale descei 
trebuie să se 
la furnizori k 
prinderile teri, 
aprovizionare, 
ori. alegîndu-st 
Prea multă a 
șl prea puții 
tate. Ce au 
unitățile fumiz 
cauză șl orga: 
teritoriale de 
zionare ?

• Excepția întăreș

La 3 februarie a.c., 
bi coloanele acestei ru
brici, sub titlul „Pro
menada cărămizilor", 
era relatat cazul unei 
fabrici de cărămizi din 
Tirgoviște căreia i se 
impune livrarea pro
duselor în alte județe 
ale țării, în vreme ce 
șantierele din județul 
Dîmbovița achizițio
nează cărămidă de 
la alte unități simi
lare, amplasate la 
mari distanțe. Ceea ce 
părea la prima vede
re o excepție, se dove
dește a fi, de fapt, o 
regulă. Deși în jude
țul Sibiu se vor produ
ce în acest an circa 72 
milioane bucăți cără
mizi și se vor consu
ma numai 39 milioa
ne — rămînînd, deci, 
disponibile 33 de mi
lioane cărămizi — s-a 
constatat că unitățile 
de 
care

construcții-montaj 
execută lucrări în

perimetrul jui 
trebuie să procure ■/ 
milioane de cărămizi, 
de oriunde din altă 
parte, numai din ju
dețul Sibiu, nu. De 
ce ? Pentru că o par
te mult mai mare de 
cît este disponibilul 
de cărămidă a fost re
partizată altor județe 
ale țării. In plus, ordi- a 
nul nr. 846 din 20 au- 8 
gust 1969 al Ministeru- 
lui Industriei Mate
rialelor de Construcții 
interzice fabricii „Re- 
cord"-Sibiu să livrezi 
cărămizi pe plan Ic 
cal. Ce avantaje eci 
nomice urmăresc orgi 
nele care țes cu dit 
cie această rețea 
transporturi 
șate, este 
flat. Cert 
confirmat 
justețea 
„excepția 
gula".

inert 
dificil de 
este că 
încă o d 
dictonuh 

întărește

© tti complex prea 
complicat

cum n-a mai fost

In 
de 
zona 
tărît 
tru crearea unui com
plex zootehnic în zona 
de șes a județului unde 
aceste unități dețin 
10 000 hectare teren a- 
rabil. Aci, asociația 
urmează să crească a- 
nual 3 000 bourași, 
12 000 miei și 1000 000 
pui. Consiliul Asocia
ției a contractat cu a- 
telierul intercoopera- 
tist de proiectare Cra
iova întocmirea pro
iectului pentru acest 
complex. Dar abia a- 
cum încep necazuri
le. La avizarea pro
iectului, specialiștii In
stitutului de cercetări 
zootehnice (care dădu-

județul Buzău, 23 
cooperative din 
colinară au ho- 

a se asocia pen-

seră asistența tehnic 
la elaborarea temei d 
proiectare și se anga 
jaseră să asigur 
popularea secției avi 
cole) bat în retragere 
Nu se poate, zic ei, si 
se producă și pui. A- 
poi, Direcția generala 
de investiții a M.A.S. 
descoperă... ceva in 
neregulă : unitatei
proiectată avea o ti
tulatură greșită. Dupc 
ce lucrurile au fos 
clarificate de orgaue.lt 
agricole locale, proiec
tul a fost depus... pen
tru studiu „sine die". 
De trei luni (atît cit a 
durat și proiectarea) 
se așteaptă avizele. 
Oricit ar fi de „științi
fice", timpul e prea 
îndelungat.

zătoare a cuptorului. Și astfel, timp 
de cîteva săptămîni, inginerii Tu
dor Iosif și O. Muscaliuc s-au me
tamorfozat în montori, electricieni 
și instalatori. Un cumul de funcții 
absolut obligatoriu și care i-a a- 
jutat să descopere un defect la ba
teria de încălzire. Altădată, proiec
tul a ascuns cîteva erori. Ca în 
cazul prototipului unei mașini de 
forat. Ingineri și montori sibieni 
au sosit în București, dar nu în 
postura provincialului fascinat de 
tumultul Capitalei, ci de proiec- 
tanți ad-boc. S-a recalculat între
gul agregat pînă cînd defectul a 
fost detectat și remediat.

E imposibil să epuizezi în cîteva 
pagini problemele cu care este con
fruntat zi de zi colectivul unei uzi
ne constructoare de mașini-unicate. 
Specificul activității de aici — care 
reclamă, după cum am văzut, vaste 
cunoștințe adiacente, promptitudine 
și. aș zice, cu tot riscul de a părea 
desuet, un „romantism" al cons
trucției — în sensul imaginației care 
nu poate lipsi într-o asemenea ac
tivitate supusă tot timpul noutății 
tehnice — nu exclude preocupări, 
de ordin general, privind perfecțio
narea și creșterea eficienței pro
ducției și muncii.

— încerc un sentiment de ne
mulțumire — ne mărturisea cons-

tructorul șef al uzinei, ing. Giind- 
ther Gross. Noi n-am făcut încă des
tul în vederea reducerii consumu
rilor specifice, ca să dau numai un 
exemplu. Și posibilități avem. Fao- 
tul că executăm unicate, cu alte 
cuvinte mașini pretențioase, cu un 
ridicat grad de prelucrare a me
talului, nu reprezintă un impedi
ment. Din contră. Ar trebui să 
constituie un stimulent, într-o în
treprindere ca a noastră, căreia în 
orice moment i se cere tocmai o 
asemenea „spontaneitate", în ma
terie de soluții.

La sfîrșitul lui ianuarie, primul 
transport de tronsoane a luat dru
mul hidrocentralei de la Lotru. 30 
de tone de oțel, de dimensiunile 
amintite. Probleme legate de trans
portul acestui gigant au fost des
tule. Să consemnăm doar că scena 
inițială care a dat suficiente emo
ții (să ridici pe trailer asemenea 
virole, nu e glumă 1) a ajuns de 
domeniul rutinei, ea repetîndu-se 
de atunci frecvent. Spre Lotru va 
pleca lunar un convoi, totalizînd 
aproximativ 12 tronsoane.

Montată ,.în creier" de munte, 
conducta va fi emisarul de presti
giu al activității desfășurate la uzi
na sibiană. unde o tradiție a mun
cii bine făcute este fertilizată de 
dinamismul anilor noștri.

• Așa se iese la...
pepeni

Organizarea între
prinderilor pentru me
canizarea agriculturii 
pe principiul gestiunii 
economice interne a 
urmărit, printre altele, 
și creșterea gradului 
de utilizare a mașinilor 
din dotatie. 
deoarece

Aceasta 
se știe că 

neutilizarea mașinilor 
agricole la întreaga ca
pacitate micșorează ve
niturile încasate, in 
condițiile în care a- 
mortismentele se plă
tesc totuși la nivelul 
planificat. O logică e- 
conomică 
este însă 
neglijată, 
exemplu, 
la I.M.A. 
țul Hunedoara, 
mașini de recoltat car

simplă, care 
de multe ori 

Iată un 
Anul trecut, 
Dobra, jude- 

din 9

to fi a fost întrebuința
tă numai una, și acea
sta realizind 0,4 ha, 
față de 11 ha planifi
cate. ~ 
fost 
mică 
două 
gumicultură, o mașină 
de plantat răsaduri, 4 
cositori mecanice, 14 
prese de balotat paie 
etc. tn total, pentru 
utilajele nefolosite 
s-au plătit peste 25 000 
lei amortismente. Fap
tul că mașinile nu au 
fost întrebuințate se 
explică prin pasivi
tatea conducerii între
prinderii. Insă amor
tismentele pentru pa
sivitate sint mult mai 
mari.

De asemenea, au 
utilizate într-o 

măsură sau deloc 
freze pentru le-

orgaue.lt
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f Pătrășcams:
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Simpozioane consacrate
centenarului

nașterii lui V. I. Lenin

it lumina tiparului 
;iu Pătrășcanu „Un 
■i sociale“ într-o 
litura politică, sub 
de studii istorice 

<e pe lingă C. C, al 
litate cu indicațiile 
partid, această mă- 
după o îndelungată 

lă, scrierea lui Pă- 
itul valorilor cui tu
li român.
ilor propuse, „Un 

•i sociale" înfățișea- 
ctul social al isto- 
’omâniej (cxceptînd 

silvaniei care n-au 
de analiză al autoru- 
re se acordă o mare 
li rădăcinilor econo- 
or de clasă și ale 
e, după cum se ur- 
rea pe planul vieții 
lenelor sociale. în 

veac de frămlntări 
tuie un tablou am- 
țării, în articulațiile 
sale esențiale, cu- 

gic aproape întrea- 
idernă. ,
lare domină istoria 
ei în această perioa
de de către Lucrețiu 

■luția pandurilor con- 
Vladimirescu, Revolu- 
ji răscoalele țărănești 
ocolului al XIX-lea și 
'lui al XX-lea. în ju- 
'.ă problematica lucră- 
nverg momentele ex- 
lalizei întreprinse de 
parat, sînt evenimen- 
e și caracteristici dis- 
U Pătrășcanu pro- 
ilegerea lor în conti- 
gresivitatea lor istori
ca momente care dau 

>ze și forme concrete 
pe trepte diferite, 

vorîte din procesul e- 
ne a României. Rapor- 
proces, evenimentele 

ilănțuie într-o strînsă 
ezintă părți consti- 
celeiași deveniri. Iar 
,ata elaborării lucră- 
;rau încă acuitatea 
, sarcinii ce decurgeau 
>ces de dezvoltare mo- 
iniei, cerințele ce nu 

încă se transmiteau, 
itinuității istorice, ca 
elor purtătoare ale pro- 
il, în noile condiții și

de frămlntări sociale" 
iterul militant al con- 
care le degajă cu o 

I istoriografică și stiin- 
;ile ce dau valoare mun- 
îfice — simțul și pers- 
ică, stăpînirea nuanțelor 
ia evocatoare, siguranța 
pieselor esențiale în no- 

. . -rafie existent — sînt du- 
în lubrare de viziunea largă 

itară a doctrinarului. Pentru 
a dată în cuprinsul lucrării a 
tratată mai amplu, în lumina 

epției materialist-dialectice, o 
y;iă de peste un secol din isto- 
jporului nostru.

îasciculul de lumină al 
Concepții. mînuită nu o 

cu precizie și siguranță, fap- 
4 datele, evenimentele și pro- 
>Ie studiate își dezvăluie a- 
iri semnificații profunde. Pă- 

hu încorporează materialul do- 
tar bogat pe care se sprijină 

sa, îl topește în concepția sa 
imblu asupra fenomenului ls- 
imânesc, îl asimilează inter- 
propril. De aceea, nimic nu 

îl depărtat de factologie ca 
'ucrare atît de solid docu- 

Lucrarea captează și prin 
ei stilistice. Expunerea este 
e limpezime ; există un ritm 
al său care cucerește aten-

area realizată de autorul 
-eac de frâmîntări sociale" 
l pentru multe probleme din 
nodernă a României o des- 
spre înțelegerea mai profun- 
ai exactă a lor. Această cer- 
ste aptă și astăzi de a ferti- 
direa istorică, de a-i sugera 
ezolvări și soluții demne de 
ite în considerare.
1, rămîn de mare importan- 
iderațiile și soluțiile lui Lu- 
"ătrășcanu privitoare la perio- 
istoriei moderne a României, 

cetările istoriografice curente, 
lăutări și dezbateri îndelun- 
apătă tot mai larg teren punc- 
vedere potrivit căruia eveni- 

. care deschide epoca modernă 
îâniej este mișcarea revoluțio- 
de la 1821 de sub conducerea 
dor Vladimirescu. Or, o rezol- 
milară găsim și la Lucrețiu Pă- 
iu. Analiza conținutului social 
nării, a proceselor care au pre- 
o dau temeinicie și forță de 
gere susținerii sale. De aseme- 
iluj și locul capitalului comer- 
cămătăresc în procesul acumu- 
rimitive a capitalului în Româ- 
sește în paginile acestei scrieri 
lin cele mai temeinice tratări 
ia acum. Distincția făcută între 
mia de schimb și cea capita- 
remarcile cu privire la purtă- 

capitalului comercial în Princi- 
la nivelul și momentul pătrun
și al răspîndirii operațiilor co-

7 ale continuă să se mențină în 
litate pentru știința istorică.
itantismul gîndirii lui Pătrășca- 
uflul revoluționar care străbate 
epția sa își găsesc cea mai vie 
esie în poziția adoptată față de 

jl maselor populare Pe de o par- 
lucrarea pune în valoare ideea 

1 interesele maselor populare co
respundeau sensului obiectiv al dez-

Damian HUREZEANU

voltăril Istorice, iar pe de altă parte, 
ea reliefează rolul important pe 
care masele l-au jucat în cursul unor 
evenimente centrale ale Istoriei Ro
mâniei. Convergența dintre aspira
țiile maselor și necesitățile obiective 
de dezvoltare, în ordinea determinis
mului social, creația istorică activă, 
vie, la care ele se ridică în timpul 
unor momente de cea mai mare im
portanță reflectă, deopotrivă, din un
ghiuri diferite, rolul maselor popu
lare ca făuritoare ale istoriei.

„Un veac de frămlntări sociale*  
este pătrunsă de încrederea în forța 
de creație a poporului | in paginile 
ei freamătă mulțimile maselor de 
țărani, tirgoveți, muncitori, eroi ano
nimi ai actelor care dau conținut 
istoriei moderne a României.

Un element care imprimă dina
mism lucrării lui ' Pătrășcanu este 
spiritul critic față de concepțiile so
ciologice și istorice cu circulație în 
epocă. Idei și teorii emise de diferiți 
reprezentanți al Istoriografiei bur
gheze găsesc în Pătrășcanu un opo
nent cu mari resurse polemice, cu 
aptitudini remarcabile pentru con
fruntarea de opinii, pentru sesizarea 
a ceea ce reprezintă esențial în con
ținutul de idei și în suportul de clasă 
al teoriilor pe care le ia în discuțiș. 
Trebuie considerată hotărîtoare con
tribuția pe care Pătrășcanu a adus-o 
la critica teoriei, devenită loc co
mun în gîndirea istorică și sociolo
gică din România, potrivit căreia

eKssssaamsmBBsamzEsaanBmsssBBra 
recenzie 

începutul erei moderne a țărilor 
române ar fi legat de angrenarea lor 
în circuitul pieței europene în urma 
încheierii Tratatului de pace de la 
Adrianopole (1829). Orientarea ana
lizei spre resorturile și impulsurile 
interne ale dezvoltării, urmărirea fi
rului genetic al proceselor i-au per
mis conturarea unui tablou mai veri
dic al premiselor și începutului epo
cii moderne românești. Cronologic, 
germenii transformărilor survenite în 
structura economică a țării expri- 
mînd un conținut capitalist, apar 
încă în a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea și la începutul secolu
lui al XIX-lea. Statornicirea și gene
ralizarea relațiilor capitaliste pe an
samblul economiei au fost, însă, un 
proces care s-a perpetuat mult timp 
după începutul epocii moderne, iar 
în sfera agriculturii nu s-a ajuns 
nici pînă la finele acestei epoci la 
înlăturarea deplină a formelor pre- 
capitaliste de producție.

Lucrarea lui Lucrețiu Pătrășcanu 
a susținut cu bine examenul timpu
lui. Desigur, progresele realizate de 
gîndirea științifică nu au trecut fără 
să-și lase amprenta pe unele apre
cieri și interpretări propuse de au
tor. Nu toate considerațiile sale ne 
par acum acceptabile. Credem că 
momentul cel mai susceptibil de 
obiecții din lucrarea lui Lucrețiu 
Pătrășcanu rezidă în alunecarea spre 
un anumit automatism în înțelege
rea determinismului istoric. Nu o 
dată în „Un veac de frămîntărj so
ciale" condiționarea economică a u- 
nor fenomene sociale sau politice 
este izbutit explicată, alteori însă 
procese sau acțiuni cu o geneză 
mai complexă sînt deduse di
rect din fenomenul economic. Este 
semnificativ să amintim în acest sens 
că adeziunea lui Mihail Kogălnicea- 
nu la ideea reformei agrare și lupta 
lui pentru înfăptuirea acesteia în 
1864 este explicată în carte prin îm
prejurarea că cunoscutul om de stat 
era și proprietar de stabilimente in-^ 
dustriale. motiv pentru care ar fi 
acționat deci, nemijlocit, ca expo
nent al intereselor burgheziei indus
triale Explicații similare găsim și 
în cazul lui C. A. Rosetti, Tudor 
Vladimirescu etc. Imaginea istorică 
a căpeteniei pandurilor pe care o 
propune cercetarea actuală valorifi
că într-o măsură mai mare sensul 
actelor și înfăptuirilor lui Tudor, fil- 
trînd esența acestora șl dezvăluind 
astfel punctele lor de contact cu in
teresele și aspirațiile populare, ale 
maselor largi țărănești, fără să omită, 
bineînțeles, unele oscilații și sinuo
zități în activitatea lui Tudor.

„Un veac de frâmîntări sociale*  
realizează una din cele mai pertinen
te și mai viguroase critici ale libe
ralismului român ca expresie ideolo
gică a burgheziei, slabă sub raport 
economic, vădind inconsecvență po
litică și lipsă de curaj revoluționar, 
tendință spre compromis și pactizare 
cu moșierimea. în tratarea lui Pă
trășcanu aceste trăsături nu apar ca 
Însemne de ordin subiectiv volitiv, ci 
se înscriu în logica procesului isto
ric. Ne întîmpină, deci, un mod de 
abordare vizînd dezvăluirea relațiilor 
dintre elementele sistemului, a rădă
cinilor profunde ale fenomenului. A- 
ceeași obiectivare a analizei reclama, 
însă, o tratare mai precis conturată, 
mai completă, a rolului burgheziei 
care, în pofida limitelor de clasă, 
a îndeplinit, în perioada ascensiunii 
sale istorice, și mai ales în timpul re
voluției de la 1848 și al Unirii Prin
cipatelor, un rol important în dezvol
tarea economică, politică și socială a 
României, în înfăptuirea unora din
tre aspirațiile naționale fundamenta
le.

Axîndu-și lucrarea pe problematica 
socială, Pătrășcanu nu-și propune să 
examineze aspectele luptei naționale 
din istoria poporului român. De acea, 
aprecierile care se referă la aceste 
aspecte, pînă la Unirea Principatelor 
Române, au mai mult un sens pole
mic în care mai ușor își pot face lo
cul unele unilateralități, exacerbarea 
anumitor elemente în defavoarea al
tora. Documentele istorice relevă exis
tența conștiinței unității de neam șt 
a ideii unirii exprimate pregnant 
încă din perioade cu mult anterioa
re decît reiese din scrierea „Un 
veac de frâmîntări sociale". Cerce
tarea științifică a pus, de asemenea, 
în lumină dintr-un unghi mai cu
prinzător, dintr-o perspectivă istori
că mai largă, sensul și semnificația 
primei uniri a celor trei țări ro
mâne realizată sub sceptrul lui Mi
hai Viteazul.

în ceea ce privește Unirea Prin
cipatelor, Pătrășcanu, fidel orientării 
sale de a pune în lumină rolul de
terminismului social, subliniază im
portanța factorilor de ordin material- 
economic care au concurat la reali
zarea actului de la 24 Ianuarie 
1859. Integritatea imaginii presupu
nea însă și evaluarea mai temeinică 
a unui factor atît de dinamic, cu o 
mare capacitate propulsivă, cum a 
fost conștiința națională. Ea a im
primat Unirii din 1859 o deosebită 
vibrație patriotică, i-a dat culoarea și 
relieful unic pe care-1 transmite vii
torimii.

Lucrețiu Pătrășcanu consideră că 
este necesar să se facă distincție între 
feudalism și iobăgie în sensul că ele 
constituie de fapt două alcătuiri so
cial-economic? deosebite. Teza avea o 
anumită circulație în literatura isto
riografică marxistă a epocii.

Fenomenele pe care le descrie ca 
fiind caracteristice regimului iobă
gie! s-au petrecut în realitatea eco
nomică și socială a țărilor române și 
surprinderea lor cu mare acuitate 
constituie un merit al lucrării. Astfel, 
Iirocesul extinderii rezervei seniorale 
a sfîrșitul secolului al XVIII-lea și 

în toată prima jumătate a secolului 
al XIX-lea, creșterea prestațiilor ță
rănimii dependente, inclusiv a zile
lor de clacă, intensificarea exploată
rii producătorilor direcți, ruinarea 

.gospodăriilor acestora și, deci, sub
minarea forțelor de producție ale în
tregii alcătuiri agrare, iar, ca urmare, 
ascuțirea contradicțiilor sociale sînt 
fenomene acceptate azi de cercetările 
istoriografice cele mai reprezentative 
și investigate cu toată atenția pe 
care o merită. Adoptarea unui ’ în
veliș terminologic neadecvat pentru 
a exprima aceste fenomene, așa cum 
se face în „Un veac de frâmîntări 
sociale", este însă de natură să pro
ducă unele confuzii șl, de aceea, ac
cepția dată iobăgiei ca și datele cro
nologice ale situării ei apar nejustifi
cate.

Lucrarea dă o puternică lovitură 
concepțiilor după care răscoalele ță
rănești de la sfîrșitul secolului al 
XIX-lea și începutul secolului al 
XX-lea au fost ineficiente ca mij
loace de luptă socială Ea reliefează 
cu putere conținutul lor progresist, 
situat „pe linia transformărilor vi
itoare ale întregii societăți româ
nești". în stabilirea cauzelor răscoale
lor găsim însă unele aprecieri unila
teral formulate, polarizînd întreaga a- 
tenție spre procesul dezvoltării capi
taliste și consecințele socia.l-economi- 
ce ce decurg din aceasta Este drept, 
ansamblul considerațiilor făcute în 
capitolul consacrat răscoalelor și cau
zelor lor permite să desprindem 
Ideea profundă ce conduce spre ex
plicarea energiei revoluționare a ță
rănimii ca produs al contradicțiilor 
izvorîte din persistența relațiilor se
mifeudale în condițiile transformării 
capitaliste a agriculturii.

★
Minusurile interpretative ale lucră

rii reflectă într-o măsură optica pe
rioadei respective, influența unor teze 
care aveau pe atunci circulație și în 
partidul nostru ; unele inadvertențe 
se datoresc, desigur, și condițiilor deo
sebit de grele în care a fost scrisă. 
Toate acestea nu scad valoarea d° 
ansamblu a lucrării. Ea face parte 
din categoria scrierilor de ținută a 
căror viabilitate înfruntă vremea.

Judecată din perspectiva evoluției 
istoriografiei românești, lucrarea își 
păstrează nu numai importanța unei 
contribuții certe ; gîndirea novatoare 
formată în spiritul marxismului revo
luționar care domină această operă, 
a însemnat un-solid reper în jalona
rea orientării materialist-dialectice a 
științei istorice din țara noastră.

Constituirea marxistă a istoriogra
fiei noastre revendică în mod legitim 
unele elemente și căi de investigare 
prezente în lucrarea lui Lucrețiu Pă
trășcanu și în aceasta constă sensul 
activ, viu al operei sale.

„Leninismul — deschizătorul epocii 
de aur a omenirii" - este titlul sim
pozioanelor organizate cu prii 
aniversării centenarului nașterii 
V. I. Lenin, la căminele culturale
din comunele Stîngăceaua, Poroina 
Mare și Prunișor din județul Mehe
dinți. Activiști de partid și de stat, 
profesori de istorie și limba română 
au prezentat, în fața a numeroși par
ticipant, opera și biografia întemeie
torului P.C.U.S. și al primului stat 
socialist din lume — Vladimir Ilici 
Lenin.

★
în cadrul manifestărilor consacra

te aniversării a 100 de ani de la

La 
to- 
su- 

al

în ziua de 28 februarie a avut loc 
Plenara Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studențești din România, 
lucrările plenarei au luat parte 
varășii 1 Ion Iliescu, membru 
pleant al Comitetului Executiv
C.C. al P.C.R , prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, Ion Teoreanu, șeful 
secției de învățămînt a Consiliului 
de Miniștri, Alexe Popescu adjunct 
al ministrului învățămîntului. Au 
participat, de asemenea, prorectorii 
cu munca educativă, din cadrul in
stituțiilor de învățămînt superior, ac
tiviști ai U T.C. și ai U.A.S.R., redac
tori ai prese! centrale de tineret și 
studențești.

Pe baza referatului prezentat de 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu, pre
ședintele Consiliului U.A.S.R., secre
tar al C.C. al U T.C., plenara a dez
bătut problemele activității desfășu
rate de asociațiile studențești în că
mine și cantine și a stabilit măsu-
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cinema

@ Ghici cine vine la cină?: PATRIA
— 9; 12; 15; 18; 21.
• Visul domnului Gentil: REPUBLI
CA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15,
FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. 
© Reconstituirea: LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
q Te Iubesc, te iubesc: CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21.
O Comisarul X șl „Panterele al
bastre": BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Explozie în munți: FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30.
q Noapte cu ceață: VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© Căsătorie prin mica publicitate: 
CENTRAL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; “ *“
O ~

o

8,30;
18,45; 20,45.

La Nord prin Nord-Vest: LUMINA 
9,15—10,45 în continuare; 19,45. 
Filme de desene animate: DOINA 

9*  12
Prieteni fără grai: DOINA — 13,30, 

15,30; 18.
O
LIRA ____
O Vă place Brahms?: DOINA — 
16; 18,30; 20,45, UNIREA — 15,30; 18.
© Totul de vînzare: UNIREA — 
20,15.
® O nuntă cum n-a mal fost: TIM
PURI NOI — 9—19,30 în continuare. 
© Cînd se arată cucuveaua: FERO
VIAR — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
© Stăpîn pe situație: EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30.
© Don Juan fără voie: GRIVIȚA — 
9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30.
® Becket: ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30; 19.
O Prea mic pentru un război atît de 
mare: BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
© Simpaticul domn R: DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
O Via Mala: BUCEGI — 11; 16; 18,15;- jn continuare.20.30, TOMIS — 9—15
18; 20,15.
O O fată fericită;
(sala Union) — 10,30; . ,
© Crimă în stil personal: LIRA — 
20,15.
© Dragă Brigitte: DRUMUL SĂRII — 
15; 17,30; 20.
© Bătălia pentru Roma: FERENTARI
- 15,30, 19, PACEA — 15,30; 19.
q Păcatul dragostei: GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, VOLGA — 9—13,30 în 
continuare; 16; 18,15; 20,30. PROGRE
SUL — 11,30; 14; 16,15; 18,30.
© Cu mîinile pe oraș: PROGRESUL
— 20,45.
q Bcru șl comisarul San Antonio: 
COTROCENI — 15,30; 18.
© Roșu și auriu: COTROCENI —
20.30.
© Călugărița: FLOREASCA — 10;

CINEMATECA 
12,30; 14,30.

ȘTIRI CULTURALE
4

Casa de cultură din Alba lulia a 
găzduit sîmbătă după-amiază un 
simpozion organizat cu prilejul îm
plinirii a 185 de ani de la răscoala 

: iobagilor din Transilvania, condusă 
de Horia, Cloșca și Crișan. Cadre 
de specialitate de la muzeul de is- 

; torie din localitate au evocat des
fășurarea răscoalei în județul Alba, 

'personalitatea lui Horia și Răscoala 
de Ia 1784—1785 reflectată în artă, 
’’.levi ai Liceului „I-Ioria. Cloșca și 
,'rișan" .și de la Școala generală nr. 
! au depus jerbe de flori la obelis
cul celor trei martiri.

Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț a prezentat sîmbătă, în pre
mieră pe țară piesa „Woyzeck", a 
dramaturgului Georg Biichner, în 
regia lui Radu Penciulescu,

☆
Sîmbătă seara, pe scena Casei de 

cultură a sindicatelor din Suceava, 
a avut loc premiera spectacolului 
„Cîntec de viață nouă", prezentat de 
ansamblul artistic „Ciprian Porum- 
bescu" din localitate.

(Agerpres)

Programul I

nașterea întemeietorului primului 
stat socialist din lume, la Hunedoara 
a avut loc simpozionul „Lenin și 
contemporaneitatea". Au fost prezen
tate expunerile „Lenin, conducătorul 
partidului comunist" și „Activitatea 
neobosită și principială a P.C.R. în 
spiritul ideilor leniniste privind în
tărirea mișcării comuniste interna
ționale". La cluburile „Siderurgis- 
tul" și „Constructorul" din localitate 
și la clubul minerilor din Ghelar au 
fost deschise expoziții ilustrînd acti
vitatea revoluționară a lui I.enin.

rlle menite să contribuie la îmbună
tățirea generală a muncii educative 
și social-gospodărești.

Plenara a luat, de asemenea, In 
discuție informarea asupra rezultate
lor obținute de studenți în sesiunea 
de examene din februarie a.c., pre
cum și informarea cu privire la ac
tivitatea politico-ideologică desfășu
rată de asociațiile studențești în s°- 
mestrul 1 al anului universitar. S-au 
stabilit cu acest prilej sarcini concre
te privind intensificarea preocupări
lor în domeniul pregătirii profesio
nale, politico-ideologice a studenților, 
pe temeiul filozofiei materialist-dia
lectice în spiritul politicii partidului 
și statului nostru, al Documentelor 
Congresului al X-lea.

Participanțil la plenară au aprobat 
programul de activitate al Consiliu
lui U.A.S.R. pentru semestrul II al 
anului universitar.

în încheierea lucrărilor plenarei, a 
luat cuvîntul tovarășul Ion Iliescu.

13,30;
13; 16,15;
© Iubirea 
15,30; 18.
© Liniște
20.30.
© Valea păpușilor: POPULAR 
15,30; 18, RAHOVA — 15,30; 18.
o Profesioniștii: VITAN — 15,30;
20.30. CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
© BIow-up: VIITORUL — 15,30;
20.30.
• Femeia îndărătnică: COSMOS 
15,30; 18; 20,15.

16,30; 19,30, MIORIȚA — 9,45; 
19,30.
6trlct oprită: MOȘILOR — 

șl strigăt: MOȘILOR

18;

18;

• Filarmonica de stat „George Enes- 
cu“ (la Ateneul Român): Concert e- 
ducativ pentru elevi — 9,30; 12. Tema: 
Romantismul. Prezintă: Nina Turcu. 
@ Opera Română: Traviata — 11; Ră
pirea din serai. — 19,30; (la Sala Pa
latului): Seară vleneză — 11; 16.
© Teatrul de operetă: My fair lady
— 10,30, Contesa Maritza — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia); O scrisoare pierdută
— 10,30; Castiliana — 19,30; (sala Stu
dio): Părinții teribili — 10,30; Tra
vesti — 15,30; Cine ești tu? — 19,30. 
© Teatrul de Comedie: Croitorii cei 
mari din Valahia — 10,30; Dispariția 
lui Galy Gay — 15; Mandragora — 
20.
© Teatrul „Liicia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu): 
Nepotul lui Rameau — 10,30; Trans
plantarea inimii necunoscute — 15; 
Meteorul — 20; (sala din str. Alex. 
Sahia): Puricele în ureche — 10; Vi
raj periculos — 15; Tandrețe șl ab
jecție — 20.
© Teatrul Mic: Emigrantul din 
bane — 10,30; Primarul lunii și 
ta sa — 15,30; Prețul — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Don Quijotte — 10; Vijelie 
în crengile de sassafras — 15,30; La 
ciorba de potroace — 19,30; (sala 
Studio); Cînd luna e albastră — 
10,30; Ce scurtă e vara — 16; Dialog 
despre dragoste — 20.
© Teatrul Giulești: Comedie cu ol
teni - 10; 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă": Nota zero 
ia purtare — 10; Emlnescu "*  
nica — 19,30.
® Teatrul evreiesc de stat: 
tov» — 11; Noaptea în tîrgul
19.30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala 
lea Victoriei): Șoricelul și păpușa — 
11; ~ ' 
str. Academiei): Căluțul cocoșat 
11.
© Teatrul satiric muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy): Boeing-Boeing — pre
mieră — 19,30 (sala din Calea Victo
riei nr. 174): Nicuță... la Tănase —
19.30.
© Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu": Floare de cactus — 10; 
19,30.

Brls- 
lubi-

și Vero-

Mazel- 
vechl —

din Ca-

Cabaretisslmo 19,30; (sala din
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InUBU ASTRONAUTILOR CU OAMENI

DE ȘTIINȚĂ Șl REPREZENTANT! Al PRESEI

Sîmbătă după-amiază astronauții 
americani Charles Conrad, Richard 
Gordon și Alan Bean s-au Intîlnit în 
sala mică a Palatului Republicii So
cialiste România cu oameni de știin
ță — academicieni, profesori, cerce
tători, specialiști în astronautică —- 
cu ziariști din presa centrală, de la 
Radioteleviziune și corespondenți ai 
presei străine.

Președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, acad. Miron Ni- 
colescu, a salutat cordial pe astro- 
nauți și i-a prezentat participanților.

în deschiderea întîlnirii a fost 
prezentat un film în culori cu ima
gini din timpul zborului lor spre 
Lună, al aselenizării și al activității 
pe suprafața selenară, întoarcerii 
pe Pămînt și recuperării capsulei 
spațiale în Oceanul Pacific. Filmul 
a fost comentat de cei trei astro- 
nauți și a stîrnit viul interes al 
participanților.

în continuare, Charles Conrad a a- 
rătat că în Statele Unite programul 
spațial și-a cîștigat un loc binemeri
tat prin faptul că el contribuie la 
formarea unei tehnologii noi care a 
și început să aducă foloase progresu
lui omenirii.

Răspunzînd la întrebările adresa
te, astronautul american a spus : 
Sîntem angajați în prezent într-un 
program de transporturi spațiale a 
cărui punere la punct va dura cel 
puțin trei ani. Aceasta ne va da po
sibilitatea să plasăm pe orbită nave 
la un cost de 10 ori mai mic decît 
cel prezent, deci, cu alte cuvinte, 
vom transforma programul spațial 
într-un program rentabil din punct 
de 
va 
cu 
ce

vedere economic. Acest program 
da astfel posibilitatea să ajungem 
ușurință pe orbita terestră, ceea 
ne va permite în cele din urmă să 

populăm poate și Luna. Costul aces
tui program este atît de redus, îneît 
ne va permite să transportăm pe Lună 
chiar șl apă de băut. Vorbitorul a 
menționat în continuare alt program, 
unul din cele mai interesante pe cale 
de a fi puse la punct, acela prin care 
un sistem de nave automate și sate
liți cu echipaj uman va putea informa 
orice țară din lume dacă, de pildă, 
recoltele sînt promițătoare, dacă exis
tă nevoia de îngrășăminte, de apă 
etc.

Deși cunoștințele noastre cresc în 
progresie geometrică, cam în același 
timp crește și costul acestor progra
me. Așa că Statele Unite au atins o 
limită în acest domeniu și sînt con
vins — aceasta este părerea mea 
personală — că va fi bine venită par
ticiparea altor țări la cercetarea spa
țială, astfel fncît întregul program 
să fie folositor omenirii. Totodată, 
sînt convins că nu numai Statele 
Unite dispun de o tehnologie spa
țială ; mai sînt- și alte țări care, în 
diferite domenii de specializare, dis
pun de o tehnologie pe care o pot 
pune la îndemîna acestui 
comun pentru realizarea 
despre care am vorbit.

în legătură cu protecția 
micrometeoriților, Charles 
arătat că la costume s-au
straturi de material plastic extrem 
de ușor, material care a servit și la 
crearea unui spațiu între zona pre
surizată și suprafața exterioară a mo
dulului lunar. în ce privește modu
lul de comandă, scutul termic este 
suficient pentru protecție împotriva 
micrometeoriților, iar structura mo
dulului de serviciu e îndeajuns de 
solidă, fiind metalică, pentru a apăra 
Interiorul acestuia. Nici eu, nici alți 
astronaut! care au avut activități ex- 
travehiculare în timpul programelor 
„Gemini" și „Apollo" nu au fost vreo
dată loviți de un micrometeorit, ast
fel ca impactul să poată fi stabilit 
la o examinare ulterioară a costu
mului.

Astronautul american a subliniat 
apoi că, în urma zborului lor, au pro
pus, pentru următoarele aselenizări, 
introducerea anumitor . modificări în

program 
scopurilor

împotriva 
Conrad a 
folosit 14

programele calculatoarelor care se o- 
cupă de zbor și în special de mo
mentul aselenizării, pentru a se evi
ta unele inconveniente, ca de pildă, 
cantitatea foarte mare de praf lu
nar stîrnit la aselenizare.

La rîndul său, Alan Bean a preci
zat că praful lunar ar putea constitui 
o problemă serioasă, prin pătrunder 
rea sa în diferite puncte critice ale 
echipamentului. De aceea, am propus 
și s-au luat măsuri de modificare a 
echipamentului pentru zborurile ur
mătoare, a menționat el. Am obser
vat că o excursie lunară de patru 
ore nu est? excesiv de obositoare, 
însă ni s-a făcut de mai multe ori 
sete în acest timp. De aceea s-a și 
luat măsura adăugării unei mici pro
vizii suplimentare de apă pentru cos
tumele echipajului „Apollo-13“. Am 
propus, de asemenea, adăugirea unei 
unelte pentru săpat șanțuri, care să 
pătrundă mai ușor sub straturile de 
praf de pe suprafața lunară. în ge
neral am fost cît se poate de mul
țumiți, atît de costum, cît și de echi
pament și sînt convins că se poate 
sta și activa pe suprafața lunară mai 

mult decît cele 5 ore prevăzute ca 
activitate maximă extravehiculară 
pentru echipajul „Apollo-13“.

în timp ce ne aflam pe Lună, a 
spus în continuare Alan Bean, ste
lele erau invizibile pentru noi din 
cauza strălucirii Soarelui și a efec
tului de umbrire provocat de vizoa
rele căștilor noastre. însă puteam 
vedea Pămîntul, care era cam ,1a 20 
grade deasupra noastră, la orizont. 
Era cam de 4 ori mai mare decît 
Luna văzută de pe Pămînt. în timp 
ce ne aflam în modului lunar, pu
team vedea stelele pe cer, căci în 
interior era ceva mai întuneric. Le 
vedeam și mai bine dacă ne uitarț 
prin luneta sistemului nostru de na 
vigație. îl vedeam foarte bine și p 
Gordon trecînd deasupra noastr; 
cam la fiecare două ore și ceva, dac 
ne uitam cu atenție. Nava lui ară 
cam la fel ca un satelit cînd tre 
noaptea pe cer deasupra Pămînț 
lui.

Nu cred că aș putea spune că 
rezolvat aproape în întreg? 
problemele unei călătorii Pămîi 
Lună—Pămînt — a spus Rict 
Gordon. Există, de pildă, anu 
perturbațil gravitaționale în / .
Lunii, pe care încă nu le cunoa 
în totalitate. Dacă ne aflăm în 
Lunii pe o traiectorie aproxi' 
ecuatorială, traiectoria se moi 
e perturbată și nu înțelegem c/ 
voacă această modificare.

Referindu-se la ecliosa sola 
servată la întoarcerea spre ! 
astronautul a precizat : Ceea c 
părut ceva deosebit la această 
a fost faptul că banda circi 
lumină din jurul Pămîntulu 
mosfera — era segmentată ș1 
mată din cercuri concentrice 
sîntem obișnuiți să o veder 
fenomen deosebit de interes 
ne aflam în spațiul cosm 
neluminată a Pămîntului el 
neagră, nu se putea disti 
nici un detaliu, era Ia fel 
și întunecată ca și restu' 
în timpul eclipsei de Soa 
tea neluminată a Pămînti 
tut vedea în atmosferă 
putut distinge destul de 
rul Indiei și percepe ma; 
atmosferă

în ce privește viața f 
vei noastre, pot să vă 
avut condiții foarte bui 
mîncare excelentă, ne-î 
ni și din cînd în cînc 
chiar spăla și bărbi

în încheierea întîln' 
tul navei „Apollo-12“, 
rad, a spus : înainte 
eram convinși că 
prietenește, știind cl 
festă un interes deo' 
cetările spațiale. Fo! 
pentru a vă muițui 
pentru calda ospita 
modul extrem de i 
am fost primiți.

ț

oaspeți ai8.15 Matineu duminical pentru co
pii și tineretul școlar

10.15 Ora satului
11.15 Concert simfonic : Simfonia 

a V-a de Ceaikovski. Inter
pretează Orchestra simfonică 
a Filarmonicii din Tokio. 
Dirijor Mircea Basarab 
De strajă patriei
Emisiune în limba maghiară 
închiderea emisiunii de di
mineață
Film serial: „Rîul întunecat" 
(VII)
Realitatea ilustrată 
Telejurnalul de seară

19,2,0 Noutăți cinematografice.
19,45 Soli ai artei populare: *“ 

samblul „Călușul" din Scor- 
nicești-Olt 
Document “ '*  '*
La Craiova acum un sfert
veac
Concertul speranțelor. 
Telejurnalul de noapte 
Telesport 
închiderea emisiunii progra
mului I

An-

6 Martie 1945: 
de

(Urmare din pag. I)

20.1C

J i.

Programul II

20,15
20,50

22,10
22,20

22,45

Medalion D. G. Kiriac
Film artistic „Arena circu
lui"
Actualități literare
Roman foileton: „Mîndrie șl 
preiudecată" (IV) 
închiderea emisiunii progra
mului II

I
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Deși vizita noastră în țara dv. este 
scurtă — a spus vorbitorul — sperăm 
să cunoaștem cît mai mulți ------- :
și în cadrul întîlnirilor cu oamenii 
de știință să împărtășim din experi
ența pe care am acumulat-o în tim
pul zborului nostru.

Un grup de tinere fete, îmbrăcate 
în costume naționale, oferă astronau- 
ților și soțiilor lor buchete de flori.

După ceremonialul primirii, 
trei cosmonauți 
într-o mașină 
motocicliști, 
Capitală De-a 
flau numeroși 
Iute pe cei care în noiembrie 1969 au 
înscris o pagină glorioasă în marea 
epopee a pătrunderii omului în spa
țiul cosmic.

Pe străzile Capitalei, astronauții 
americani sînt întîmpinați cu aceeași 
căldură, ca semn al prețuirii pe care 
poporul nostru o acordă faptelor cu
rajoase, închinate progresului științei, 
al întregii omeniri dornice de pace.

oameni

cei 
americani iau loc 

deschisă, escortată de 
îndreptîndu-se spre 

lungul traseului se a- 
cetățeni veniți să sa-

Imediat după sosire, astronauții 
americani au început vizita în Ca
pitală. Prima „escală" a echipajului 
„Apollo-12“ a fost la Palatul pionie
rilor din Dealul Cotrocenilor. La in
trarea în palat, temerarii cuceritori 
ai Selenei sînt salutați de Virgiliu 
Radulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor. 
Un grup de pionieri oferă astronau- 
ților însemnele caracteristice organi
zației lor — insigna și flamura pur
purie. După ce eleva Cristina Cio- 
botaru, de la Liceul nr. 30, rostește 
în limbile română și engleză mesa
jul de salut al pionierilor municipiu
lui București,' oaspeții sînt invitați 
să viziteze cîteva din cercurile prac
tice care funcționează în incinta pa
latului.

Ansamblul artistic „Românașul", al 
Palatului pionierilor, prezintă apoi 
oaspeților un reușit program de cîn- 
tece și dansuri populare românești.

în încheierea vizitei, astronauții 
Conrad, Gordon și Bean, au primit

cea mai înaltă distincție a Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor — Medalia „Cutezătorii" — 
ce se conferă pentru acte de înaltă 
bravură.

în continuare, astronauții americani 
au vizitat Institutul politehnic, unde 
au fost salutați cu căldură de prof, 
dr. docent George Bărănescu, mem
bru corespondent al Academiei, rec
torul institutului, și de Nicolae Iri- 
mie, președintele Uniunii Asociațiilor 
Studențești din Centrul universitar 
București. Studenții ii primdsc cu 
îndelungi aplauze. în holul mare ai 
noii construcții a institutului rec
torul prezintă astronauților macheta 
ansamblului de clădiri ce alcătuiesc 
impunătorul edificiu universitar, ve
ritabil avanpost al învățămîntului 
tehnic superior din țara noastră.

Astronauții iau apoi parte la o în- 
tîlnire cu studenții bucureșteni că
rora le-au răspuns la numeroasele 
întrebări privind performanțele navei 
care i-a purtat în expediția lor sele
nară.

La sfîrșitul vizitei, oaspeților li s-a

înmînat plache 
plinirii unui 
învățămînt

Sîmbătă 
astronauții 
conferință 
Jane Conrai 
Sue Bean 
Palace, cu 
liului Națio
ariste din 1 * c

într-o at / n
avut loc d i
ale vieții d / si
a fost urn Isoților io / se

Seara, f Io:
asistat la 
dintre se 
Germanii 
mondial, 
în acest

Spectf 
pe nay/ 
tribuna 
ficial
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Astăzi e „Mărțișor". 1 Martie, | 
simbol al primăverii, este toto- .

■

tovarasulu
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri Emil Drăgănescu, președin
tele părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare e- 
conomică, a oferit sîmbătă un dejun, 
în saloanele restaurantului „Athănce 
Palace", în cinslea lui Dușan Gligo- 
rievici, membru al Vecei Executive 
Federale a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
părții iugoslave în Comisia mixtă de

colaborare economică, aflat în vizită 
în țara noastră.

Au luat parte Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Alexandru Albescu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, alte persoane oficiale, pre
cum și Iso Njegovan, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

(Agerpres)

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri Mihai Marinescu a primit 
sîmbătă dimineața pe J. Ferguson 
Smith, directorul general al firmei 
British-Aircraft Corporation, care, 
însoțit de un grup de experți, face 
o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat loan Avram, ministrul industriei

A fost prezent ambasadorul Marii 
Britanii la București, Denis Seward 
Laskey.

Cu acest prilej au fost discutate 
unele probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și cooperare 
dintre firma engleză și întreprinderi 
românești.

■

dată și prilejul tradiționalului 
cadou — mărțișorul. Eveni
mentul a fost pregătit încă din 1 
luna aprilie... 1969. Rezultatul ? g 
La dispoziția bărbaților au I 
fost puse, pentru 1 martie 1970, i 
nu mai puțin de 8 445 000 de > 
mărțișoare, în 1 398 de modele, I 
dintre care 648 reprezintă crea- | 
ții noi ale unităților speciali
zate. Cum se vede, întîmpinarea I 
primăverii a mers „șnur".

Se va trezi
Valentin Suciu, fost șef al | 

unui depozit de vinuri din Alba 
Iulia, se credea in crama per- I 
sonală. în consecință, organiza 
cu prietenii săi (și avea destul .1 
de mulți) chefuri, adesea pre- ■ 
lungite pină in zori, oferea drept 
cadouri sticle cu vin rubiniu din | 
renumitele podgorii ale județu
lui. Alte sute de sticle cu vin le 
„transforma", cu ajutorul unor 
complici, in bani „de buzunar". • 
Acum, cind s-au încheiat soco- I 
telile, s-a stabilit că fostul șef I 
de depozit a delapidat nici mai I 
mult, nici mai puțin de 120 000 .
de lei. Cercetările sînt încă în 
curs. Un lucru este sigur : după | 
atît^a'chefuri va sta intr-un me
diu care favorizează trezirea. I

Cu prilejul celei de-a 14-a aniver
sări a Armatei Populare Naționale a 
Republicii Democrate Germane, mi
nistrul Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România, general-colo
nel Ion Ionițâ, a tansmis o telegramă 
de felicitare generalului de armată 
Heinz Hoffman, ministrul apărării 
naționale al Republicii Democrate 
Germane.

Atașatul militar, aero și naval al 
R.D. Germane 1 ~
Boris Behring, s-a întîlnit recent cu 
cadre militare "'7
tei noastre, în fața cărora a vorbit 
despre cea de-a 14-a aniversare a 
Armatei Populare Naționale a R.D. 
Germane. Cu acest prilej, asistența 
a vizionat filme documentare și foto- 
expoziții înfățișînd aspecte din viața 
și activitatea militarilor din R.D. 
Germană.

la București, lt. col.
din unități ale arma-

din R.D.

4
Au participat, de asemenea, Wagner 
Wasservogel, președintele Directora
tului Campionatului mondial de 
hochei pe gheață de la București, 
membri ai conducerii Ligii interna
ționale de hochei pe gheață, arbitri 
și oficiali, reprezentanți ai presei.

★
Delegația de industriași italieni, 

condusă de Virginio Rognoni, mem
bru al Parlamentului italian, care a 
făcut o vizită in țara noastră, a pă
răsit sîmbătă la amiază Capitala.

★
Prin Hotăiîre a Consiliului de Mi

niștri, tovarășul Petre Moldovan a 
fost destituit din funcția de adjunct 
al ministrului agriculturii și silvicul
turii pentru activitate necorespunză
toare și încălcarea normelor eticii 
comuniste.

Sîmbătă la amiază a plecat spre 
R.D. Germană o deiegație guverna
mentală, condusă de tovarășul Mihai 
Marinescu, vicepreședinte a’ Consi
liului de Miniștri, pentru a participa 
Ia deschiderea Tîrgului internațional 
de la Leipzig

La plecare, pe aeroportul Băneasa,

delegația a fost salutată de tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului ele Miniștri, și alte persoane 
oficiale

Au fost de față Ewald Moldt, am
basadorul R D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

între 24 și 27 februarie a.c. a avut 
loc la Moscova cea de-a 
ședință a Comitetului 
al Consiliului 
mic Reciproo. 
participat : L.

s

Ca pe roate |
feri, la Depoul C.F.R. Bucu- 

rești-Triaj, 274 mecanici de lo- I 
comotivă, 197 fochiști și ajutori 
de mecanici, precum și 5 meca- | 
nici instructori au fost răsplă- | 
tiți pentru activitatea depusă în I 
cursul anului trecut. în tot acest ■ 
timp ei au muncit ireproșabil, 
neînregistrind nici o abatere de | 
la siguranța circulației pe liniile 
ferate. Felicitările au venit în 
consecință. Adică pe toată linia!

★
Sîmbătă seara a sosit 

Thalcin Kyaw Tun, noul 
extraordinar și plenipotențiar al Uni
unii Birmane în Republica Socia
listă România. .

★
Consiliul popular al municipiului 

București a oferit sîmbătă un cocteil 
cu ocazia desfășurării în Capitală a 
ediției 1970 a Campionatului mondial 
de hochei pe gheață — grupa B. Au 
luat parte Ion Cosma, prim-vicepre- 
ședinte, și a ți membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului popular mu
nicipal, reprezentanți ai conducerii 
Consiliului național pentru educație 
fizică și sport, deputați, constructori 
ai patinoarului artificial „23 August".

în Capitală 
ambasador

(Agerpres)

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI 

EXCEPTIONAL 
din 22 februarie 1970

2 autoturismeCATEGORIA I >
„Dacia 1300“ ; a Il-a : 1 autoturism 
„Dacia 1100“ ; a IlI-a : 7 autoturisme 
„Moskvici 408“ și 5 variante 10°/0 
a 5 450 lei ; a IV-a : 2 autoturisme
„Skoda 1000 MB" și 5 variante 10% 
a 4 939 lei ; a V-a ; 701,6 variante, din 
care 100 -excursii Moscova—Lenin
grad prin tragere la sorți ; a Vl-a t 
12 123 variante a 50 lei.

comerțului exterior«
Ministrul comerțului exterior. Cor

nel Burtică, s-a înapoiat sîmbătă 
după-amiază în Capitală, venind din 
R.F. a Germaniei, unde a făcut o 
vizită 1? invitația ministrului eco
nomiei, Karl Schiller. Cu acest pri
lej au avut loc convorbiri privind 
nivelul schimburilor comercial?, pre
cum 
rării 
două

La 
erau 
Ministerului Comerțului 
precum și Franz Drutschmann, 
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
R.F. a Germaniei la București, 
membri ai ambasadei.

și posibilitatea lărgirii coope- 
economice și tehnice dintre cele 
țări.

sosire, pe aeroportul Băneasa, 
prezenți membri ai conducerii 

Exterior, 
In
al 
Și (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele 
de 2, 3 și 4 martie. In țară : 
vreme în general umedă. Cerul 
va fi variabil, mal mult acope
rit. Vor cădea precipitații tem
porare sub formă de ploaie, la- 
poviță și ninsoare. Vîntul va 
sufla potrivit, cu intensificări 
predominînd din sectorul nord- 
vestic Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 10 
și zero grade, iar maximele în
tre minus 3 și plus 7 grade. 
In București : vreme relativ 
umedă, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit. Vor cădea preci
pitații. atit sub formă de ploaie, 
cît și, temporar, sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vînt slab 
pină la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.
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Au călcat

La laboratorul întreprinderii 
de panificație din Tîrgoviște, în- 
tr-una din zilele trecute, au fost 
aduse la analiză citeva eșantioa
ne din făina ce urma să intre 
în procesul de fabricație. Rezul
tatele analizelor de laborator nu 
lăsau nici un dubiu : făina era 
amestecată cu praf de sticlă. De 
unde și pină unde apăruse el 
acolo ? Explicația e simplă. Cele 
două autocamioane ale între
prinderii de expediție și camio- 
naj de pe lingă stația C.F.R. 
Tîrgoviște, care au cărat făina 
de la gară la fabrică, transpor
taseră mai înainte vată de sticlă 
și nu fuseseră curățate. Din a- 
ceastă cauză, 30 tone de făină 
sînt acum bune de aruncat pe 
apa sîmbetei. Paguba trebuie să 
o suporte, desigur, cei vinovați; 
Bineînțeles, fără a fi scutiți și 
de sancțiunile ce li se cuvin 
pentru o asemenea gravă negli
jență.

0 victorie așteptată: România—Elveția 22-7
’*OMAN|Atf1O F.G. 5-2

Week-end, dar nu 
pentru handbaîiști

XLV-a 
Executiv 

de Ajutor Econo- 
La ședință au 

___  _ Avramov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria. F. Ha- 
mouz, vicepreședinte al Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
G. Weiss, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole, 
P. Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Gh. Rădulescu, vice
președinte a) Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
A. Apro, vicepreședinte al Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, M. Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

Ședința a fost prezidată de P. Ja
roszewicz, reprezentantul Republicii 
Populare Polone, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R P. Po
lone.

în legătură eu pregătirea sesiunii 
ordinare a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, Comitetul Exe
cutiv a examinat problema pregătirii 
„Raportului Comitetului Executiv 
pentru cea de-a XXIV-a sesiune a 
C.A.E.R. despre mersul lucrărilor pri
vind realizarea hotărîrilor celei de-a 
XXIII-a Sesiuni (speciale) a CAER".

La ședința Comitetului Executiv 
al C.A.E.R a lost continuată examina
rea problemelor legate de pregătir a 
proiectului programului complex de 
perspectivă al adîncirii și perfecțio
nării în continuare a colaborării 
țârilor membre ale C.A.E.R. Au fost 
examinate îndeosebi propunerile 
pregătite de președintele Comitetu
lui Executiv și de secretarul con
siliului. cu privire la schema și 
structura orientativă și cu privire 
la forma juridică posibilă a acestuia.

Comitetul Executiv a adoptat o 
hotărîre cu privire la modul și ter
menele desfășurării în continuare a 
activității referitoare la pregătirea 
materialelor menționate, în vederea 
prezentării lor la cea de-a XLVI-a 
ședință a Comitetului Executiv.

N. Baibakov, președintele grupei 
de lucru 1, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării al U.R.S.S., a prezentat spre 
examinare Comitetului Executiv 
materialele pregătite de grupa de 
lucru, privind principiile, modul, 
premisele organizatorice, economice 
și juridice ale stabilirii legăturilor 
directe între ministerele, departa
mentele, organizațiile economice, in
stitutele de cercetări științifice și bi
rourile de proiectări din țările mem
bre ale C.A.E.R., pe bază de relații 
contractuale și creșterea în legătură 
cu aceasta a interesului și răspun
derii materiale a părților. Această 
grupă de lucru a prezentat, de ase
menea, propuneri referitoare la for
mele organizatorice posibile și func
țiile organizațiilor internaționale, 
pe care le creează țările interesate. 
Comitetul Executiv a adoptat rapor
tul cu privire la aceste probleme și 
a hotărît să-1 prezinte celei de-a 
XXIV-a sesiuni a consiliului.

Comitetul Executiv a examinat 
unele probleme valutar-financiare și 
de comerț exterior pregătite de‘ gru
pele de lucru și prezentate Comite
tului Executiv al C.A.E.R. de 
I. Biro, președintele grupei de lu
cru pentru problemele de comerț 
exterior, ministrul comerțului exte
rior al R. P. Ungare, de W. Hal- 
britter, președintele subgrupei aces
tei grupe de lucru, ministru, condu
cătorul Departamentului pentru pre
țuri al R. D. Germane, de V. Gar
buzov, președintele Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru probleme 
valutar-financiare, ministrul finan
țelor al U.R.S.S., de J. Trendota, 
președintele grupei de lucru pentru 
probleme valutar-financiare, minis
trul finanțelor al R. P. Polone. Au 
fost examinate, printre altele, pro • 
iedele preliminare ale convenției cu 
privire la înființarea Băncii inter
naționale de investiții și statutului 
acesteia.

La' ședința Comitetului Executiv a 
fost examinat, de asemenea, proiec
tul de Regulament al Institutului in
ternațional pentru probleme econo
mice ale sistemului mondial socia
list.

•Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie si înțelegere reciprocă.

departa-

si medicul
Un copil in vîrstă de 11 ani, 

Marinei Stoica, din comuna Cos- 
mești (Galați) a fost adus la‘ 
Spitalul unificat din Tecuci în 
stare deosebit de gravă. Căzuse 
cu sania de la o înălțime ■ de 
aproximativ 25 de metri și pre
zenta o ruptură a ficatului, o 
fractură a maxilarului și a unui 
braț. Altă soluție pentru salva
rea lui nu era decit aceea de a-i 
extirpa o parte a ficatului (lo
bul sting) Operația, extrem de 
dificilă, a fost efectuată de me
dicul chirurg Nicolae Frățilă. 
Zile in șir el n-a părăsit camera 
de reanimare în care se afla mi
cul pacient. Copilul s-a însănă
toșit și a părăsit spitalul. Revine 
însă, la fiecare zece zile, pentru 
a fi consultat și pentru a-l re
vedea pe medicul care l-a sal
vat.

Au câștigat... 
de la un an 
la trei

Teodor Lascu din Iași vindea 
lozuri în plic. Ținea cu orice 
preț să-și rotunjească remiza 
legală din vînzarea acestora cu 
un cîștig sigur. .Și-a procurat o 
seringă și s-a apucat să desfacă 
lozurile, pentru a vedea care 
din ele este cîștigător și car? 
nu. Reținea pentru el lozurile 
cîștigătoare, iar pe celelalte le 
punea în vînzare. După un timp 
și-a asociat în această escroche
rie încă trei vînzători de lozuri. 
Tntr-una din zilele trecute, însă, 
norocul i-a părăsit pe toți pa
tru. Descoperindu-se escroche
ria ei au fost deferiți justiției. 
„Tragerea" a avut loc la Iași și 
s-a soldat cu următoarele... cîș- 
tiguri : Teodor Lascu — 3 ani, 
Toader Elisei — 2 ani și 10 
luni, Gheorghe Olaru - un an 
și 8 luni și Petre Ciubotaru — 
un an și cinci luni de închi
soare.

Rubrică redactată de :
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”

învingătorii de vineri 
seară ai hocheiștilbr 
noștri au avut ieri o 
partidă ușoară. Echipa 
bulgară — adversara 
lor de această dată — 
le-a dat doar la în
ceput o replică mai cu
rajoasă și eficientă. 
Pină în ultimele secun
de ale primei reprize, 
japonezii conduceau cu 
un singur punct avans 
(2—1) și, probabil, că 
repriza s-ar fi terminat 
cu acest scor (foarte 
onorabil pentru bul
gari I), dacă aceștia ar 
fi fost ceva mai atenți 
în apărare. Nu se a- 
dunaseră 
vreo 50 
din a i 
și Kalev 
nou la 
vantajul de goluri al 
japonezilor : 3—2. Cîte
va nesincronizări între 
fundașii echipei bulga
re, unele „stîngăcii" în 
protejarea pucului, ine
rente poate pentru o ?- 
chipă cu statut oficial 
pentru grupa C, înles
nesc pătrunderea go
lurilor în poarta lui 
Iliev : 4... 5... 6... 7—2. 
Pucul își continuă cursa 
lui nebunească, practio 
numai în „treimea" e- 
chipei bulgare. Este o 
plăcere să asiști cu cîtă 
dexteritate conduc ja
ponezii acest mic și ne- 
astimpărat 
servăm însă 
unei apărări 
te, japonezii 
greutăți în a ____
lurile și ne gîndim 
de util ar fi fost 
echipa noastră să 
practicat un astfel 
sistem defensiv...

Presa a considerat 
meciul S.U.A. — 
a Germaniei ca 
derbiul actualei 
a campionatului 
dial (grupa B). 
l-au considerat „t-..,. 
Ie interesate" ? Iată o 
întrebare la care un 
singur amănunt este 
cum nu se mai poate 
de elocvent: antrenorul 
reprezentativei S.U.A. 
nu a furnizat Biroului 
de presă al întrecerii 
formația decît în ulti
mul minut posibil.

Prima repriză începe 
cu... accidentarea lui 
Meindl, la un șut ex
trem de puternic al lui 
Mc Elmury, de la trei
me. Meindl l-a primit 
direct în față și cîteva 
secunde mai tîrziu a 
părăsit gheața. Se joa
că foarte strîns, fără 
acțiuni riscante ; cro
sele se izbesc sec, vrînd

însă decît 
de secunde 

doua repriză 
’ reduce din 

minimum a-

disc. Ob- 
că, în fața 
aglomera- 
au unele 

realiza go- 
cît 
ca 
fi 

de

R. F. 
fiind 
ediții 
mon- 
Cum 

,părți-

parcă să marcheze se
riozitatea cu care fie
care formație tratează 
întîlnirea. R. F. a Ger
maniei are prima șan
să și o fructifică prin 
Hartelt, în min. 4. Un 
minut mai tîrziu, Funk 
ratează din imediata 
apropiere a porții lui 
Wetzel. Sînt construite 
multe faze de calitate 
și publicul aplaudă cu 
dărnicie. Reprezentati
va S.U.A. pare oare
cum descumpănită de 
replica viguroasă pe 
care i-o dă formația 
R.F.G. Sîntem în min. 8. 
Patru minute mai tîr
ziu, Gambucci ratează 
singur cu portarul 
Kehle, care agață pur 
și simplu pucul ce se 
îndrepta spre gol. Se 
patinează foarte rapid.

Jucătorii celor două 
echipe aleargă pe 
gheață ca nălucile, tn- 
scriindu-se pe cele mai 
neașteptate traiectorii. 
Kopf își face datoria 
de atacant și, în min. 
16, restabilește egalita
tea pe tabela de mar
caj : 2—2. O acțiune de 
excepție, căreia porta
rul Wetzel nu i-a putut 
opune rezistență. Dar, 
echilibrul de pe tabela 
de marcaj nu 
decît un minut i 
dahl, invidios 
pe reușita lui Kopf, în- 
—aceeași ma- 

spectacolul 
continuă la 

nivel.

rezistă
Stor- 
parcă

scrie în 
nieră Și 
hocheistic 
același

Și acum, ultima re
priză din această parti
dă remarcabilă. Disputa 
pare să scadă în inten-

RezuHaîe tehnice
« JAPONIA—BULGARIA 11—2 (3—1,

4—1, 4—0). O S.U.A.—1Î.F.G. 5—2 (0—1,
3—1, 2—0).

Programul ide azi
« NORVEGIA—IUGOSLAVIA (ora 17).
© ROMANIA—ELVEȚIA (ora 19,30.)

Cksumentul
S.U.A. 4 4 0 0 40— 5 8
Norvegia 3 3 0 0 16— 8 6
R.F.G 4 3 0 1 13—10 6
Japonia 4 2 0 2 21—19 4
Elveția 3 1 0 2 7— 9 2
România 3 1 0 2 11—15 2
Iugoslavia 3 0 0 3 7—15 0
Bulgaria 4 0 0 4 8—42 0

liniile se schimbă din 
„mers" și Kehle apără 
tot ceea ce i se trage. 
20 minute de hochei de 
cea mai bună clasă 1 
Și... lucrul cel mai in
teresant, din actuala e- 
diție a campionatului 
mondial (grupa B), e- 
chipa S.U.A. pierde pri
ma repriză, cea mai ra
pidă din cite a găzduit 
patinoarul „23 August" 
în scurta sa istorie 1

întîlnirea reîncepe în 
aceeași alură. Poarta 
lui Kehle este asaltată 
literalmente, pucul lo
vind bara de două ori 
în primele două 
te (și bara are 
5 cm 1).

După aproape
nute de rezistență me
todică a jucătorilor 
vest-germani, Konik și 
Gambucci înscriu 
goluri, unul mai 
mos decît

sitate, fazele jucate în 
zona neutră isînt mai 
multe și sînt evidente 
preocupările diferite ale 
celor două formații : 
S.U.A. să păstreze a- 
vantajul luat, R.F.G. să 
nu mai primească gol 
și, eventual, dacă va fi 
posibil, să egaleze. Cu 
toate eforturile făcute, 
formația R.F.G. nu poa
te însă împiedica 
Boucha să înscrie 
de-al patrulea gol
echipei americane (min. 
39). Ultimele cinci mi
nute aduc în prim plan 
senzaționalul șut al lui 
Ross, care a înscris de 
la linia albastră : 5—2.

Am asistat la un meci 
frumos, ambele echipe 
merită felicitări pentru 
ceea ce au oferit mii
lor de spectatori pre- 
zenți în tribune.

pe 
cel 
al

minu- 
doar

10 mi-

altul.
două
fru-

V. PAUNESCU

l

CORESPONDENȚA TELEFONICA DE LA TRIMISUL NOSTRU, 
VALERIU MIRONESCU

Datorită faptului că ultimele două 
meciuri din fiecare grupă se joacă 
sîmbătă și duminică, unor gazetari 
locali le-a venit ideea să boteze a- 
cest sfârșit de săptămînă week-end 
handbalistic. O fi week-end pentru 
oricine, dar nu pentru handbaîiști și 
conducătorii lor tehnici. în locul des
tinderii — tensiune nervoasă supli
mentară, efort fizic maxim in locul 
odihnei ; despre distracții, acestea 
au constat din obișnuitele promena
de gară — hotel — sală de sport, dus 
și intors. Campionatul mondial nu 
oferă ocazii pentru viligiatură. Hand
baliștii și tehnicienii elaborează, fie
care în felul personal, calcule și cla
samente cu privire la grupele ce-i 
interesează cu predilecție, incercînd 
să desprindă viitorii adversari din 
„sferturile finalelor".

Dacă ținem cont că cele opt echipe 
care se vor califica in „sferturi" vor 
primi concomitent dreptul de a par
ticipa din oficiu la viitoarele Jocuri 
Olimpice, atunci ne vom da perfect 
de bine seama cit de impropriu sună 
la ureche... week-end handbalistic la 
campionatul mondial.

Grijile în echipa noastră rămân 
destule, avind in vedere nu atit pro
movarea in faza finală, cit meciul, 
pe muchie de cuțit, din „sferturi" 
contra unui adversar deosebit de re
dutabil, reprezentantul grupei A, in
diferent cum s-ar numi acesta. Sa
mungi, parțial restabilit, a făcut pro
ba jocului aseară contra elvețienilor, 
dar nu se știe incă dacă echipa va 
putea conta și in viitor pe servi
ciile lui. Abia după meci examenul 
medical va pronunța verdictul. Gu- 
neș — care in ideea conducerii teh
nice trebuia să preia pe partea stin
gă a atacului măcar unele dintre res
ponsabilitățile lui Gruia — continuă 
să fie declarat indisponibil. în 
chiar Gruia trebuie menajat in 
tinuare, din cauza recentului 
traumatism la gleznă. Apropo 
cele ce am transmis anterior 
pre rolul lui Gruia in echipă, 
spun in continuare că am asistat la 
o ședință tehnică la care antrenorii 
au criticat sever concentrarea exce
sivă a atacului pe umerii acestui as 
al handbalului nostru, ca și unefe 
aspecte vedetiste din comportarea 
„tunarului". Li s-a arătat jucătorilor 
că un golgheter de tipul lui Gruia — 
deși are sarcini foarte importante în 
formație — nu poate determina singur 
nici rezultatul unui meci, nici per
formanța in ansamblu.

în sala „Pietre de Coubertin"

Ieri, în Capitală

fine, 
con- 
său 
de 

des- 
vă

0 PERFORMANTĂ 
REMARCABILĂ 

LA TRIPLU SALT :
C. CORBU — 16,62 m

din Amiens, handbaliștii noștri au 
intilnit. pe elevii helvetici ai fos
tului antrenor 
Iugoslaviei, J.
cezii, 
seră

al reprezentativei 
Dolenec. Ca și fran- 

nici elvețienii nu obținu- 
vreodată o victorie în fața 

echipei noastre. Nici de astă dat’d 
nu puteau emite pretenții, deși 
Dolenec i-a invățat incomodanta ma
nieră tactică a temporizării atacului 
pină la limita maximă permisă de 
regulament. Ei au persistat în aceas
tă tactică datorită rezultatului strins 
ca scor 
veția — 
cembrie 1969, 12—14), încurajați fiind 
cu atit 
10—11 realizat recent In 
formației vest-germane.

Dar diferența de clasă dintre e- 
chipa română și cea elvețiană n-a 
permis să se producă vreo minune 
tehnico-tactlcă pe timpul de joc, 
chiar dacă acest teren era situat în 
orașul de origine al acelui inspirat 
fantast care a fost Jules Verne...

Atita doar că elvețienii, jucînd o 
repriză incomparabil mai bine decit 
francezii, au opus handbaliștilor noș
tri o rezistență remarcabilă, menți- 
nîndu-se la scoruri egale sau foarte 
strînse vreme de aproape 25 de mi
nute. La pauză, echipa noastră con
ducea doar cu 9—6. Abia după pau
ză, superioritatea handbaliștilor ro
mâni devine evidentă. Și cîștigăm in 
final cu un scor edificator : 22—7.

Românii, ca și in meciul contra 
francezilor, n-au jucat grozav in pri
ma repriză, și așteptăm de la ei mult 
mai multă calitate în joc, așa cum 
au demonstrat în partea a doua a 
meciului contra Elveției. Dintre ju
cătorii noștri remarc pe Oțelea și 
Samungi, pe Gruia pentru șuturile 
sale magistrale (menționez insă că a 
și ratat 
apărînd 
ceptind 
bile.

Sîmbătă seara s-a înapoiat de la 
Moscova tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului . 
de Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Româ
nia în Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, care a participat la lucră
rile celei de-a 45-a ședințe a Comi
tetului Executiv C.AE.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășul Janos Faze- 
kas, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membri ai guvernului și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, am-

basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La plecare, pe aeroportul Sereme- 

tievo. tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a fost salutat de A. Zademinko, loc

țiitor al reprezentantului U.R.S.S. 
la C.A.E.R., N. Fadeev, secretarul 
C.A.E.R., și de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Ion Ciubotaru. în
sărcinat cu afaceri a. i. al Republicii 
Socialiste România la Moscova, Va- 
sile Bucur, locțiitor al reprezentan
tului permanent, al țării noastre la 

C.A.E.R., membri ai ambasadei.
(Agerpres)

realizat in ultimul meci El- 
România (Saint-Gallen, de-

mai mult de acel nesperat 
compania

mult). Penu a fost inegal, 
mingi imposibile, dar ac- 

in citeva ocazii goluri para-

★
Celelalte rezultate de ieri : Sue

dia—R D.G. 11—9 ; Cehoslovacia— 
S.U.A. 23—9 ; U.R.S.S.—Norvegia 
10—9 ; R.F.G.—Franța 15—12 ; Un
garia—Polonia 15—9 ; Danemarca— 
Islanda 19- 13 ; Iugoslavia—Japo
nia 17—17
Astăzi după-amiază, ultimele me

ciuri din grupe. Echipa României 
întîlnește de la ora 18 reprezenta
tiva R.F.G.

LISTA
DE CÎȘTIGURI

★

La meciul dintre echipele S.U.A. și 
R. F. a Germaniei din cadrul cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa B) au asistat și cosmo- 
nauții americani Charles Conrad Jr., 
Richard Gorden și Alan Bean, care 
se află în vizită la București.

Intr-un interviu acordat unui re
dactor Agerpres, Charles Conrad Jr., 
comandantul navei spațiale 
12", a declarat următoarele 
nirea la care am asistat a 
o luptă sportivă deosebită, 
au consumat foarte multă 
Golurile au fost marcate la capătul

„Apollo- 
. „Intîl- 
prilejuit 
echipele 
energie.

*
acțiuni spectaculoase. Publicul 

este 
încurajează acțiunile fru- 

Apre- 
deoarece îmi place

unor 
românesc are temperament și 
obiectiv, ‘ /
moașe, dezaprobă antijocul. 
ciez aceasta, 
foarte mult sportul, care este un ini- 
nunat prilej de destindere și recrea
ție după orele de muncă. Și eu am 
făcut sport. Am jucat fotbal ameri
can, base-ball și chiar hochei pe 
gheață. Fac zilnic un intens antrena
ment sportiv.

Consider, de asemenea, că sportul 
este un mijloc de apropiere și priete
nie între popoare".

l

Sala Complexului sportiv „23 Au
gust" din Capitală găzduiește, înce- 
pînd de ieri, întrecerile unui con
curs internațional de atletism, la 
care participă sportivi din Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Un
garia, U.R.S.S și România.

In prima zi, atletul nostru Carol 
Corbu a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului pe teren 
acoperit la triplu salt: 16,62 m. I’e 
locul doi s-a clasat Șerban Ciochină 
(România) — 16,53 m, iar locul trei a 
fost ocupat de Zoltan Czifra (Unga
ria) — 16,47 m. Proba de săritură în 
înălțime, masculin, a fost ciștigată de 
Ion Șerban cu 2,14 m.

Țăranii cooperatori din Biled, ju
dețul Timiș, au sărbătorit ieri îm
plinirea a două decenii de cînd pri
mele familii din comuna lor au pășit 
pe calea agriculturii socialiste. La 
adunarea festivă prilejuită de acest 
eveniment, Sabin Bec, președintele 
cooperativei încă de la înființarea 
ei, și ceilalți cooperatori care au luat 
cuvîntul au înfățișat bilanțul rod
nic al activității miilor de țărani 
cooperatori, români, germani, ma
gii iari.sîrbi, din această comună bă
nățeană pentru continua sporire a 
producțiilor agricole. în anul 1968. 
bunăoară, veniturile bănești realiza
te de cooperativă au fost de peste 
16 milioane lei. Creșterea puterii e- 
conomice a cooperativei a schimbat 
din temelii viața comunei. Aproape 
400 de case noi sau renovate, 245 
de televizoare, școală generală, liceu, 
școală profesională de mecanici ă- 
gricoli, creșă și grădiniță de copii, 
iată numai cîteva din înnoirile sur
venite în 
Biled.

la depunerile pe obligațiunile 
C.EC. cu cîștiguri 

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 28 FEBRUARIE 1970

viața cooperatorilor

★

a sărbătorit împlinirea aTot ieri _____
două decenii de la constituire și co
operativa agricolă de producție din 
Diniaș.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, cooperatorii din Biled și cei din 
Diniaș au adresat C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU 
telegrame în care își exprimă hotă- 
rîrea de a spori continuu producția 
agricolă.

»-< 
O CD

c o 
P- <D ValoareaU.

d E o
b c u
8.2 § cîștigurilor

’g =E oi?

o

Se
r 

ib
lig

aț
i 

cî
ști

gă
im

ăr
ul

 
ob

lig
a 

cî
ști

gă

irț
ia

lă

3 o
73 cx

1 34936 29 100 000 100 000
1 77442 12 75 000 75 000
1 39385 02 50 000 50 000
1 10996 05 25 000 25 000
1 66573 43 10 000 10 000
1 78264 31 5 000
1 26396 42 5 000 10 000

.2

er
m

 
se

r

E-

8G 638 46 2 000
80 356 16 2 000 320 000
80 309 45 1 00080 740 34 1 00080 045 39 1 30080 270 42 1 000 320 000

800 28 40 600800 40 33 800800 83 23 800 1 920 000
12887 r O 1 A 1. . 1 2 830 000

LA „CRYSTAL PALACE" DIN LONDRA

Cîștigurile revin, întregi, obliga-! 
țiunilor de 200 Iei. Obligațiunile de 
100 lei, 50 lei și 25 lei primesc '/z, 
1/4, respectiv 1/8 din cîștigurile de 
mai sus. în valoarea cîștigurilor 
este cuprinsa și valoarea nominală 
a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

La dublu feminin, Maria Alexan
dru și Carmen Crișan au eliminat în 
semifinale cu 3—1 perechea suedeză 
Niedert, Wiktorsson, iar în finală au

Dtlpă succesul obținut în proba 
echipe, jucătoarele românce s-au 
firmat din nou în campionatele 
ternaționale de tenis de masă 
Angliei în formă excelentă. Maria 
Alexandru a reușit să cîștige proba 
de simplu feminin. învingind în fi
nală cu 3—0 (21-15. 21-10. 21-13) 
pe englezoaica J Shirley în semi 
finale. Maria Alexandru o eliminase, 
tot cu 3—0, pe Wright (Anglia).

cedat cu 2—3 cuplului englez Mat
thews, Wright.

Proba de simplu bărbați a fost 
cîștigată de cehoslovacul S. Kollaro- 
vits, învingător în finală cu 3—2 în 
fața jucătorului maghiar Jonyer.

Administrația Asigurărilor de Stat 
anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de viață din 
28 februarie 1970 au ieșit următoa
rele opt combinații de litere i 
V.G.N M.I.E. B.I.I. L.S.L. M.V.O. 
D.Z.A. E.K.Y. E.B.B.

Toți asigurați) care au polițele în 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații ale 
căror liter? sînt înscrise în ordinea 
ieșirii la tragere se vor prezenta la 
unitățile ADAS, pentru a-și primi 
sumele cuvenite.
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Tension® electorală 
îri Guatemala.

O A FOST RĂPIT MINISTRUL DE EXTERNE
CIUDAD DE GUATEMALA 28 (A- 

gerpres). — Astăzi, în Guatemala 
au loc alegeri generale, eveniment 
precedat de o campanie electorală 
marcată'printr-o serie de acțiuni te
roriste ce au creat o atmosferă de 
tensiune. Armata a luat măsuri seve
re de precauție pentru a evita de
clanșarea a noi acte-de violență, a- 
semănătoare atentatului săvîrșit zi
lele trecute la Ciudad de Guatemala, 
unde au fost ucise trei persoane, in
clusiv un candidat pentru congres al 
Partidului revoluționar de guvernă- 
mînt. Un nou element de natură să 
agraveze atmosfera de tensiune a 
intervenit vineri noaptea, cînd a 
fost răpit ministrul de externe, Fuen

tes Moher, de către membri al or
ganizației „Forțele armate rebele".

Cei 600 000 de cetățeni înscriși 
pe listele electorale sint chemați 
să desemneze pe noul președinte 
al țării pentru următorii șase 
ani. Urmează să fie aleși, de a- 
semenea, membrii Congresului 
îi ai consiliilor orășenești. Pen
tru postul de președinte candi
dează Mario Fuentes Pieruccini, 
fost ministru de finanțe, repre
zentant al Partidului revoluțio
nar de guvernămînt, colonelul 
Carlos Arana Osorio, din partea 
Mișcării de eliberare națională 
Și economistul Jorge Lucas Ca
ballero, desemnat de Partidul 
democrat creștin.

ORIENTUL APROPIAT

VIETNAMUL DE SUD

ATACURI AIE. 
iții patriotice 
IN ZONA SAIGONULUI

SAIGON 28 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar sud- 
vietnamez a anunțat că în cursul 
dimineții de sîmbătă, în capitala 
Vietnamului de sud au avut loc 
ciocniri între patrioți și unități ale 
armatei saigoneze. în același timp, 
detașamente ale F.N.E. au atacat 
cu rachete marea bază aeriană a- 
mericană de la Bien Hoa, situată la 
24 km nord-est de Saigon. Acest 
atac, precizează agenția Associated 
Press, este al doilea îndreptat îm
potriva unei baze americane im
portante din afara Saigonului, în 
mai puțin de 24 de ore.

O ® O O O O @

In cadrul lucrărilor de sîm- 
bată ale sesiunii Consiliului Mi
nisterial al O.U.A., deschisă vi
neri în capitala Etiopiei, secre
tarul general al Organizației 
Unității Africane, Diallo Telli, 
a recomandat o „acțiune unită" 
la nivel național, regional și 
continental, pentru eliberarea 
teritoriilor africane din sudul . 
continentului, subliniind necesi
tatea extinderii ajutorului efec
tiv acordat popoarelor exploata
te încă de colonialiști. Telli a 
acuzat cu acest prilej țările 
membre ale N.A.T.O. care con
tribuie la întărirea potențialului 
economic, financiar și militar al 
R.S.A., Rhodesiei și Portugaliei, 
încurajîndu-le astfel să-și men
țină dominația în Africa.

In fotografie : membri ai unei 
unități a forțelor patriotice din 
Guineea Bissau, zis „portughe
ză"., pregătindu-se pentru o nouă 
acțiune de luptă.

© RAIDURI ALE AVIAȚIEI EGIPTENE ASUPRA UNOR POZIȚII 
ISRAELIENE © SOSIREA LA CAIRO A LUI V. M. VINOGRADOV
CAIRO. — Un purtător de cuvint 

militar a anunțat la Cairo că avi
oane de bombardament egiptene au 
efectuat sîmbătă raiduri de bombar
dament asupra unor poziții israe- 
Iiene situate în regiunile Kantara și 
El Tina din deșertul Sinai.

La Tel Aviv a fost confirmat bom
bardamentul aviației egiptene.

BEIRUT. — Patru civili libanezi 
au fost capturați vineri de o patrulă 
ișraeliană care a pătruns pe terito
riul Libanului in apropiere de loca
litatea Remish — a anunțat la Bei
rut un purtător de cuvint oficial. 
Autoritățile libaneze au informat în 
legătură cu acest incident Comisia 
mixtă de armistițiu.

Confirmînd știrea, un purtător de 
cuvint oficial a declarat la Tel Aviv 
că cel patru civili libanezi au fost 
capturați pe teritoriul controlat de 
forțele israeliene.

NEW YORK. — Secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, l-a convocat

Încheierea vizitei in Libia
ft

a președintelui I. B. Tito
BELGRAD 28 (Agerpres) — în co

municatul comun cu privire Ia vizi
ta președintelui Iosip Broz Tito în 
Libia se arată că' manifestările tot 
mai frecvente ale politicii de pe po
ziții de forță, presiunile și sferele de 
influență, amestecul în treburile in
terne ale altor țări împovărează în
tr-o mare măsură relațiile interna
ționale și amenință pacea în lume. 
.Se subliniază, de asemenea, necesi
tatea ca Marea Mediterană să devi
nă o zonă a păcii și securității și a 
fost condamnată politica colonialis
mului, precum și toate formele de 
hegemonie și asuprire.

Cele două părți au căzut de acord

PREȘEDINTELE NIXON DESPRE CONVORBIRILE 
SOVIETO-AMERICANE DE LA HELSINKI

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, a adresat Congresului un 
mesaj în legătură cu raportul anual 
al Agenției pentru dezarmare și con
trolul asupra înarmărilor. Președin
tele S.U.A. menționează cu această 
ocazie că „experiența din ultimii ani 
confirmă că prin intermediul trata
tivelor putem ajunge la stabilirea 
unui control asupra înarmărilor". 
Richard Nixon și-a exprimat speran
ța că U.R.S.S. și S.U.A. pot să ajungă

Ziua de azi, 1 martie, constituie 
punctul terminus al unei campanii 
electorale căreia cu greu i se poate 
găsi un precedent în Austria. Viena 
în special poartă amprenta înfruntă
rii, caracteristice înaintea scruti
nului. Zidurile sînt literalmente tapi
sate cu afișe multicolore, împrospăta
te aproape ceas de ceas. Principale
le partide politice — populist și so
cialist — au încercat să plaseze a- 
legerile sub semnul bipolarismului, 
lansînd lozinca s „Disputa se poartă 
între cei mari, orice vot acordat 
?artidelor mici este un vot pierdut", 

n ce măsură acest apel a avut efect 
se va putea evalua precis astă seară.

Dar care sînt forțele politice ce-și 
dispută voturile celor peste cinci 
milioane de persoane înscrise în re
gistrele electorale ? Să începem cu 
Partidul Populist Austriac, care în 
legislatura expirată a format, pen
tru prima oară după război, un gu
vern monocolor. El a dispus fără în
trerupere în ultimii 25 de ani de 
majoritatea locurilor în parlament, 
numărul mandatelor sale oscilînd în
tre 74 și (după ultimele alegeri) 85.

Aceste rezultate i-au asigurat, 
chiar în guvernele de coaliție cu so
cialiștii, principalele posturi în gu
vern și administrație, îndeosebi pos
tul de cancelar federal. Partidul So
cialist Austriac nu a reușit pină acum 
să-și depășească adversarul, plasîn- 
du-se cu regularitate pe locuTal doi
lea. Cota sa de mandate a urcat pină 
la maximum 78 și a scăzut pînă la 67.

Alături de aceste două principale 
partide, mai poate fi menționat par
tidul libera] a cărui influență a cu
noscut o reducere treptată : de la 
15 mandate în 1949 la numai 6 în 
1966. Această grupare politică expri
mă pozițiile burgheziei conserva
toare.

Partidul Comunist din Austria nu 
a candidat în alegerile precedente de- 

pe Însărcinatul cu afaceri al Iraku
lui la Națiunile Unite pentru a pro
testa oficial împotriva difuzării de 
către presa și radioul de la Bagdad 
a unei declarații atribuite ministru
lui irakian de interne, potrivit că
reia U Thant ar fi cerut retragerea 
trupelor irakiene din Iordania. Un 
purtător de cuvint al O.N.U. a de
clarat că U Thant „nu a adresat 
niciodată o asemenea cerere guver
nului irakian". Agenția France 
Presse menționează că este pentru 
prima oară cînd U Thant adresează 
un protest oficial guvernului unei 
țări membre a O.N.U.

CAIRO. — La Cairo a sosit slm- 
bătă, într-o vizită oficială de trei 
zile, V. M. Vinogradov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S. în timpul șederii sale în 
capitala R.A.U., Vinogradov urmează 
să aibă întîlniri cu ministrul aface
rilor externe, Mahmud Riad, cu care 
va discuta situația din Orientul A- 
propiat — precizează agenția TASS.

asupra necesității de a se depune e- 
forturi pentru întărirea independen
ței popoarelor, pe baza dreptății șl 
egalității în drepturi și în conformi
tate cu principiile neamestecului în 
treburile interne ale statelor și res
pectării suveranității și integrității 
lor teritoriale.

Examinînd relațiile dintre Libia șl 
Iugoslavia, cele două părți au con
statat cu satisfacție dezvoltarea cu 
succes a colaborării economice, pre
cum și existența unor posibilități 
reale de dezvoltare a tuturor aspec
telor colaborării pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific ți cultu
ral 

la „o înțelegere care să permită am
belor țări să reducă povara și peri
colul pe care îl reprezintă stocarea 
diferitelor arme strategice". El a a- 
preciat pozitiv rezultatele convorbi
rilor preliminare de la Helsinki pri
vind limitarea armelor strategice. Șe
ful Administrației americane a sub
liniat că „schimbul de păreri a fost 
util, și acesta este un semn bun pen
tru cea de-a doua etapă a convorbi
rilor care vor începe in capitala Aus
triei în luna aprilie".

cît într-o singură circumscripție e- 
lectorală. Nedispunînd de resurse
le financiare ale celorlalte partide, 
privați de posibilitatea folosirii ra
dioului și televiziunii, comuniștii 
și-au concentrat activitatea în apă
rarea intereselor oamenilor muncii, a 
independenței și neutralității țării.

Azi, alegeri 
generale in A ustria

CORESPONDENȚA DIN VIENA DE LA PETRE STĂNCESCU

agențiile de presă transmit: 
, ,, , rw* *’»TBmBigfflWffimiri-rr wriiimiu 11...nnwniini1 f-viiniTrnmiiii r" ......mrrwînmi MrTTTrrrrnrTm-imn .. .... .

Partidul comunist are între obiecti
vele sale principale inițierea și dez
voltarea unei reale opoziții de stînga.

în apelul său electoral, Partidul 
Comunist din Austria se pronunță 
pentru intensificarea luptei oameni
lor muncii împotriva creșterii; .pre
țurilor, pentru apărarea pozițiilor- 
cheie din sectorul industriei etatiza
te. Toți membrii și simpatizanții par
tidului sînt chemați ca, prin sufra
giul lor, să determine o linie con
structivă în slujba democrației și so
cialismului.

O grupare politică relativ nouă 
este Partidul Democrat Progresist,

Problemele comunitare 
în atenția parlamentului 
belgian. Fără a se pronunța asupra 
proiectului guvernamental privind re
glementarea raporturilor dintre valoni 
și flamanzi, parlamentul belgian a ho
tărât înființarea unei Comisii mixte, 
compusă din 30 de membri ai Camerei 
Deputaților și Senatului, reprezentând 
toate grupările politice, care să exami
neze amănunțit propunerile cuprinse 
în acest proiect. Hotărîrea a fost luată 
după ce unii deputați din opoziție au 
formulat o serie de critici Ia adresa 
soluțiilor preconizate de guvern.

T. Jivkov va Eace o vi 
zită de prietenie în Polonia. 
La invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez și 
a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, la mijlocul lunii mar
tie a.c., o delegație de partid și gu
vernamentală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de Todor Jivkov, 
prim secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.B., va face o vizită de prietenie în 
Polonia.

Cancelarul R. F. a Ger
maniei, WU1y Brandt, va pleca 
luni într-o vizită oficială de trei zile 
la Londra. El va răspunde astfel la 
vizita pe care premierul britanic Ha

67 000 de locuitori 
din localitatea Poz- 
zuoli (Italia) sint 
gata să părăsească 
orașul natal în 
caz că solul va 
continua să se ri
dice și să crape, ca 
urmare a mișcări
lor seismice. Auto
ritățile municipale 
au elaborat planuri 
de urgență, care 
să permită evacua
rea rapidă a popu
lației orașului. Un 
grup de ingineri 
din sectorul lucră
rilor publice, care 
procedează fără în
trerupere de la în
ceputul săptămînii 
la sondarea solului, 
au declarat că „si
tuația ar ptrtea de
veni dramatică". In 
fotografie : Datori
tă acestor fenome
ne naturale, anti
cul templu roman 
închinat zeiței Serapis, aflat in apro pierea localității Pozzuoll, s-a înălțat 
cu aproape doi metri din apele mării, unde era parțial scufundat. Pe co
loane se poate observa vechiul nivel al apei.

înființat de fostul lider socialist, 
Franz Olah, exclus din partidul so
cialist Fără a obține în 1966 locuri 
în parlament, gruparea lui Olah a 
absorbit unele voturi ale socialiști
lor, contribuind la regresul electoral 
înregistrat de aceștia. De atunci, in
fluența lui Olah, implicat între
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timp într-un mare proces de detur
nare a fondurilor sindicale, a scăzut 
considerabil.

Ultima dintre grupările politice 
este Partidul Național Democrat, de 
extremă dreaptă, (identitatea de nu
me cu formația similară din R.F.G. 
este grăitoare). Deși cu o audiență 
redusă, apariția acestei grupări pro
duce îngrijorarea în rîndurile cercu
rilor largi democrate care au cerut 
să i se îngrădească activitatea, să nu 
i se permită să-și desfășoare propa
ganda.

Odată începută, campania electo

rold Wilson a întreprins-o la Bonn, în 
luna februarie 1969.

Președintele Braziliei,Eml- 
lio Garrastazu Medici, a declarat în 
prima sa conferință de presă după 
preluarea funcției supreme în stat, că 
„este încă prea devreme pentru a 
anula actul instituțional nr. 5". După 
cum se știe, prin acest act, adoptat 
în decembrie 1968, a fost dizolvat 
parlamentul și au fost date președin
telui puteri dictatoriale.

în Liban a fost asasinat 
Edward Sasson, reprezentantul com
paniei cinematografice americane 
„Metro Goldwyn Mayer". Agenția 
Reuter menționează că Edward Sasson 
era de naționalitate evreu și trăia în 
Liban de 25 de ani. Autoritățile liba
neze au deschis o anchetă pentru des
coperirea asasinului.

Cei șapte pacifiști con
damnați pentru participarea 
la demonstrațiile antirăz
boinice, care au avut l°c ’n vara 
anului 1968 în S.U.A., au fost eliberați 
sub cauțiune de curtea de apel din 
Chicago. Cauțiunea a fost fixată la 
25 000 de dolari.

în cinstea sărbătoririi a 
497 de ani de la nașterea

rală nu a fost dominată, cum era 
de așteptat, de confruntarea pro
gramelor electorale. „Dacă nu ar fi 
avertizat de crainici — constata un 
ziar vienez — telespectatorul ar dis
tinge cu greu emisiunile de propa
gandă ale celor două mari partide". 
„Politicienii — scria la rîndul său 
„Salzburger Nachrichten" — se ocupă 
de probleme mărunte. Partidele par 
să-și bată capul cu găsirea unor noi 
ambalaje pentru mărfuri, în general, 
cunoscute".

O mare parte a disputelor electo
rale a fost ocupată de tema eventua
lelor formule guvernamentale. Par
tidul populist, contînd pe obținerea 
în continuare a majorității absolute 
și considerînd pozitivă experiența ul
timilor patru ani de guvernare, sus
ține avantajele guvernului monoco- 
lor. Deși și-au propus același țel e- 
lectoral, liderii partidului socialist 
au făcut totodată avansuri insistente 
pentru reluarea „marii coaliții".

Partidul liberal s-a arătat dispus 
să colaboreze cu populiștii la forma
rea unui cabinet al „micii coaliții". 
Evident, în formularea acestei pozi
ții, conducerea liberală pornește de 
la considerentul că nici unul din cele 
două mari partide nu va obține la 1 
martie majoritatea absolută.

Problemele de politică externă 
s-au situat la periferia disputei pre
electorale. In linii mari, este susținu
tă orientarea de pînă acum a politi
cii externe a Austriei. Majoritatea 
ziarelor austriece nu-și refuză însă 
plăcerea unui pronostic, dată fiind 
tensiunea cu care marele public aș
teaptă deznodămîntul. Cifrele diferă 
de Ia o publicație la alta și sînt a- 
desea contradictorii. Un consens pare 
a exista în aprecierea că raportul de 
forțe între cele două mari partide, 
populist și socialist, nu va fi răstur
nat, ci, probabil, numai ușor retușat. 

lui Nicolaus Copemic, nu- 
meroase edituri din R. P. Polonă 
pregătesc pentru tipar o serie de lu
crări consacrate vieții și operei mare
lui savant. Printre cele mai intere
sante se numără o amplă bibliografie, 
cuprinzînd titlurile a circa 4 000 de 
lucrări științifice consacrate lui Co- 
pernic.

Grefarea unei inimi arti
ficiale se va e^ectua> pentru prima 
oară în Europa, în Spania, a declarat 
vineri, la Madrid, celebrul chirurg a- 
merican Denton Cooley. Medicul ame
rican a semnat un acord de colaborare 
între „Texas Heart Institute", pe care 
îl conduce, și Școala de cardiologie și 
boli toracice din Madrid, în baza că
ruia specialiști din S.U.A. vor acorda 
asistență medicilor și tehnicienilor 
spanioli care lucrează la realizarea 
unei inimi artificiale.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului, „Cosmos-324", 0 
fost lansat în U.R.S.S. în vederea 
continuării cercetărilor în spațiul cos
mic, conform planului dinainte stabi
lit, anunță agenția TASS.

Populația Olandei, Ia 31 de
cembrie 1969, a fost de 12 958 000 lo
cuitori — a anunțat Biroul central de 
statistică din Haga.

0 ambarcațiune cu motor 
s-a scufundat în larsul insuIei 
Ceylon. Peste 45 de persoane s-au 
înecat, iar alte 25 sînt date dispărute ; 
numai 9 persoane au putut fi salvate.

Senatori americani dezaprobă amestecul 
militar al S. U. A. in Laos

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
în Senatul american continuă dezba
terile in legătură cu implicarea mili
tară a S.U.A. în Laos. Luînd cuvîn- 
tul în ședința de vineri, senatorii 
Robert Byrd și Frank Moss și-au ex
primat îngrijorarea pentru faptul că 
S.U.A. se îndreaptă „pe aceeași cale 
tragică a escaladării".

Secretarul de presă al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a precizat din nou că 
Statele Unite, la cererea guvernului 
din Laos, furnizează sprijin aviatic 
in luptele din Valea Ulcioarelor.

AGENDA ECONOMICA
o ALGERIA. Guvernul nige

rian a hotărit naționalizarea a 
șapte întreprinderi străine care 
se ocupau cu comercializarea 
lemnului în Algeria. „Naționa
lizarea întreprinderilor străine 
de comercializare a lemnului din 
Algeria, scrie ziarul „El Moudja- 
hid", se înscrie in contextul pla
nului de patru ani care prevede 
instituirea treptată a controlu
lui deplin al statului asupra co
merțului exterior.

o Incepînd de la 1 martie. 
Islanda este membră a Asocia
ției europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.), sporind astfel la opt 
numărul țărilor membre ale a- 
cestei organizații.

V
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e La Bruxelles, cu prilejul u- 
nei conferințe de presă, Jean Rey, 
președintele Comisiei Pieței co
mune, și-a exprimat speranța că 
tratativele dintre „cei șase" și 
țările care au cerut aderarea la 
C.E.E. ar putea începe înainte de 
1 iulie. In același timp, el a a- 
tras atenția asupra „ideilor prea 
ambițioase", arătînd că statele 
membre ale Pieței comune nu 
vor putea adopta o poziție de
finitivă, înainte de a cunoaște 
precis care sînt părerile țărilor 
candidate.

• Guvernul Indiei a repus in 
dezbaterea parlamentului pro

Deschiderea - 
Tirgului internațional 

de la Leipzig
LEIPZIG 28. — Corespondentul A- 

gerpres, St. Deju, transmite : In sea
ra zilei de 28 februarie, la Opera de 
stat din Leipzig a avut loc, în pre
zența a numeroase delegații străine, 
printre care și cea a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Mihai Marinescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, actul 
festiv al deschiderii ediției de pri
măvară a Tirgului internațional. 
Gerhard Schurer, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
a evidențiat în cuvîntarea sa inaugu
rală avintul înregistrat de comerțul 
exterior al R. D. Germane, care în 
anul 1969 a marcat o creștere cu 15 
la sută față de 1968.

★
La Centrul de presă al tirgului a 

avut loc sîmbătă o conferință de pre
să, cu prilejul căreia directorul stan
dului românesc, ing. Remus Brad, a 
prezentat produsele românești ex
puse la această ediție. Printre, ex- 
ponate se numără produse ale indus
triei constructoare de mașini, ale in
dustriei electrotehnice, siderurgice,, 
utilaje petroliere, tractoare și o bo
gată gamă de mașini agricole, obiec
te de uz casnic, produse ale indus
triei alimentare etc. Pentru prima 
oară a fost expus la un tîrg inter
național prevenitorul de erupție cu o 
capacitate pină la 700 atmosfere. Este 
expus, de asemenea, un nou tip do 
avion utilitar românesc ; două din
tre aceste avioane, staționate pe ae
roportul din Leipzig, stau la dispo
ziția vizitatorilor tirgului pentru zbo
ruri de încercare.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — In
tr-o declarație a agenției TASS se a- 
rată că avioane americane efectuea
ză zilnic raiduri deasupra Laosului, 
bombardînd o serie de regiuni., în spe
cial Valea Ulcioarelor.

După ce condamnă aceste bom
bardamente, în declarație se arată că 
Uniunea Sovietică sprijină cererea 
Frontului Patriotic din Laos cu pri
vire la încetarea imediată a ameste
cului militar al S.U.A. în treburile in
terne ale poporului laoțian.

cu privire la na- 
14 bănci străine, 
dispunînd de un 
milioane rupii.au

iectul de lege 
ționalizarea a 
Aceste bănci, 
capital de 500 
fost naționalizate la 19 iulie anul 
trecut. Proiectul de lege inițiat 
de guvern a fost aprobat de că
tre parlament. Sub presiunea 
partidelor politice de dreapta, 
Swatantra, „Jan Sangh" și a a- 
ripii de dreapta a partidului 
Congresul național indian — or
ganizații politice care reprezin
tă interesele marelui capital — 
Curtea Supremă a invalidat pro
iectul de lege guvernamental, 
motivînd că are prevederi discri
minatorii față de depunători.

e In cadrul celei de-a 26-a 
sesiuni a Acordului general pen
tru tarife și comerț (G.A.T.T.), 
ale cărei lucrări au luat sfîrșit 
vineri la Geneva, a fost apro
bată cererea formulată de Re
publica Arabă Unită de a deve
ni membră a acestei organizații 
internaționale. In prezent, nu
mărul țărilor membre 
G.A.T.T. a sporit la 77.

ale

9 Un protocol privind schim
burile de mărfuri dintre Turcia 
și R. D. Germană pe perioada 
1 aprilie 1970 — 31 martie 1971 a 
fost semnat la Ankara — in
formează agenția A.D.N. Proto
colul prevede o creștere a volu
mului schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

VARȘOVIA

W. Gomulka 
a primit pe 
A. Gromîko

VARȘOVIA 28 (Agerpres) — Wla- 
dlslaw Gomulka, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, a primit 
vineri pe ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, care 
a făcut o scurtă escală în capitala 
Poloniei, venind de la Berlin, în drum 
spre patrie. Au fost examinate pro
bleme ale situației internaționale 
actuale, îndeosebi probleme ale în
tăririi securității europene.

ITALIA

Controverse 
in jurul formulei 

unui guvern 
de centru-stînga

ROMA 28 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : Timp de 
două zile, in cadrul Direcțiunii Par
tidului Socialist Italian au fost ana
lizate rezultatele tratativelor premie
rului desemnat, Mariano Rumor, cu 
delegațiile P.D.C., P.S.I., P.S.U. și 
P.R.I., în vederea constituirii unui 
guvern cvadripartit de centru-stinga. 
Sîmbătă dimineața a fost dat publi
cității un comunicat în care se arată 
că „Direcțiunea P.S.I. consideră că, 
pină in prezent, nu s-au precizat 
condițiile politice șl programatice 
care să permită o hotărîre pozitivă 
a P.S.I. privind eventuala participare 
a sa la un guvern de coaliție". 
Observatorii politici interpretează a- 
ceastă poziție a socialiștilor ca o con
semnare oficială a eșecului discuțiilor 
de pînă acum dintre cele patru par
tide privind posibilitatea de a se 
ajunge la un acord asupra unor im
portante probleme ca, de pildă, po
litica economică a viitorului 'guvern, 
aplicarea formulei de centru-stînga 
la nivelul administrației locale, pro
blema divorțului. Pe de altă parte 
însă, Direcțiunea P.S.I. reafirmă că 
socialiștii sînt gata să participe la 
noi tratative, dar numai în măsura 
în care punctul lor de vedere va fi 
adoptat de ceilalți interlocutori.

Iată de ce în unele cercuri politice 
se consideră că poziția socialiștilor 
italieni este oarecum contradictorie. 
Tocmai această ambiguitate a poziției 
pe care se situează Direcțiunea P.S.I. 
a făcut ca reprezentanții a două gru
puri ale sale — „Stînga lombardiană" 
și „Stînga demartiniană" — să voteze 
împotrivă sau să se abțină de la adop
tare? paragrafului care declară că 
P.S.I. este gata să continue tratativele 
cvadripartite.

Vineri au avut Ioc și ședințe ale 
direcțiunilor P.S.U- și P.R.I., care au 
aprobat activitatea desfășurată de re
prezentanții lor în cadrul tratativelor 
cu premierul desemnat, Mariano 
Rumor.

Se așteaptă acum ca democrat-creș- 
tinii să analizeze la rîndul lor situația 
care s-a creat, urmînd să aprecieze 
dacă premierul desemnat, Rumor, 
mai are șanse de a continua trata
tivele în vederea reconstituirii unui 
nou cabinet de centru-stînga sau să 
se opteze pentru alte soluții. în acest 
context, se menționează că Taviani 
ar putea fi desemnat de către P.D.C. 
să încerce să alcătuiască o nouă 
echipă guvernamentală.

în rîndurile opoziției de stînga se 
observă, de asemenea, o intensifi
care a activității, subliniindu-se că 
numai un guvern orientat spre stîn
ga, prin programul său concret șl 
prin componența guvernului, ar pu
tea răspunde așteptărilor maselor 
muncitoare, care cer măsuri concrete 
în direcția promovării unei politici 
de progres social și economic, de 
apărare și dezvoltare a democrației 
italiene.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
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Premierul desemnat, Mariano Ru
mor, a făcut cunoscut sîmbătă seara 
că a eșuat in tentativa sa de a for
ma un nou guvern italian de centru- 
stinga. El l-a informat pe președin
tele Italiei, Giuseppe Saragat, că 
eforturile sale de a alcătui o coaliție 
cu participarea democrat-creștinilor, 
socialiștilor, socialiștilor-unitari și 
republicanilor nu au fost încunu
nate de succes.
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