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CUANTUMUL ACUMULĂRII aspiră Ia calitatea 
de indicator general al eficienței economice

SPORT

ASEARĂ, LA PARIS
După un meci dramatic, 
România a învins Sue
dia cu 15-13 și s-a ca
lificat în semifinalele 
campionatului mondial 
de handbal.

(Citiți relatarea partidei 
în pagina a VIE-a)

Forțele revoluționare 
s-au contopit 

într-un torent unic
Politica P.C.R. de alianță cu toate forțele 

democratice, progresiste—izvorul victoriei 
de la 6 Martie 1945

Imagine de la instalația de xilen din cadrul Rafinăriei BraziFoto : Gh. Vințilă
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Ne-am obișnuit, în virtutea unor practici consacrate, să măsurăm eficiența economică a unei întreprinderi industriale prin indicatori în stare să dea verdictul asupra utilității financiare a unei activități productive. Amintim, de pildă, beneficiul și prețul de cost, indicatori din a căror raportare desprindem gradul de rentabilitate. Dar acești indicatori nu sînt la rîn- dul lor decît o însumare de elemente de calcul ce cuprind sau fotografiază o anumită stare de fapte. Fără a diminua cu nimic importanța acestor indicatori, totuși ei nu reflectă întregul complex de factori care acționează în activitatea economică a unei întreprinderi și, mai ales, nu oglindesc rezultatele financiare în raport cu fondurile de producție (fixe și circulante) încredințate de stat spre gospodărire și fructificare.Definită în general ca un raport între efect și efort financiar, eficiența economică trebuie să-și regăsească aceste două laturi și în structura elementelor ce o compun. In final, efectul și efortul financiar trebuie să se constituie, ‘logic și firesc, într-un indicator mai cuprinzător, care să dea o imagine completă, de sinteză asupra eficienței economice — și anume : volumul acumulărilor bănești la 1 000 lei fonduri productive. De altfel, directivele Congresului al X-Iea al partidului precizează, în acest sens, oportunitatea de a se

urmări obținerea în fiecare întreprindere a unui volum cit mai mare de venit net, de acumulări bănești la 1 000 lei fonduri productive, bineînțeles realizînd producția potrivit cu cerințele economiei naționale.Societății noastre nu-i este indiferent cu ce rezultate economice sînt folosite fondurile fixe și circulante puse de către stat la dispoziția unei întreprinderi, ce volum de acumulări se obține cu fondurile productive de care dispune fiecare unitate industrială. Din această perspectivă, eficiența economică — plasată într-o lumină nouă și privită din unghiul efortului productiv făcut de fiecare întreprindere pentru realizarea unui leu-acumulare — sintetizează o rețea foarte întinsă de factori care au ca punct de incidență gradul de economicitate al producției. Este punctul care oglindește direct și din plin gradul de utilizare a mașinilor și utilajelor, a spațiilor de producție construite, nivelul productivității muncii și al cheltuielilor materiale de producție, viteza de rotație a mijloacelor circulante. înlăturarea oricăror ămobilizări- de..valori' materiale.Ce concluzii se desprind din examinarea în cîteva întreprinderi a evoluției acestui indicator care — după părerea multor specialiști din economie — poate fi considerat ca un indicator general al mice ?

La Uzina de pompe din Capitală, la fel ca și la alte multe întreprinderi investigate, solicitarea noastră de a face o analiză a indicatorului acumulări la 1 000 lei fonduri productive a surprins la început. Datele problemei ne-au fost totuși furnizate de serviciul financiar. Am încercat, după cîteva calcule, să tragem primele concluzii. Din 1965 pînă în 1969, volumul fondurilor fixe și circulante a crescut cu 83 la sută, în timp ce volumul acumulărilor a sporit cu 280 la sută. Aceeași dinamică accentuată se menține în anul curent : la o creștere a fondurilor productive cu 5 la sută față de 1969, volumul venitului net sporește cu circa 9 la sută. Iar ca rezultat direct. în final, volumul acumulărilor la 1 000 lei fonduri productive s-a dublat în 4 ani.Analiza făcută la o altă întreprindere bucureșteană, „Elecțroaparataj", oferă, de asemenea, concluzii edificatoare pentru ceea ce înseamnă să gospodărești cu chibzuință și mult spirit practic fondurile productive ne care statul le pune la disDoziția fiecărei unități industriale, Mai mult ca orice, o cifră pe care b prezentăm de la această unitate vorbește de la sine : 1 leu fond productiv aduce în- tr-un an, prin rotația lui în ciclul de producție, 1 leu beneficiu.
Viorel SALAGEAN
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DE MUZICĂ UȘOARĂ 
„CERBUL DE AUR“ 
Connie Francis —

o încîntare

eficientei econo-
(Continuare în pag. a IV-a)

ACUM 3500 DE ANI

Peste cîteva zile vom aniversa o dată memorabilă din istoria poporului român — 6 Martie 1945 — cînd prin voința și lupta maselor largi ale celor ce muncesc a fost instaurată in țara noastră, puterea populară. Privind retrospectiv evenimentele, a- pare pregnant că măreața victorie de acum un sfert de veac a fost posibilă datorită politicii partidului comunist care, realizînd un sistem amplu de alianțe cu cele mai diverse pături și categorii sociale, a stimulat activizarea politică a maselor largi populare și atragerea ționarâ

obiectivelor luptei antifasciste. Dar, în noile condiții ale eliberării și pe măsură ce se apropia sfirșitul războiului, în fața poporului român se ridicau, cu o tot mai mare acuitate, sarcini noi, de 'imensă însemnătate — în primul rînd problema hoțărîtoa- re de a alege înseși destinele țării, calea de urmat în viitor : urma oare România să se reîntoarcă la regimul

baza unei platforme politice subordonate sarcinilor perioadei respective. Firește însă că, în funcție de conținutul noii etape, se contura o platformă nouă, ctiprinzînd revendicări cu caracter social, revoluționar, menite să asigure statornicirea unei democrații populare, desfășurarea neîntreruptă a procesului revoluționar, pregătirea condițiilor fundamentale oentru
FEBRUARIE

MARTIE 1945 pentru cucerirea puterii

*că, pregătind tnsu-

pregătirii și în- tn ce privește forte sociale oe

lor în lupta revolu-

IN „E VADA CONSERVATA

Nu e posibil să avem din fiecare
tot timpul anului ?

Sergiu FARCAȘAN
(Continuare în pag. a Il-a)

așterne

PICĂTURĂ DE CERNEALA
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OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ

CU EL ÎNSUȘI.

Scrisoarea din care am să vă citez este Imaginară, 
dar ea seamănă cu un anumit gen — zeci de scrisori 
pe care un redactor le primește in cursul unui an.Stimate tovarășe redactor,Am citit cu mare interes articolul dv. intitulat „O nedreptate ce se cere înlăturată". Să știți că eu mă aflu într-o situație și mai rea decît eroui articolului dv. în mica noastră întreprindere, critica este înăbușită de mulți ani.’X se află în cîrdășie cu Y, care o ține pe Z. Au venit de două ori comisii de control de la comitetul județean de partid, dar ne-am temut să vorbim. Acum trei luni a fost desfăcut contractul de muncă al tovarășului N, care era un element foarte valoros. Dacă veți sta de vorbă cu mine, veți cămine uluit de cite lucruri știu. Puteți să vă culegeți material pentru trei articole I

Citeodată, revelațiile promise de autorul scrisorii 
se dovedesc a fi simplă birfeală neconsistentă, al
teori, in cazuri complicate, par a indica un procent 
mare de adevăr, dar din care poate fi dovedit efec
tiv doar un mic procent, alteori, in sfîrșit, cores
pund in cea mai mare măsură si oferă organelor

de partid și de stat toate temeiurile pentru a înlă
tura nedreptatea și a însănătoși atmosfera.

Dar nu despre asta e vorba aici. Din punct de 
vedere „legal", autorul scrisorii este îndreptățit să-ți 
scrie oncit de tirziu, cind cuțitul i-a. ajuns la os, 
și nu e rău dacă recunoaște că mulți ani a tăcut și 
că atunci cind tovarășul N a fost in dificultate, el, 
in loc să-l apere sau să ne scrie imediat, a luat 
apă in gură. E dreptul lui să ne sesizeze oricit de 
tirziu și e datoria celor sesizați să acționeze.

Totuși, in afara acestui punct de vedere strict 
„legal", încerci, in unele cazuri, un sentiment de 
regret. Ai dori ca. procentual, să fie mai frec
vente scrisorile prin care omul se apără nu pe el 
însuși, ci sare in apărarea altuia. De ce populează 
el ani de zile băncile din fund ale ședințelor, cu 
premeditat indiferentism ? Oare nu-și dă seama că 
acolo unde documentele de partid despre participa
rea la conducerea colectivă și despre critica con
structivă nu sînt aplicate cu intensitatea cuvenită, 
acolo există șanse mai mari ca întreprinderea să 
înregistreze carențe, iar diferiți membri ai colec
tivului să aibă de suferit ?

Unii ar putea răspunde că greșesc, că, de obicei, 
sînt „vînați" colțoșii și incomozii E așa și nu e așa; 
ca gazetar am intervievat adesea diferiți „colțbși" 
principiali, care, fără s-o ducă prea ușor, erau, firește, 
oameni prefuiți și adesea promovați pentru apor
tul lor la conducerea treburilor colective.

Alții ar putea răspunde că a-i cere omului să se 
lege la cap cind nu-l doare încă, a-i cere să ia o 
poziție justă in favoarea unui tovarăș sau colectiv 
este o pretenție „utopică" Omenirea s-a dezvoltat 
însă realizînd tot mereu cite un procent sănătos al 
„utopiilor" Cum îți vei așterne, așa vei dormi. Energia cetățenească in aplicarea documentelor de partid e o necesitate v.itală pentru noi toți. Mai bine 
să fii cu un pas înainte, decît — așa cum spune 
un cunoscut proverb — să lași în funcțiune numai 
„mintea de pe urmă".

Reflexul social în cotidian 
Condica semnată la... bodegă 
De ce a fost destituit tov. Petre 

Moldovan din funcția de adjunct 
al ministrului apiculturii și silvi

culturii

Este cunoscut recția armată din august 1944, Partidul Comunist Român a inițiat un sistem de alianțe și_ acorduri care cuprindea forțele sociale, politice și militare cu orientare antihitleristă, de la clasa muncitoare și pînă Ia partidele burgheze și cercuri ale palatului, avînd ca platformă sarcinile fundamentale ale răsturnării dictaturii fasciste, alungării trupelor germane din țară și eliberării părții de nord a Transilvaniei de sub ocupația horthys- tă, participării armatei române, alături d? armata sovietică, la războiul antihitlerist pînă la înfrîngerea Germaniei.Această alianță s-a menținut cîtva timp și după victoria insurecției, în vederea realizării pînă la capăt a

burghezo-moșieresc din trecut, la nedreptele lui rînduieli — atenuate e- ventual doar prin unele paleative care să nu schimbe însă nimic esențial din vechea structură economică și politică — să revină la subordonarea față de marile pu- ter.i imperialiste, sau avea, dimpo- tțâvă, să pășească pe o cale nouă, a- ceea a unei reale democrații și suveranități naționale, a unor profunde transformări progresiste, economice, politice și sociale, cu perspectiva dezvoltării socialiste ?în aceste momente cruciale pentru soarta poporului român s-a afirmat cu putere justețea politicii Partidului Comunist Român, capacitatea sa de a conduce țara pe calea progresului. Partidul a folosit experiența cîștigată în perioada făptuirii insurecției coalizarea unor largi

t.recerea de la lupta de eliberare națională la lupta de eliberare socială.In elaborarea politicii sale, în stabilirea sistemului de alianțe, partidul a pornit de la a- obiectiv al pro-naliza conținutului cesului revoluționar, a stadiului de dezvoltare în care se afla România, de Ia aprecierea că revoluția burghezo-democrată rămasă ne- desăvîrșită trebuia dusă mai departe și încheiată, ca o treaptă necesară pentru trecerea ulterioară Ia e- tapa revoluției socialiste. în concordanță cu aceasta, el a stabilit, ca o- biective alei liniei sale tactice întărirea unității clasei muncitoare. închegarea și consolidarea alianței munci- torești-țărănești, atragerea cercurilor progresiste ale intelectualității, precum și a micii burghezii orășenești — funcționărimea, meseriașii etc. — și în același timp atragerea chiar a unor aliați vremelnici care, prin însuși specificul sarcinilor decurgînd din conținutul obiectiv al etapei date, puteau fi angajați în luptă.La 24 septembrie a fost dat publicității, sub denumirea de Proiect .. ... - ..... Dc.pe forate de
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ANOTIMPURI ARTIFICIALE
Treburile reportericești ne-au purtat pașii, cu o vreme în urmă, la una dintre cele mai mari fabrici de conserve din țară : Valea Roșie. S-a întîmplat chiar atunci să fie organizată acolo o degustare. Ce fel ? Fuseseră puse la încercare calitățile produselor dulci : compoturi, gemuri, dulcețuri. Am desfăcut cîteva borcane și am rămas, de-a dreptul impresionați. Cum deschideai capacul, te îmbăta buchetul de miresme și arome naturale l| Cineva a și exclamat : „Bunătățile pe care le gustăm noi acum sînt veritabile livezi.. conservate". Bune, într-adevăr, chiar foarte bune acele dulcețuri. Dar tot ceea ce am consemnat pînă aici s-a petrecut mai demult. Iar bunătățile acelea, după cum am aflat ceva mai tîrziu, nu erau produse ,.de rînd", de serie mare, cum se spune în termeni tehnici. Atunci, ce erau î Doar niște mostre...Cu gîndul de a da unele explicații nedumeririlor care s-au creat treptat în jurul unor produse din fructe conservate, am vizitat zile în șir magazine alimentare ultracentrale si din cartiere maj mărgina-

șe. Din observațiile cumpărătorilor. ale responsabililor, din propriile noastre constatări (am primit, tntre timp, și unele informații pe tema în discuție de la corespondenții noștri județeni), am alcătuit tabloul pe care-1 vom înfățișa mai jos.

ce echivalează cu observații venite din partea cumpărătorilor s b) să fie livrată întreaga cantitate de marfă contractată în amănunt, pe sortimente, pentru crearea în magazine a unui belșug cuvenit și pe deplin posibil | c) conservele din fructe să fie ner-
Decada dulcețurilor", 

„luna compoturilor" etc.

Responsabilii magazinelor spun același lucru : în comercializarea eficientă a fructelor conservate, indiferent de formă — compot, dulceață sau gem — e nevoie de îndeplinirea a cel puțin trei condiții : a) furnizorii să livreze ritmic — altfel magazinele nu pot fi asortate niciodată, ceea

manent asemănătoare calitativ cu acelea prezentate la expoziții, la degustări, la contractări. în definitiv, de ce formulează atari observații responsabilii de magazine ? Pentru că, în primul rînd. sortimentul de bază este sărăcăcios, a- provizionarea magazinelor suferă uneori. Fenomenul

e remarcat mai cu seamă în magazinele cartierelor mărginașe. De ce? Explicația principală e următoarea : producătorii nu livrează conform contractelor. Șefii de unități, directorii de organizații comerciale cu care am discutat spun cam așa i de multe ori facem note de comandă inutile. Furnizorii noștri nu livrează ceea ce se solicită, ci cu totul altceva — anume produsele pe care le scot ei, la un moment dat, de pe bandă. Se Intîmplă ca, multă vreme, să nu sosească în magazine decît — să zicem — compot de mere. Ai senzația că a sosit „decada compotului". Pe urmă, brusc, lucrurile se schimbă : începe „luna dulcețurilor". Printr-o colaborare strînsă, furnizorii ar putea lesne evita asemenea neplăcute surprize.Avem în față situația livrărilor către cel mai mare beneficiar din țară ■- I.C.R.A.-București. E vorba de gemuri de vișine, caise, cireșe, căpșuni, mure, afine, gutui, piersici.
Gh. GRAURE

platformă a Frontului Național mocratic, programul de acțiune care P.C.R. ii propunea tuturor țelor democratice și progresiste țării. In acest program, alături susținerea prin toate mijloacele a războiului antihitlerist și eliminarea din viața publică a rămășițelor fasciste, erau prevăzute exproprierea moșierimii și împroprietărirea țăranilor, naționalizarea marilor bănci și a cartelurilor din industria de bază, confiscarea tuturor întreprinderilor germane și ale complicilor lor. EI conținea, de asemenea, prevederi referitoare la refacerea economică a țării și îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației muncitoare, stabilirea unui regim de reală democrație, în care toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, religie și sex, să se bucure de largi drenturi și libertăți. In domeniul relațiilor externe se preconiza o politică de prietenie cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări democrate„Comitetul Central al Comunist din România — în proiectul de platformă tui Național Democrat — se adresează tuturor forțelor democratice ale țării, conștiente de răspunderea ceasului de față, și tuturor partidelor, grupărilor, organizațiilor democratice, invitîndu-le să adere la această platformă pentru alcătuirea unui Front Național Democratic din sinul căruia să se formeze un guvern care să realizeze obiectivele stabilite în platforma Frontului Național Democratic".Confruntările în legătură cu transformările preconizate în platforma F.N.D. și lupta pentru înfăptuirea lor au dominat întreaga viață politică și socială a țării în perioada de la sfîrșitul anului 1944 și începutul lui 1945.încă în primele zile după publicarea platformei, principalele
Paraschiva NICH1TA
sef de sector 
la Institutul de studii 
și social-politice 
de pe lîngâ C.C. al

Enigma străvechiului oraș. Thera, a cărui istorie se pierde în negura mileniilor, este pe cale să fie dezlegată. Recent descoperit pe insula cu același nume, aflată la extremul sud a! arhipelagului Cicladelor, în plin centrul Mediteranei, orașul n-a fost încă în întregime degajat. Mai multe din cartierele sale zac adine sub pămînt. Se cunosc puține lucruri despre Thera. Cauzele dispariției străvechii civilizații minoice, într-o epocă ce și-a găsit ecou în „Iliada- și „Odiseea", sînt prezentate în ter-
CORESPONDENȚA 

DIN ATENA 
DE LA AL. C1MPEANU

Partidului se spunea a Frontu-

partide.
istorice

P.C.R.

(Continuare in pag. a III-a)

meni generali ț se știe doar că pa locurile dezgropate s-au constatat urmele unor „calamități ale naturii".Profesorul Spyros Marinatos, vicepreședinte al Academiei elene, a a- vut amabilitatea să ne furnizeze u- nele amănunte despre această descoperire absolut senzațională, căreia el personal i-a consacrat mulți ani de studii. „Sînt 38 de ani de cînd am făcut săpături în Creta, lingă Cnossos — spune el. Au fost degajate multe monumente ale arhitecturii, purtînd urmele unei formidabile catastrofe. înlăturîndu-se blocurile de granit ce fuseseră cîndva încorporate în ziduri, am dat peste încăperi pline cu un produs vulcanic, piatra pon te. Mi-a venit în minte posibilitatea unei teribile explozii pe insula vecină, Thera (care se a- flă la 60 de mile de Creta). Timp de mulți ani — continuă profesorul Marinatos — am studiat erupțiile vulcanice, și în special pe aceea din 1883 a vulcanului Krakatoa, aflat între insulele Jawa și Sumatra, aparți- nînd aceleiași familii ca și vulcanii de pe Thera Se știe că atunci zgomotul exploziilor a fost auzit pînă în Australia, iar cenușa vulcanică s-a răspîndit pe o rază de 1 600 de km. Valurile mării au devastat toate insulele vecine"Cercetările pe care Marinatos Ie-a tntreprins ulterior au dus la ipoteza că explozia de pe Thera a fost
(Continuare în pag. a VII-a)
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Incendiul
de la stadion

Ieri, in jurul orei 13, in apro
pierea Arcului de Triumf 
din Capitală, s-a ridicat o 
trimbă de fum. Luase foc 
clădirea Școlii sportive de 
atletism nr. 4, din incinta Stadio
nului tineretului, în care se a- 
flau, printre altele, mari canti
tăți de echipament și materiale 
sportive. Pagubele încă nu au 
fost evaluate. Au ars clădirea 
școlii, o bună parte din echipa
mentul sportiv, o parte din ac
tele contabile și alte documente 
școlare. Numai intervenția pom
pierilor militari a făcut ca pier
derile să nu fie și mai mari. 
Izbucnirea incendiului s-ar da
tora, după cum ne-au declarat 
organele de anchetă întilnite la 
fața locului, neglijenței unei e- 
chipe de muncitori care folosea 
substanțe inflamabile pentru li
pirea unor saltele de poliuretan. 
Cercetările pentru stabilirea vi- 
novaților și a prejudiciului con
tinuă.

MESAJUL
EXPERIENȚEI ÎNAINTATE 
CIRCULĂ ANEVOIOS 
PE DRUMURILE JUDEȚULUI

Culpa
avocatului

Matei Mircea era implicat in
tr-un proces la Tribunalul jude
țean Prahova. Și-a angajat ca a- 
părător pe avocatul Nicolae Bir- 
zeanu. Achitindu-i obligațiile 
stabilite de baroul avocaților din 
localitate, cetățeanul a rămas 
surprins cînd avocatul — deci 
omul legii — i-a pretins pe dea
supra alte 2 000 de lei. De înda
tă ce i s-a inminat această 
sumă au apărut insă organele de 
miliție și ale procuraturii care 
l-au surprins în flagrant. Ca un 
cunoscător al legii, credem că 
știe ce-' așteaptă. In curind va 
apărea in fața instanței, dar nu 
în calitate de avocat, ci de acu
zat. Și altele sînt consecințele 
noua sa postură.

în

„învățător6*
de releCum a ajuns Teodor Homo- ceanu pedagog la școala profesională de mecanici agricoli din Tîrgu Neamț este un adevărat mister. Pentru că avea la activ nu mai puțin de cinci condamnări pentru diferite infracțiuni. Cum, cine și pe ce bază l-a angajat ca educator este un lucru pe care sperăm să-1 aflăm de la organele de resort. Individ descompus moral a săvîrșit grave abateri ce frizează pudoarea publică, corupînd chiar cîțiva din elevii pe care li supraveghea. Organele de resort l-au arestat. Se impune insă — așa cum am menționat mai sus — și elucidarea condițiilor in care acesta a fost angajat intr-o instituție de Invățămînt.
Cum vă
supra- 

I vegheat! 
| copiii?O Întrebare oricînd supravegheați modul în | piii dumneavoastră îșj timpul liber ? O aducem din nou | în discuție, de data aceasta determinați de un tragic accident survenit recent în comuna Valea Nucarilor (Tulcea). Doi copii, Dumitru și Violeta, de 13 și respectiv 9 ani, fiii lui Alexandru Ștefan, s-au jucat la o glugă de coceni situată în apropierea casei. Gluga s-a dărîmat peste ei și amîndoi au fost găsiți morți sub coceni. Expertiza medico-le- gală a constatat că decesul s-a produs prin asfixiere. întîmpla- rea nefastă e un serios avertisment pentru părinți.

actuală : care co- petrec

Trei plus 
două

Anul 1970 a debutat înscriind pe agenda organelor locale de partid o multitudine de sarcini deosebit de importante. Lucrul de căpetenie a constat în stabilirea priorităților, cît și în identificarea modalităților pentru rezolvarea lor competentă și operativă, posibilă evident doar printr-un perseverent efort de perfecționare a muncii. Discuțiile purtate la Comitetul județean de partid Vrancea au relevat că aici efortul de perfecționare este orientat cu deosebire spre imprimarea unui plus de dinamism muncii de partid, prin eliminarea u- nor modalități de lucru îmbibate de rigiditate și formalism.în contextul măsurilor luate de comitetul județean pentru perfecționarea stilului muncii de partid, tovarășul Simion Dobrovici, prim-se- cretar al comitetului județean, accentua, între altele, asupra necesității continuei ridicări a competenței și inițiativei birourilor comitetelor comunale de partid, astfel ca acestea să-și îndeplinească, în cele mai bune condiții, atribuțiile care le revin.Obiectul investigațiilor întreprinse în cîteva comune a fost identificarea modului în care această preocupare (cu atît mai rodnică cu cît i se imprimă nu un caracter „ocazional", ci continuu, sistematic) se concretizează în efortul comitetelor comunale de partid de a găsi ele însele soluții, modalități eficiente de exercitare a rolului lor în viața satului, fără a aștepta, de fiecare dată, impulsuri „de la județ"în comuna Cotești am nimerit tocmai în cursul desfășurării unui schimb de experiență organizat de comitetul comunal de partid pe problemele perfecționării stilului de muncă al birourilor organizațiilor de bază. Desigur, nu s-ar, putea spune că a fost o acțiune ieșită din comun. Totuși, însăși inițiativa organizării ei reprezintă un element pozitiv, putînd sluji drept imbold acelor comitete comunale de partid care s-au deprins să aștepte „de-a gata" indicații, instrucțiuni, soluții prefabricate.Deși nu lipsit de imperfecțiuni (cîteva luări de cuvînt... citite, o desfășurare oarecum schematică), schim? bul de experiență și-a atinș, în esență, scopul : crearea cadrului prielnic stimulării dezbaterilor pentru găsirea căilor de perfecționare a muncii prin confruntarea formelor șl metodelor' folosite în activitatea curentă. Utilitatea schimbului de experiență a fost determinată de faptul că au fost vizate un șir de sarcini actuale ale muncii de partid la sate i cum să se asigure o mai activă participare a membrilor de partid la viața organizației ; de ce unele acțiuni utile, judicios concepute, nu își găsesc finalizare ; mijloacele de a înlătura operativ unele rămînerl în urmă, fără a aștepta sorocul unor ședințe de a- naliză ; cum poate fi organizată o intensă activitate de partid în răstimpul dintre două adunări generale f de ce unele colective, care au efectuat studii asupra perspectivelor dezvoltării cooperativelor agricole, sînt repartizate să facă alte studii, în loc de a fi atrase la organizarea muncii pentru îndeplinirea hotărîrilor adoptate ?Cît de binevenite sînt astfel de colocvii pentru stimularea inițiativei șl spiritului de răspundere ale comitetelor comunale de partid, mi-am dat seama într-o altă comună a județului, la Vidra. De Ia bun început aici ne-a reținut atenția tendința comitetului comunal de a prezenta drept etalon a! intensității activității vrafurile de rapoarte, informări, planurile de măsuri îngrijit îndosa- riate.Iată un exemplu deloc singular: comitetul comunal de partid a fost bine inspirat cînd, la începutul lunii decembrie din anul trecut, a analizat cum sînt îndrumate comisiile pentru problemele economice, organizatorice, de propagandă ; măsură oportună, întrucît perioada de iarnă era prielnică intensificării activității acestora. Cum e firesc; după ce plenara comitetului comunal de partid Vidra a a- flat din referat că ..... reorganizatela începutul anului (1969 — n.a.), comisiile nu s-au învrednicit să întreprindă o analiză, un studiu într-o u- nitate economică", că planurile de muncă vegetează pe hîrtie și „este

necesar să se tragă maximum de învățăminte" (bineînțeles, din inactivitate — n.a.), oricine s-ar fi putut aștepta la activizarea acestor comisii, la depășirea stadiului de „a trăi" doar din scripte. Perseverente însă în a bate pasul pe loc, comisiile nu și-au „inaugurat" activitatea nici pînă în prima jumătate a lunii februarie a.c. Oare nu există aici probleme majore spre care să-și concentreze ele atenția ? Din discuțiile purtate a reieșit că și la Vidra este deosebit de acută necesitatea folosirii raționale a pămîntului. Comisia economică n-a schițat însă nici măcar intenția de a inventaria suprafețele agricole nefolosite, astfel ca declanșarea lucrărilor agricole de primăvară s-o găsească cu studiul încheiat, gata de finalizare.Dar poate alte comisii și-au organizat mai bine munca. Ce a întreprins, în ultimul timp, comisia pentru propagandă ? Deocamdată, mai nimic. Din alte stive de dosare am aflat că în decembrie trecut a fost întocmit un amplu plan de măsuri — cu termene și răspunderi nominale — privind munca politică și cultural-edu-
viața de partid

cativă in perioada de iarnă ; la scurt timp, un alt referat s-a adăugat dosarului și un nou plan de măsuri, de data aceasta mult mai general, dar privind tot munca de educație. în februarie, urma să aibă loc o ședință a biroului comitetului comunal de partid spre a analiza stadiul îndeplinirii planurilor de măsuri anterioare și a adăuga, la voluminosul dosar, încă un referat și, fără îndoială, încă un plan de măsuri.„Dacă n-ar fi scriptologia asta, tare mult s-ar putea cîștiga pentru munca efectivă cu oamenii" — spunea Aneta Voineag, directoarea căminului cultural. Curioasă optică 1 Așadar, se pronunță împotriva scriptologiei și, totuși, nu numai că nu renunță la ea, dar o și amplifică : hîrtiile se sedimentează vrafuri, vrafuri, în dosare. ca și cînd comitetul comunal sau cel județean ar avea nevoie de materie primă pentru arhivă și nu de activitate concretă, efectivă cu oamenii. Pe cît se pare, izvorul fluxului birocratic al hîrtiilor constă în mentalitatea după care criteriul de apreciere a activității l-ar constitui numărul de ședințe, numărul planurilor de măsuri și al rapoartelor prezentate.Cum altfel s-ar explica faptul că puțin a lipsit ca ședința biroului comitetului comunal de partid, cu scopul amintit, să se țină în prezența a numai cinci membri ai biroului (jumătate plus unu), cînd doar activitatea

politică și cultural-educativă, în perioada de iarnă, îi privește direct, prin răspunderile care le revin din planul de muncă al comitetului comunal de partid, pe membrii comisiei muncii de propagandă, membrii consiliului căminului cultural, directorii școlilor, directorii voluntari ai căminelor din satele aparținînd comunei, pe bibliotecari, colectivul de redacție al stației de radioficare.Asemenea tendințe de a lucra bi- zuindu-te pe un cerc restrîns de oameni, subapreciind resursele activului de partid, se vădesc și în alte domenii, Surprinde astfel faptul că secretarul comitetului comunal de partid, Vasile Sterian, în loc să inițieze măsurile corespunzătoare pentru activizarea comisiei economice, ne-a mărturisit că grija depistării terenurilor nefolosite a rămas deocamdată în seama sa, a președintelui consiliului popular comunal și a unui tehnician. Cît despre domeniul propagandei — după cum ne relata tovarășa A. Voineag — el este „a- coperit" de trei oameni : ei sînt și comisie de propagandă, și consiliul căminului cultural, și alte cîte și mai cite.Ce vast potențial de cadre ar putea fi folosit rezultă și din însuși faptul că, pe lîngă un mare număr de țărani vrednici la Vidra, comună cu activități complexe, lucrează o mie de salariațl ai diferitelor întreprinderi și instituții, un larg detașament de intelectuali (numai corpul didactic cuprinde peste 100 de cadre). Daunele pricinuite de spiritul de inerție și rutină, care frînea- ză mobilizarea resurselor de energie și inițiativă ale acestora, se reflectă în sfera limitată de cuprindere a comitetului comunal de partid, In lipsa de dinamism a activității sale. în timp ce în numeroase comune din Vrancea și din alte județe s-a înțeles că scopul creării comisiilor pe probleme l-a constituit tocmai lărgirea bazei obștești a muncii de partid, aici, la Vidra, comisiile pe probleme de abia se pregătesc să debuteze în viață....Dacă la Cotești am văzut con- cretizîndu-se „pe viu" preocupările comitetului județean pentru stimularea inițiativei comitetelor comunale de partid, la Vidra, în schimb, nu se manifestă încă receptivitatea necesară „asimilării" noului și nici perseverența pentru detașarea ae practicile perimate. Persistența unor asemenea deficiențe reflectă faptul că experiența înaintată circulă încă anevoios între comitetele comunale de partid, mărind artificial distanța care le separă. Accelerarea vitezei acestei circulații — în scopul unei cît mai rapide generalizări a „noului" — constituie una dintre principalele atribuții ale comitetului județean de partid.
Constantin MORARU

Darurile 
primăverii

Pe lîngă simbolicul mărțișor, băr
bații obișnuiesc să ofere mamei, so
ției, fiicei, prietenei un cadou adec
vat. Și acest cadou poate fi vesti
mentar, practic și util. Pentru a în
lesni alegerea din vreme a unui dar 
potrivit vîrstei și preferințelor celor 
cărora le sînt destinate, magazinele 
etalează acum un bogat sortiment 
de articole potrivite pentru a fi ofe
rite sub formă de cadou. Firește, vor 
fi căutate noutățile. Și, pentru că 
solii primăverii au intrai în magazi
nele de confecții, tricotaje, încăl
țăminte, galanterie și de cosmetice, 
vom menționa cîteva articole care 
ar putea constitui obiectul unui dar 
de primăvară. Confecțiile ușoare, mo
derne, elegante sînt destinate com
pletării garderobei de primăvară. Sînt 
supuse atenției, între altele, ragla
ne impermeabile din țesături de 
bumbac cu poliester, pardesie, taioa- 
re din țesături fantezi, din plușcord, 
în carouri, twiduri sau uni, cu ja
cheta mai lungă și fusta evazată, 
pantaloni evazați din țesături adec
vate, pantaloni cu jachetă, o largă 
gamă de fuste, rochii și halate, ca- 
poate și compleuri de interior, în 
diverse modele și culori.

Unele noutăți sînt prezente ți In 
magazinele de încălțăminte și ma- 
rochinerie, care expun spre vînzare 
cele mai recente modele realizate la 
întreprinderile „Flacăra Roșie", „Par
tizanul", „Dîmbovița", „Banatul", 
pantofi tip „Romarta", creații ale 
fabricii „Arta” din Oradea, genți, 

t mănuși, cordoane.
Desigur, la fața locului, In maga

zine se poate alege cadoul cel mai 
nimerit pentru 8 Martie ce se apro
pie. In acest sens este organizată de 
Ministerul Comerțului Interior „Decada mărțișorului", care se desfă
șoară în întreaga țară, sub semnul 
deservirii în condiții ireproșabile a 
cumpărătorilor.

Noi unități 
comercialeBACAU (Corespondentul „Scln- teii") : Anul acesta, în localitățile Moinești, Comănești și Asău, ca și la Buhuși se construiesc complexe comerciale, magazine universale și alte unități — de această dată specializate — pentru desfacerea produselor industriale, alimentare și a mobilei. în mai multe localități rurale se vor ridica noi complexe și unități de alimentație, iar la Bacău va fi dat în folosință un centru de sortare și depozitare a ouălelor. Se preconizează că, prin dezvoltarea rețelei comerciale și îmbunătățirea deservirii cumpărătorilor, se va depăși, în acest an, cu circa 75 milioane lei planul de desfacere a mărfurilor tn județ.

• RECLAM ATU
• SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI
• în comuna Cornea, județul Ca- raș-Severin, se află în construcție o clădire destinată oficiului poștal. Pentru introducerea unor cabluri subterane la această clădire, astă toamnă s-au făcut săpături adinei de-a lungul șoselei naționale. Cablurile n-au fost introduse însă nici pînă astăzi. Dar nu acesta e baiul cel mare. Șanțurile săpate in toamnă s-au umplut de apă și, pe a- locuri, s-au surpat făcînd șoseaua, abia construită, de nerecunoscut. Dacă se va mai aștepta mult, nu se va mai putea circula pe ea. Cine 

va suporta aceste pagube ? 51, mai cu seamă, din punga cui 1

bllgată să-mi elibereze necondiționat actele.Ce mai am de făcut în acest caz 7

. HARALAMBIE IVAN 
București

ANDREI BOBA 
comuna Cornea, 
județul Caraș-Severir»

• Pavel Ciurdaru din orașul A- rad ne-a trimis următoarea scrisoare din care spicuim : „De curind, conducerea depozitului in care se preschimbă buteliile de a- ragaz s-a gîndit să facă niște „îmbunătățiri" : dacă ți se consumă gazul din butelie, nu poți s-o preschimbi decît o dată cu a celorlalți locatari din bloc. Și, cum nu se consumă toate în același timp, trebuie să aștepți". Scrisoarea a fost trimisă întreprinderii pentru livrarea produselor petroliere Timișoara — depozitul Arad. Răspunsul primit, purtînd semnătura șefului de depozit, confirmă cele sesizate. Din scrisoarea de răspuns mai aflăm că „uneori, de la caz la caz, se mai pot face și excepții, dar numai cu a- probarea prealabilă a subsemnatului (1). Consider că era mai logic ca tovarășul reclamant să se adreseze în prealabil subsemnatului, care sînt conducătorul acestei unități și care puteam să rezolv problema fără atîtea complicații".Ce să spunem... O „logică" de fler! Va să zică, cine vrea să-și încarce butelia de aragaz să se a- dreseze „subsemnatului", care de Ia caz la caz, mai face unele excepții. Conducerea întreprinderi! pentru livrarea produselor petroliere din Timișoara cunoaște regula și excepțiile ei, stabilite de șeful depozitului din Arad ?

• „In comuna noastră — ne-a scris cu cîtva timp în urmă Gheorghe Ceucă, din comuna Urechești, județul Vrancea — există o clădire părăsită.de mai multă vreme, care, inițial a funcționat ca baie populară. în urma numeroaselor intervenții pe care le-am făcut către consiliul popular comunal pentru a o repara și da în folosință, ne-au amăgit numai cu promisiuni".Scrisoarea a fost trimisă Consiliului popular al județului Vrancea, care ne informează că s-au luat măsuri pentru ca baia să fie pusă în funcțiune într-un termen scurt, „în urma unui contract încheiat recent între Consiliul popular comunal Urechești și cooperativa „Prestarea" din Rm Sărat, se a- rată în răspuns, lucrările de amenajare vor fi terminate pînă la 1 mai 1970".
• în jurul imobilului în care locuim — strada Snagov nr. 3 — cetățenii au vrut să amenajeze un loc de joacă pentru copii. Dar nu s-a putut, pentru că în locul destinat acestui scuar a început construcția unor garaje Am intervenit la consiliul popular municipal, serviciul de arhitectură și sistematizare, I.L.L etc să oprească aceste construcții, dar fără rezultat. Dimpotrivă, de la cinci, numărul garajelor a crescut la nouă.Cum a fost posibil oare să se emită autorizație pentru construirea a nouă garaje în curtea unui imobil de locuințe? Nu s-a gîndit nimeni că locatarii au nevoie d<> liniște și copiii de un loc de joacă?

Locatarii Imobilului
de pe str. Snagov 3, Timișoara

• Timp de opt ani am lucrat la Schela de extracție-Cartojani, județul Ilfov. în 1968 am fost transferat la un alt serviciu. Cum era și firesc, la noul loc de muncă mi s-au cerut o serie de acte pentru a-ml stabili drepturile de salarizare, concediu de odihnă etc. Din luna octombrie 1969 bat drumurile pînă la schela de extracție pentru a intra în posesia actelor necesare.Dar, după mult timp, am aflat 
că schela nu mi le poate elibera pe motiv că actele trebuie cerute nu de mine, ci de Instituția la - care lucrez — Direcția pentru probleme de muncă și ocrotiri socia
le a municipiului București. Aceas
ta din urmă refuză, spunîndu-mi că totuși schela de extracție este o-

• Pînă nu de mult, drumul care leagă satul Cuștelnic de orașul Tîrnăveni, distanță de cîțiva kilometri, era impracticabil. Prin contribuția locuitorilor, drumul a fost amenajat, construindU-se totodată și un pod peste Tîrnava Mică. La puțină vreme de la terminarea lu- orărilor, însă, chiar lîngă sat s-a deschis, o carieră de nisip. Zilnic, pe drumul amenajat au început să circule autobasculante ale Șantierului de construcții Cluj. Ce s-a ales din acest drum este lesne de închipuit. Pe el sînt acum gropi și hîrtoape, iar în timpul ploilor, pietonii nu mai pot circula. (Zilnic drumul este străbătut de peste 100 de cetățeni din comună care lucrează în Tîrnăveni). Numai șantierul de construcții nu vrea să știe nimic despre greutățile ce ni le creează.Lăsînd la o parte faptul că se putea găsi o altă rută ' (pe malul stîng al rîului Tîrnava Mică, de pildă), în cazul de față șantierul are obligația de a întreține drumul și a ni-1 reda așa cum noi îl amenajasem.
Artenie POPA 
satul Cuștelnic, 
judelui Mureș

CRAIOVA. Imagine din 
cartierul Brazda lui No

vac

Foto t Gh. Vințilă

La ferma zootehnică nr. Ide 
la I.A.S. Odoreu (Satu Mare), 
vaca Suraia, aflată la a treia 
lactație, a născut trei viței ge
meni. In aceeași zi, o altă vacă 
de la fermă a adus pe lume două 
vițele De menționat că in ceea 
ce o privește pe Suraia, recor
dul ei nu pare a fi intimplător : 
la prima lactație a născut un 
vițel, la a doua — doi, iar acum 
— trei. Ce va fi anul viitor ?

Un procent 
edificator

(Urmare din pag. I)prune, zmeură i de necta- ruri, de jeleuri, de piu- reuri de paste din fructe
de tot felul (cam din aceleași fructe se produc și dulcețurile și compoturile | ar fi de adăugat, poate, dulceața de nuci verzi, de trandafiri și de struguri).

Și acum să vedem, concret, cum livrează industria toate aceste produse dulci. Cităm din acte furnizate de l.C.R.A. București i
Duminică, în Capitală, au a- vut loc, ca de obicei, numeroase manifestări culturale. La Comitetul pentru cultură și artă al orașului București s-a întocmit un bilanț privind participarea bucureștenilor la aceste manifestări. La spectacolele de teatru, cinematograf, la manifestările culturale de Ia casele de cultură, cluburi ș.a.m.d., au fost prezente 220 000 de persoane. Ra- portînd această cifră la întreaga populație a Capitalei, rezultă că 15 la sută dintre locuitorii săi au preferat o asemenea modalitate de petrecere a timpului liber. Procentul, grăitor prin sine însuși, nu mai necesită'comentarii. Rămîne doar ca organizatorii să tragă de aici concluziile cuvenite pentru a răspunde continuare unor cerințe atît evidente.

Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPcSCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"L

in de
de

Sortimentul Contract Realizări (livrat pînă la 1.1-1970)Gem de căpșuni 389 tone 264 toneCompot de vișine 310 tone 92 toneCompot de caise 279 tone 189 toneCompot de cireșe 272 tone 174 toneGem de piersici 139 tone 56 toneCompot de gutui 115 tone 9 ton"Compot de piersici 60 tone 2 toneCompot de prune 170 tone 93 toneDulceață de vișine 125 tone 36 toneDulceață de căpșuni 78 tone 16 tone
Numai din economie de spațiu ne- oprim aici cu enumerarea. Producătorii, cum se vede, nu și-au realizat angajamentele contractuale masiv mai ales la compot de prune, la dulceață de căpșuni, la gem de piersic; etc. Cineva, a- flîndu-se în neounoștință de cauză, ar putea gîndi că o asemenea comportare nu poate fi decît fortuită. Dar în toamna trecută am vizitat sumedenie de livezi

și grădini, depozite de legume, fabrici de conserve. Ș; am văzut atunci munți da fructe, cantități necunoscute exact, chiar de gestionari, zăcînd acolo cu săp- tămînile La Tîrgoviște, ca să dăm doar un singui exemplu, depozitul I.L.F era practic blocat cu prune. Dar, în fond, toată lumea știe cît de multe fructe s-au făcut în toamna trecută Atunci, ce anume s-a întîmplat ? De ce pro

Diferența(restanțe)
125 tone218 tone 00 tone98 tone83 tone106 tone58 tone77 tone89 tone62 tone

ducătorii nu și-au respectat angajamentele ?Precizăm din capul locului : unitățile producătoare au avut și au unele greutăți obiective reale, pe care nu le putem trece cu vederea într-o discuție avută cu specialiști din M I.A ni s-a relevat faptul că producătorii de fructe nu-și respectă uneori, la rîndul lor, contractele. Alteori, fructele livrate sînt de proastă cali

tate. Toate sînt adevărate. Totuși, subțierea sortimentului se datorește în mare măsură chiar producătorilor.Ne vom opri numai asupra cîtorva cauze mai generale. Faptele dovedesc că in livrarea conservelor de fructe (specificăm — gata 1 produse) nu există ritmi- ’citate. Un singur exemplu. Fabrica din Buftea trebuia să livreze, pe parcursul a- nului 1969, 332 tone de diverse compoturi. A livrat — neritmic — 235 tone. A- ceeași fabrică avea de livrat, între 1 ianuarie și 20 februarie 1970, 75 tone de compot. A livrat 81 tone. I.I.S. Băiculești a livrat, pentru l.C.R.A. București, gem de piersici în alt trimestru decît cel prevăzut, întîlnim aceleași . „căderi" și „salturi" în livrare la multe alte fabrici. Drept urmare, se produce uneori o dezasortare de moment, artificială, a magazinelor.Pe de altă parte, se înregistrează un anume dezinteres din partea producătorilor pentru realizarea anumitor categorii de conserve. Să exemplificăm. Anul trecut au fost obținute producții destul de mari de piersici, prune etc. Dar producătorii (fabricile de conserve profilate, care au fost grupate recent în mari combinate de industrie ali

mentară) au totuși restanțe în livrarea conservelor ce se realizează din aceste fructe. De pildă, din 60 tone de compot de piersici contractate, l.C.R.A. București a primit... 2 I S-ar putea pune întrebarea : înseamnă că întreprinderile producătoare au rămas cu planul de producție neîndeplinit ? Nici vorbă 1 Au îndeplinit în general planul și, uneori, chiar l-au depășit. O asemenea ciudată performanță se realizează însă cam așa : sortimentele care se fabrică cu anumite dificultăți sînt înlocuite de producători cu altele, care se produc mai ușor.Dacă pentru respectarea contractelor, la fiecare sortiment în parte, fabrica sau combinatul nu ar avea nici o portiță de ieșire, nu s-ar proceda așa. Unitățile respective ar trebui să se zbată, să caute și să achiziționeze la timp, prin toate căile posibile, materiile prime necesare, să organizeze bine munca (și pentru producția internă) in funcție de cerințe etc. Dar există o portiță : compensațiile. Iată, la modul general, cum se materializează ele : „Nu avem dulceață de nuci — comunică producătorii, de pildă, organizațiilor comer

ciale, nu doriți în locul ei compot de struguri ?“ Decît să stea cu rafturile goale, comerțul acceptă, de o- bicei, propunerea. Practica respectivă se numește, așa cum am spus, compensație. Firește, nu e rău, ca, in e- ventualitatea unor calamități naturale, să se recurgă la compensații. Se constată însă că acest procedeu e folosit pe scară largă, nu numai în cazuri speciale, ci și cînd producătorii vor să-și realizeze planul fără prea mare bătaie de cap.Și alte exemple vin să ateste lipsa de seriozitate tn îndeplinirea contractelor. Fabrica „Valea Roșie", I.I.S. „Munca" din Constanta, I.I.S. „Rîureni" nu și-au realizat in parte contractele întrucît n-au avut... e- tichete pentru borcane ! Urmarea acestor situații e ușor de dedus : In magazine se creează goluri artificiale, rafturile nu sînt primenite la timp.Acestea sînt cîteva din constatările noastre despre sectorul în discuție. Sîntem încredințați că fabricile, combinatele de industrie alimentară vor trage concluziile cuvenite și vor lua măsurile impuse de realitățile consemnate. în ce ne privește, asupra acestei teme promitem să mai revenim.
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St

Stofe fine,
rezistenteîn perioada actualului cincinal, întreprinderea „Liber
tatea" din cadrul Combinatului textil din Sibiu a cunoscut o amplă dezvoltare. Noile utilaje, din cele mai productive, instalate aici au asigurat obținerea, în anul trecut, a unei cantități de stofe cu aproape 250 la sută mai mare decît în anul 1965. Climatul general, optim sub raportul temperaturii și umidității cerute de tehnologia modernă de fabricație a stofelor înlesnește realizarea unei producții de calitate superioară. Aici se produc numai articole din lînă pieptănată și în amestec cu fibre chimice. întreprinderea „Libertatea' realizează în acest an 20 de articole — stofe pentru costume bărbăteștî, stofe de rochii, stofe ușoare pentru costume de copii și adolescenți, într-o multitudine de sortimente, în circa 200 de desene dispuse în 600 de poziții colo- risticeSe cunoaște faptul că stofele, ca și confecțiile din țesăturile unitate dustriei apreciate de cumpărători, fiind foarte solicitate. Iar volumul tot mai mare de producție — peste 70 la sută — ce se exportă este urmarea prestigiului cîștigat pe piața internațională. Stofele Combinatului textil din Sibiu sint fin6, rezistente, cu un coeficient scăzut de șiionabilitato și ds contracție. Iată motivele pentru care stofele sibiene sînt căutate nu numai în tară, ci si peste hotare

produse la această reprezentativă a in- noastre ușoare sînt de

n

p%25c4%2583r%25c4%2583sit%25c4%2583.de


SCÂNTEIA—miercuri 4 martie 1970 PAGINA 3

Printre cei dinții
primari

comuniști...
Tudor ȘTEFAN ESCU,

membru al P.C.R. din anul 1941

în lunile ce au urmat insurecției armate victorioase din august 1944. în Capitală, ca și în toate localitățile din țară, se ridica cu acuitate o sarcină de extremă urgență : primenirea vechiului aparat de stat, Imbîcsit de elemente fasciste, democratizarea administrației prin instalarea în fruntea primăriilor și prefecturilor a unor oameni care să gospodărească treburile obștești în interesul poporului. în București, traducerea în fapt a acestui imperativ politic a început mai în- tîi în cartierele sale periferice. în cartierul suburban Militari locuiau atunci numeroși lucrători de la Căile ferate, APACA, Pirotechnia Armatei, ASAM Cotroceni, Regie etc. în i- legalitate își desfășurase aici activitatea un puternic nucleu comunist.în dimineața zilei de Octombrie 1944, sute cuitori din cartier, lizați de comuniști, dreptăți către sala „Mera". După ce au ascultat cuvîn- tările însuflețite ale reprezentanților F.N.D., ei au hotărît în unanimitate alegerea unui consiliu popular democrat avînd ca primar pe semnatarul a- cestor rînduri și ca ajutor de primar pe cismarul O- nesa Niculae. încolonată intr-o perfectă ordine, cu steaguri și lozinci, mulțimea ajunge la primărie. Clădirea este înconjurată, oamenii pătrund înăuntru, vechiul primar antonescian este izgonit și se instalează noul consiliu comunal, mocrat.Chiar de a doua zi cern cu rîvnă la luarea melor măsuri i colectarea de bani cu care să cumpărăm lemne pentru ca cele patru școli din cartier să nu-și închidă porțile, distribuirea, în mod gratuit, către'' populația săracă a 4 vagoane de lemne, a unui vagon de petrol și a unui vagon de zahăr, tra cost — a 20 de cartofi, a l petrol ș.a.Exponenților din guvern nu le convenea, desigur, întronarea acestor noi rînduieli de către consiliile populare democrate. într-o dimineață, șeful secției de jandarmi mă ia de acasă și mă duce la postul de jandarmi. Aici îl

1 de lo- mobi- se-n-

de-tre- pri-

, iar con- de vagoane 60 vagoanereacțiunii

găsesc șl pe ajutorul de primar, pe care îl ridicaseră cu cîteva ore mai înainte. Generalul Aldea, ministrul de interne, dispoziția să fim Am stat la postul darmi pînă a doua mobilizați de partid, muncitorii de la fabricile cartier ne-au eliberat ne-au instalat din nou primărie. Văzînd că nu pot face față cu forțele jan- darmerești de care dispuneau, autoritățile burgheze au cantonat în cartier o unitate din Regimentul 2 Care de luptă, cu gîndui să intimideze populația. Ostașii, însă, au fraternizat cu populația. Ziarele noastre — „Scînteia" și „România liberă" desfășurau în acest timp o campanie susținută împotriva ministrului de interne care încerca, cu ajutorul armatei, să înăbușe voința populară.în urma protestelor energice ale forțelor democratice, reacțiunea din guvern s-a văzut nevoită să abandoneze lupta din cartierul Militari și să retragă de aici unitatea de tancuri.Cu toate acestea, Ministerul de Interne refuza în continuare să recunoască, în mod oficial, primarul comunist și noul consiliu popular din cartier.Generalul V. Dombrovs- ’ chi — pe atunci primarul Capitalei — mă anunță că pentru ziua de 3 noiembrie s-a hotăiît efectuarea alegerilor de primar în( burbană.

dăduse arestați, de jan- zi cînd,dinȘi la

_ . su_O după amiază ploioasă. Mii de locuitori se îndreptau către, terenul de fotbal din cartier unde trebuiau să aibă loc alegerile. Muncitorii de la căile ferate, de la APACA, și Pirotechnia armatei, de tineri de la ASAM troceni, pancarde, fruntea ștești să fie ales un primar democrat. La ora 4 sosește mașina cu primarul Capitalei și primarul sectorului de verde. Pentru locul de primar erau doi candidați î din partea partidului comunist — Ștefănescu Tudor, iar din partea partidelor liberal și național țărănesc — comerciantul Constantin Graur. Adunați în număr inundat muncitori, locuitori ai cartierului, precum și gospo-

cu steaguri cereau ca treburilor
suteCoși în ob-

mare pe terenul de apă, sute de

dine, văduve de război, manifestau pentru democratizarea aparatului de stat, huiduiau micul grup de negustori care se alinia- seră pentru primarul reac- țiunii. Văzîndu-se în totală minoritate, acesta din urmă a luat-o la fugă in rîsul populației care, cu tot frigul pătrunzător, n-a părăsit locul pînă ce nu s-a comunicat oficial rezultatul votului.Cu toate acestea, a doua zi s-a contestat din nou rezultatul voinței cetățenilor. Era, de altfel, ultima șicană a ministrului de interne reacționar, pentru că, a doua zi, guvernul din care făcea parte avea să fie răsturnat sub presiunea maselor populare și, ca subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne numit un reprezentant al F.N.D. care a dat decizia definitivă de numire.In lunile care au urmat, democratizarea aparatului administrativ din sectoarele și comunele suburbane ale Bucureștiului a continuat. Noi primari și a- jutori de primari erau instalați de mase : în sub; urbana Colentir^a — doi muncitori cismari, în Grivița — doi muncitori, ceferiști. în luna februarie. 1945 ’luat o amploare deosebită, iar Ia. 6 Martie 1943 la cîrma țării a fost adus guvernul dr. Petru Groza, primul guvern cu adevărat democratic din istoria poporului nostru.Am stat în fruntea primăriei din cartierul tari peste cinci ani. unul din noii primari muniști nu avea pregătirea și experiența necesară pentru o asemenea muncă. Greutăți erau la totpasul. Noi. comuniștii din Militari am simțit însă din plin ajutorul partidului și sprijinul masei cetățenilor. Zilnic erau printre noi conducători -ai regiunii, județene! și ai sectorului de partid, care ne îndrumau, ne dădeau oase.Plămădite gelor lupte rirea puterii, mlădițele noului aparat de stat democratic și-au dovedit pe deplin vitalitatea, capacitatea de a gospodări cu pricepere și dăruire treburile obștești.

în luna februarie aceste acțiuni au

sfaturiîn focul pentru

Mili- Nici co-

preți-apri- cuce-

S-a întîmplat într-un oraș supranumit, cîndva, „orașul celor o mie de moșieri".S-a întîmplat la Craiova, într-una din acele „zile fierbinți" ale lui februarie 1945, zile ce au decis — ca parte din noua istorie românească — și noua istorie a acestui oraș, ridicîndu-1 pe verticala marilor planuri de construcție ale Partidului Comunist RomânRăsfoind . cronica acelei zile, reluînd niște mai vechi însemnări consacrate evenimentului, vom circumscrie, deci, cîteva puncte de incandescență din care s-au născut luminile zilei de azi.
iVS-a întîmplat la Craiova, la 24 februarie 1945.Zorii zilei nu anunțau nimic neobișnuit. O ceață lăptoasă, rece, se prelungise pe străzile pustii, peste case, peste prăvălii și curți boierești, transformîn- du-le într-un șes. Părea că șesul Dunării, imensă cîmpie de lut care se termină în buza fluviului, cotropise Craiova, acoperind-o cu un văl moale, nemișcător, în care nu se putea desprinde nimic.Pe aceeași ceață, de cu seară, începu- ' seră să curgă spre ea rîuri de oameni. Veneau cu carele de departe, dinspre Mehedinți sau dinspre Caracal și Corabia.— De unde sînteți, mă ? — se pipăiau oamenii prin ceață cu întrebările.— Din cutare loc...— ...sau din cutare I— Aha 1Atît I Cel ce întrebase își vedea mai departe de mers pe lîngă boi sau pe lingă loitre.Păreau că vin la tîrg.— Mîine e tîrg la Cra- iovaj?— Nu !— Aha I părea să semnifice altul tîlcul răspunsului și al întrebării care viza ceva.Carele șî pilcurile de oameni se mișcau pe drumurile uscate și bolovănoase, învăluit» în ceață, cu liniștea și siguranța gospodarilor care

tisment i „mină forte 1“ Procedase într-a- devăr cu mină forte.Cu numai șapte zile în urmă, ferestrele prefecturii de Dolj fuseseră zguduite de uralele celor peste douăzeci de mii de ma- nifestanți, conduși de comuniști, cerînd instaurarea unui guvern 'democratic, pă- mint, sprijinirea frontului antihitlerist.Cu numai șapte zile în urmă, fusese so-, mat prin douăzeci de mii de guri să părăsească scaunul și să predea prefectura reprezentanților aleși de cei mulți. O delegație s-a desprins atunci din mulțime, a urcat scările palatului, îndreptîndu-se către biroul inspectorului general administrativ. Cereau demiterea lui.Dar colonelul Dumitriu era militar bun și se dovedise prevăzător. N-a pregetat. Clădirea prefecturii a fost pe loc înconjurată de armată. Capcana a funcționat prompt. Un grup de ofițeri, în frunte cu procurorul Tribunalului Militar, a putut proceda liniștit la arestarea delegației. A avut satisfacția să-i privească el însuși, superior și marțial. Simțea, într-adevăr, că era la putere.Ce-a urmat, l-a neliniștit. Au urmat clocotele de revoltă a întregului ținut, peste care zburau ca niște păsări de foc manifestele comuniștilor.Avea acum pe masă un pachet cu manifeste F.N.D. pentru întrunirea de a doua

poane, agățați ciucure, goneau spre Oltenia primii demobilizați, cu răni mai grele sau mai ușoare, dobîndite în luptele cu nemții, în Vest. într-un vagon fără bănci, înghesuiți claie peste grămadă, venea spre Craiova și un grup de muncitori de la „Grivița". Veneau cu miinile goale, iar cîțiva cu broșuri și ziare în buzunar. Aduceau muncitorimii craiovene experiența lor de vechi luptători ai „Gri- vițel Roșii". Se grăbeau și ei, o dată cu ceilalți, spre ziua de 24 februarie.
★Ceasul din turnul prefecturii arăta orele 3 dinspre ziuă.La sediul regionalei de partid, luminile încă mai ardeau.Se raporta neîntrerupt numărul oamenilor care se mișcau spre Craiova.— La Moțăței, oamenii au intrat în pă- mînturi. N-au mai așteptat. Am măsurat cu ei loturi azi după-amiază.— Și la Cetate !— Și la Bengești !— Și la Aninoasa, a mai tresărit o voce din ceața groasă a fumului de tut.un.— Șl Bălăcița...— La mine, la Vlădaia, am avut furcă cu țărăniștii... dar am intrat.— Am intrat și noi. la Drăghiceni !

ASAL
Evocare de llie PURCARU

și siguranța gospodarilor care au o anume treabă de făcut. Mergeau tăcuți, fără să-și mai vorbească, sau își spuneau ,cîte ceva din cînd în cînd, dar despre lucruri obișnuite. Ce aveau să-și mai spună ? Ce mai trebuia pregătit 7Ce fusese de spus și de pregătit se spusese și se făcuse înainte. Toată iarna și încă și mai demult, încă din vara lui ’944 muncitorii de la căile ferate și de la cele cîteva fabrici ale Craiovei bătuseră, satele și stătuseră de vorbă cu oamenii.Iar satele veneau acum, ca niște ape grele, lutoase, către Craiova celor o mie de moșieri.
★La tîrg, seara se vestise neliniștită.O înfrigurare specială cuprinsese orașul, iar la gară cîțiva domni grași au reținut telefonic, pentru aceeași noapte, bilete de București. Acolo se părea să fie mai cald.în cele cîteva fabrici, munca se isprăvise mai devreme, fără multe vorbe Muncitorii se adunau în pilcuri, apoi șe despărțeau, iar cite unul transmitea din om în om ceva, ca o parolă, sau un cu- 

vînt de ordine.
★

Au intrat în fugă, în biroul chestorului- șef, cîțiva agenți secreți. Cîțiva agenți „secreți", pe care-i știa toată Craiova.— Ce e, ce mai e 7Era ceva care totuși se presimțea în aer, iar chestorul, obișnuit cu zilele acestea tulburi, de după „august", trebuia să ia notă. Dar cum. în ce fel ? Legătura telefonică cu Bucureștii era mereu blocată.în aceeași secundă poate, acolo, se întîl- niseră pe același fir chestura de Suceava, cea din Dorohoi, cea din Bacău, cea din Constanța.Chestorul a dat neputincios din mîini. într-un tîrziu, cineva de acolo, poate un subsecretar de stat, l-a apostrofat violent : -— Ce vrei, domnule ?... Sîntem la putere ! I 1
A urmat neputincios un orăcăit și chestorul a dat din mîini. Era la putere.

★Dumitriu, prefectul județului, —1----  ---- 1 --I1-1!i puținColonelul 1era și el în culmea unei agitații , , obișnuite pentru calmul său cunoscut, de militar.Procedase înțelept 7 Indicația generalului de la „centru" suna sever, ca un aver-

zi. I s-au semnalat din vreme ne- numărați agitatori comuniști, care bătuseră din nou satele, chemîndu-i pe oameni la Craiova. Știa că fierb și fabricile. Avea vești de la Caracal, de la „coleg", că nici acolo lucrurile nu stau prea bine. Muncitorii se agitau și la Turnu-Severin, ame- nințînd prefectura.Ce era de făcut ?Putea conta pe tăria de caracter a generalului 7 Cel vizat era totuși el ! De ce s-ar fi putut teme 7 IEra încă la putere.
★Generalul Georgescu, comandantul corpului de armată, nu era, totuși, „un re- zervist". îmbrățișase cariera armelor prin vocație. Altfel nu s-ar fi făcut general, ci avocat sau dentist. Evenimentele, ori- cît de tulburi, nu-1 zguduiau. Deși...își cerceta cu un ochi aspru, pătrunzător, ca la Rontgen. trupa în subordine. Și-o cerceta în liniștea biroului, la lumina lămpii cu abajur. Vedea numai schelete încinse în .vestoane peticite și moletiere strînse pe fluierele picioarelor grele și reci ca niște țevi. Dar vedea, lingă falangele sunînd în bocancii cu tălpi de lemn, paturile puștilor Z.B., iar mai sus, falangele degetelor strînse căngi în jurul țevilor de oțel. Sub bonetele care acopereau craniile, nu mai vedea nimic. Nu văzuse niciodată nimic.Nici în toracele cu claviculele încremenite, generalul nu vedea nimic. Nu văzuse niciodată nimic. „Inimile de lei" erau toate în generali. Drept care, schițase de cu ziua, metodic și cu singe rece, planul apărării.în clădirea prefecturii a fost adus, cu precauții un batalion dotat cu arme automate și grenade de mină.Cuiburi de mitralieră au fost Instalate sus, astfel incit să asigure cîmp larg de tragere spre piața'prefecturii, grădina publică și intersecția străzilor ce duc spre palat. vîn interiorul palatului, în dreptul porților 1 și 2, au fost masate forțe de rezervă și mitraliere pentru flancarea coridoarelor.A fost barată rea princip'ală.Generalul își

Glasurile fulgerau, ochii învăpăiați de nesomn ardeau în orbite.— Unde-s uteciștii ?... Băieți, au venit afișele proaspete, gata I Sus !A mai sărit un grup. Și încă unul. Copii, copii aproape. Ucenicii cu fețe unse ca funinginea și cu hainele rupte, liceeni cu numărul matricol rupt, dar cu vestonul închis militărește pînă la gît, fete firave, cu obrazuri palide, de la fabrica de confecții.
★Dimineața era rece, tulbure încă, tăioasă ca briciul și sticla.— Scoal’, Marine ! Scoal’, mă !... îngheță Craiova bocnă. Hai s-o dezghețăm !— Sculați, mă ! îngheță bocnă Craiova !...Vocea s-a dus departe, ca printr-o curte pustie, lovindu-se de ziduri și de ferestrele de gheață. Orașul celor o mie de moșieri se trezea print.r-un :— Sculați, mă !.....Sculați, voi oropsiți
★într-o căsuță joasă de pa de gaz încă aprinsă, să-și oprească omul.— Un’te duci așa devreme 7 Cînd te întorci ?— Cînd terminăm ce avem de terminat — a răspuns omul, grăbind pasul spre, locul de adunare.— ...cînd terminăm ce avem de terminat !Vorbele au rămas în urma ecou.

ai vieții !“.mahala, cu lam- o femeie cerca

lui ca un
batea ore-Ia fabrica

cu sîrmă ghimpată intra-apăra „țara".
★vagoanelor de marfă, pePe acoperișul tenderul locomotivei, pe scări, pe tam-

"A-Ceasul din turnul prefecturii le dimineții.Au prins a suna sirenele delui Brătășanu și de la morile Drugă. Au sunat sirenele de la C.F.R.
★Mii de oameni s-au strîns în fecturii, să ceară înlăturarea prefect, a guvernului Rădescu, tuiască unul din primele acte ___ . _ _luției populare condusă de partidul comunist.Dar aici, la Craiova, la corul cu tonuri de orgă al miilor de vocj au răspuns armele automate. ISalvele lungi și repetate au retezat ae-e

fața pre- vechiului să înfăp- ale revo-

rul și au silit mulțimile la cîteva minute de tăcere încordată.— Haideți, mă fraților ! Haideți să isprăvim mai repede !Vorbele au țîșnit ca o săgeată dintr-un arc prea încordat. O săgeată care a tras după ea încremenirea mulțimii, transfor- mînd-o iar în mișcare.Armele au amuțit. Degetele au Încremenit pe trăgaci, paralizate parcă.Jos, cele cîteva mii de capete tălă- zuiau.— Foc, foc !Și cum degetele n-au răspuns pe loc, mina ofițerului a smuls de alături bomba de gaze și a aruncat-o de pe acoperiș, în piață.Bubuitura a spart urechile, a aruncat In jur țipete de spaimă, apoi s-a transformat în rumoare.Gazele lacrimogene irumpeau.S-a făcut o roată largă în jurul locului și mulți împingeau cu spatele înapoi.Nu trebuia admisă deruta. Era o breșă care se putea lărgi. Și comuniștii au strigat :— înainte, tovarăși, înainte !înainte a pornit și Ion Tomescu. Au pornit toți ceilalți cu el. Au pornit înainte comuniștii craioveni, care au simțit atunci, în clipa aceea, lîngă ei, brațul tovarășilor de la Grivița.Dar peste miile de capete au țîșnit. ca niște fulgere albe, jeturile iuți din furtunurile de apă. S-au cișat în aer, pe < pieței, apoi s-au către oameni :— înainte, tovarăși, înainte ! Nu vor îndrăzni să tragă !Striga și îndemna Ion Tomescu, înaintînd prin salva înghețată de apă, care-i înecase fața și pieptul.Unul din primele gloanțe le-a primit el. în piept.Dar prin ploaia de gloanțe, muncitorii craioveni urcaseră de-acum scările și se în prefectură.
★putea opri, cu o voce,

încru- deasupra îndreptat

aflaumiileCine mai de glasuri clocotind de mînie 7Gloanțele nu mai puteau stăvili ce nu reușiseră să stăvilească niile de exploatare sîngeroasă și în întreaga Oltenie.Comuniștii asaltau, ducînd victorie, în numele întregului lupte și freamăt.în numele lui Tudor «ăi, ridicați împotriva pentru o țară a lor.în numele celor 4 000 lăți, căzuți pe pămînturile Olteniei la 1907, al satelor rase cu tunul și incendiate, în numele tuturor revoltaților și nedreptățiților care au purtat în lungul unei zbuciumate istorii „războiul cel drept de clasă".Peste prefectura din Craiova flutura a- cum steagul roșu al libertății, înfipt de muncitori.Flutura și la Caracal, peste prefectura luată cu asalt de valurile de muncitori.Peste cîteva zile avea să fluture și la Turnu-Severin, unde 4 000 de muncitori au participat la instalarea noului
★Ion Tomescu nu s-a mai întorsPe mafea cu fața albă, cusută cu tenești, a rămas, în ziua aceea de 24 februarie, un tacîm gol.L-au așteptat. îl mai așteaptă și azi. Drumul de la prefectură pînă în suburbia Craioviței nu e lung. Cîțiva kilometri. L-au copii, pesteIon mele placa lui....Această nouă casă a orașului șl a țării, zidită din lupta și jertfele comuniștilor, ale celor mai buni fii ai poporului nostru. Și care astăzi, în acest februarie aniversar, împodobită cu tot ceea ce hărnicia și pasiunea oamenilor a creat într-un sfert de veac, strălucește tînăr și viu, cu toate ferestrele deschise spre viitor.

ceea dece- caznămasele la trecut deși al ,.ță rii pandurilor boierilor",de clăcași răscu- Olteniei

prefectacasă, flori ol-
așteptat în poartă cei patru iar al cincilea cînd s-a născut, nu mult, l-a așteptat și el.Tomescu nu s-a mai întors... Nu- lui a rămas să păzească vigilent, din de marmură, noua casă a poporu-

3S »

(Urmare din pag. I)grupări și organizații democratice i Partidul social-democrat, mișcarea sindicală, Uniunea Tineretului Comunist, Frontul Plugarilor, Uniunea Muncitorilor și Țăranilor Maghiari din România (MADOSZ), Uniunea Patrioților, Apărarea Patriotică și altele, recunoscînd în prevederile platformei expresia intereselor și năzuințelor maselor pe care le reprezentau, și-au exprimat totala lor adeziune. Astfel, la 29 septembrie 1944, Comitetul Central al Partidului social-democrat, comunicînd acordul său, preciza că : „Asigurarea și desă- vîrșirea regimului democratic, ca și reformele sociale și economice, urgente necesare, sînt cu neputință fără impulsul dătător de energic și deschizător de drumuri noi al partidelor proletare unite. De aceea sîntem bucuroși să constatăm din proiectul de platformă pe care ni l-ați trimis că punctul nostru .de vedere principial este același".Organizația democratică a .țărănimii, Frontul Plugarilor, sublinia în adeziunea sa : „O adîncă și largă reformă agrară — iată unul din punctele esențiale pentru care Frontul Plugarilor primește și strînge mina care se întinde frățește de către Partidul Comunist al clasei muncitoare din România".Uniunea Muncitorilor și Țăranilor Maghiari din România (MADOSZ) menționa în declarația sa din 6 octombrie 1944 ! „Noi, maghiarii din România, nu putem despărți nici un moment soarta noastră de soarta fraților noștri români... Prelucrînd întreg conținutul Proiectului de Platformă, avînd în vedere toate problemele noastre speciale naționale, conștienți de răspunderea noastră, acceptăm în întregime Proiectul de Platformă și aderăm la Frontul Na- țional-Democratic".Partidele și organizațiile democratice care aderaseră la platformă au constituit astfel o nouă coaliție — Frontul Național Democrat — expresie a unirii în jurul P.C.R a tuturor forțelor interesate în democratizarea reală a țării, în înfăptui
rea reformelor economice și sociale

cerute de mersul tnainte al societății românești.Cercurile conducătoare ale principalelor partide burgheze — partidele național-țărănesc și național-liberal — au refuzat să adere la noua coaliție. Deși, în scopuri de demagogie politică, se proclamau a fi adeptele unor reforme sociale, în fapt liderii celor două partide s-au opus cu înverșunare crescîndă transformărilor democratice preconizate de partidul comunist. Folosind pozițiile pe care le dețineau în guvern, partidele „istorice" urmăreau să asigure menținerea vechilor rînduieli burgheze, să stăvilească lupta revoluționară a maselor populare.Astfel, constituirea F.N.D. a marcat un moment important în procesul de cristalizare și delimitare a pozițiilor de clasă ale diferitelor forțe politice ; de o parte partidele și grupările realmente democratice, hotă- rîte să asigure dezvoltarea României pe calea democrației, a progresului economic și social și, de altă parte, forțele reacționare care se cramponau de trecut. Tocmai în lupta împotriva acestor forțe s-a consolidat unitatea de acțiune a partidelor și grupărilor democratice care colaborau cu partidul comunist, s-a lărgit continuu baza de masă a F.N.D., masele cele mai largi convingîndu-se că numai urmînd partidul comunist puteau să obțină înfăptuirea năzuințelor lor de dreptate socială și o viață mai bună.Pivotul coaliției forțelor democratice l-a constituit unitatea clasei muncitoare. Urmărind continua întărire a unității muncitorești, P.C.R. a extins și adîncit colaborarea cu Partidul . Social-Democrat, pe multiple planuri i în cadrul _ Frontului Unic Muncitoresc, în sindicate, precum și în guvern, în verigile locale ale aparatului de stat. Organizarea mișcării sindicale unite, încununată prin Congresul de constituire a Confederației Generale a Muncii, ținut în ianuarie 1945, a însemnat o deosebit de importantă contribuție la consolidarea unității de luptă a clasei muncitoare.O excepțională atenție a acordat partidul consolidării legăturilor cu ță

rănimea, principalul aliat al clasei muncitoare atît sub raport numeric, cît și sub raportul potențialului de energie revoluționară. Astfel, P.C.R. a dezvoltat colaborarea cu Frontul Plugarilor, a sprijinit țărănimea în crearea comitetelor sătești, organe obștești de rezolvare a revendicărilor ei specifice. Determinant a fost

pănă pentru soarta țării, el a chemat intelectualitatea ca, ducînd mai departe tradițiile ei progresiste, să fie alături de poporul muncitor, ale cărui suferințe, lupte și aspirații și-au găsit reflectarea în operele iluștrilor ei reprezentanți, în cele mai valoroase creații literare și artistice. Și este semnificativ pentru poziția

zate de Rădescu la 24 februarie 1 „Considerăm că atari acțiuni de reprimare a voinței naționale, determinarea conflictelor interne de natură a duce la război civil, precum și îndrumarea oștirei Ia acte contrare sufletului și menirii sale, sînt incompatibile cu interesele naționale și cu un regim de adevărată democra

Forțele revoluționare 
s-au contopit

într-un torent unic
faptul că partidul comunist, In pofida împotrivirii reacțiunii, a chemat masele țărănești să treacă la împărțirea cu de Ia sine putere a pămîn- turilor moșierești. Zeci de mii de muncitori .trimiși de partid la sate, s-au situat în fruntea acțiunilor pentru înfăptuirea pe cale revoluționară a reformei agrara, înfruntînd nu o dată gloanțele jandarmilor trimiși în apărarea moșierilor. In focul acțiunilor revoluționare pentru înfăptuirea reformei agrare s-a închegat și consolidat alianța munci- torească-țărănească — forța motrice principală care a decis mersul revoluției populare, soarta bătăliei pentru putere.Partidul și-a întărit totodată puternic legăturile cu masele de intelectuali. In acele momente de cum

înaintată a intelectualității noastre faptul că cele mai de vază, cele mai prestigioase personalități științifice și culturale ale poporului s-au înrolat activ în lupta condusă de partid, au pășit în rînd cu masele largi populare în marile manifestații și demonstrații de stradă, și-au exprimat opiniile în presa vremii, înflăcărînd masele prin cuvîntul lor. Protestînd vehement împotriva încercărilor reacțiunii de a folosi armata împotriva poporului, fruntaș; ai Academiei Române, printre care Mihail Sa- doveanu, dr. C. I. Parhon, Traian Săvulescu, dr. N. Gh. Lupu, Simlon Stoilov, prof dr. Hortolomei, Mitiță Constantinescu, prof. dr. D. Mezinces- cu scriau într-o telegramă trimisă regelui după acțiunile represive organi

ție". Membrii Corpului Didactic U- niversitar arătau într-un memoriu- moțiune : „Menținîndu-ne pe linia atitudinii noastre din vremea dictaturii lui Antonescu cerem venirea la cîrmă a unui guvern care să fie expresia tuturor elementelor democratice ale țării și să realizeze imediat programul de guvernare al Frontului Național Democrat".In sistemul larg al alianțelor sale, partidul comunist a atras de partea mișcării revoluționare și armata. La aceasta a contribuit faptul că el a continuat și dezvoltat legăturile cu ofițerii superiori, participant! la insurecția din august 1944, care înțelegeau să se situeze în continuare de partea aspirațiilor poporului, *

desfășurat, prin comuniștii și uteciștii din armată, o intensă muncă politică în rîndurile ostașilor asupra sensului reformelor preconizate — muncă cu atît mai convingătoare cu cît ea avea loc pe fondul general al luptei revoluționare a maselor populare pentru înfăptuirea acestor reforme, peste capul reacțiunii. In timp ce grosul armatei lupta pe front, pentru nimicirea definitivă a Germaniei hitleriste, numeroși generali și ofițeri, unități militare s-au solidarizat cu oamenii muncii care cereau în impresionante demonstrații de stradă înfăptuirea reformelor democratice. în unele orașe ale țării — Brașov, Craiova, Botoșani — ostașii au refuzat să execute ordinul dat de elementele reacționare de a trece la reprimarea demonstranților. Un e- cou ^eosebit de puternic l-a avut în ârmată declarația de' condamnare a acțiunilor lui Rădescu din 24 februarie de către un important grup de generali și ofițeri superiori.Caracterul deosebit de larg al sistemului de alianțe preconizat de P.C.R. și-a găsit expresie în faptul că partidul a urmărit să atragă de partea forțelor democratice și unele grupări, fracțiuni, elemente din cadrul partidelor burgheze. In conformitate cu aceasta, în programul de guvernare al F.N.D., publicat la 23 ianuarie 1945, au fost înscrise unele măsuri de natură să atragă și unele cercuri ale burgheziei, precum și mica burghezie.Totodată F.N.D. a retras lozinca naționalizării marilor bănci și industriilor de bază — prematură în acele condiții. La regrupările și sciziunile produse în cadrul partidelor burgheze a contribuit și faptul că în fața cursului luat de evenimente, unii membri ai acestor partide au înțeles lipsa de perspectivă a politicii promovate de liderii reacționari, trecînd fie cu convingere, din înțelegerea comandamentelor patriotice ale momentului, fie din motive de calcul politic, de partea forțelor democratice, Astfel, pînă la sfîrșitul lunii februarie 1945 aderaseră la F.N.D. o treime din organizațiile lo

cale ale P.N.Ț. și unele organizații județene ale P.N.L. (Iași, Neamț, Dîmbovița, Satu-Mare, Bistrița ș. a.), în ziua de 23 februarie 1945, un grup de intelectuali și liber-profesioniști, cadre de conducere ale organizațiilor național-țărăniste din București și județul Ilfov s-au desolidarizat de politica și activitatea reacționară a conducerii acestui partid și au aderat la F.N.D. Pentru colaborarea cu forțele democrate s-a pronunțat și gruparea disidentă liberală în frunte cu Gh. Tătărescu, reprezentînd anumite categorii burgheze. Acțiunile grupărilor disidente au contribuit la slăbirea pozițiilor deținute de forțele reacțiunii, au accentuat și mai mult izolarea lor de mase.Astfel, datorită tacticii sale principiale și suple, partidul comunist a reușit să unească în lupta pentru înnoirea democratică a țării principalele forțe ale națiunii, covîrșitoa- rea majoritate a poporului.Unitatea forțelor democratice, sub conducerea partidului comunist, a constituit factorul esențial, decisiv, care a permis răsturnarea, în decurs de cîteva luni a guvernelor cu majoritate reacționară și instaurarea la 6 Martie a guvernului propus de F.N.D., sub președinția proeminentei personalități a mișcării democratice și progresiste, înflăcăratului patriot dr. Petru Groza. Componența guvernului a fost tocmai expresia coaliției largi a forțelor democratice, sub conducerea partidului comunist.Astfel, 6 Martie 1945 a fost opera poporului român, rodul luptei Iui revoluționare. în momentele hotărltoa- re, cînd se decideau destinele țării, calea dezvoltării sale viitoare, principalele forțe ale națiunii, strîns unite în jurul partidului comunist, și-au impus propria lor voință, ale- gînd calea democrației populare, a împlinirii aspirațiilor lor fundamentale de libertate și dreptate socială. 6 Martie va rămîne întotdeauna ca una din paginile cele mai luminoase ale dezvoltării României — pagină scrisă de poporul român, făuritorul propriei sale istorii.
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UOTĂRKI ALE

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
privind experimentarea noului 

sistem de salarizare și majorarea 
salariilor personalului din alte 
ramuri ah economiei naționale

CONTRASTE

rădimarilor

SECTORUL
DE COMERȚ EXTERIORCu începere de la 1 martie 1970, Consiliul de Miniștri a aprobat prin- tr-o hotărîre experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor personalului din activitatea de comerț exterior și controlul calității produselor de export.Potrivit prevederilor hotărîril, salariile personalului din întreprinderile de comerț exterior, din agențiile și birourile subordonate acestora, din unitățile vamale, precum și din filialele și laboratoarele Inspectoratului general de stat pentru controlul calității produselor de export, se majorează o dată cu introducerea noului sistem de salarizare în medie cu 11 la sută, ceea ce împreună cu majorarea salariilor mici efectuată în 1967 reprezintă o creștere de 13,2 la sută.De această majorare a salariilor beneficiază un număr de aproape 14 000 de salariați ale căror venituri anuale vor fi mai mari cu peste 30 milioane lei.Lucrătorii din activitatea de comerț exterior, ca și cei din celelalte ramuri ale economiei, sînt salarizați pe funcții cu gradații, nivelul salariilor fiind mai bine corelat cu cel aprobat pentru alte sectoare de activitate de importanță comparabilă. Salariile personalului de conducere sînt diferențiate pe trei grade de întreprinderi în funcție de mărimea unității și complexitatea sarcinilor ce le revin.Personalul de specialitate și muncitorii care efectuează în întreprinderile producătoare controlul de calitate al mărfurilor destinate exportului sînt încadrați cu salarii -aprobate pentru ramura din care face parte unitatea ale cărei produse le controlează. Muncitorii utilizați în unele întreprinderi de comerț exterior (șoferi, încărcători, descărcători, sor- tatori de cherestea și alții) sînt remunerați cu salariile tarifare aprobate pentru ramurile în care_ meseriile respective sînt de bază.Acordarea salariilor tarifare ale personalului din întreprinderile de comerț exterior este direct legată de modul de îndeplinire a planului de export și import al unității, iar la filialele și laboratoarele pentru controlul calității produselor de export de realizarea planului de control și de nivelul controlului efectuat.Pentru stimularea creșterii eficienței economice a fiecărei unități, sa- lariații din acest sector vor beneficia de premii anuale corespunzătoare rezultatelor economice pe care le vor obține întreprinderile respective. De asemenea, se acordă sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași întreprindere, în tranșele și cotele a- probate pentru celelalte ramuri ale economiei.Aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor vor mobiliza întregul personal din acest important sector de activitate.la găsirea celor mai corespunzătoare căi pentru mai buna valorificare a produselor noastre peste hotare, pentru creșterea competitivității produselor românești pe piața externă și sporirea eficienței întregii activități de comerț exterior.

4r
Tot cu începere de la 1 martie 1970, a fost aprobată de către Consiliul de Miniștri experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor personalului din unitățile de calcul electronic și din direcțiile teritoriale pentru metrologie, contro

lul cazanelor și instalațiilor de ridicat.Conform prevederilor hotărîril, salariile lucrătorilor din aceste activități se majorează în medie cu 9,3 la sută. împreună cu majorarea salariilor mici, care a avut loc în 1967, se asigură pe ansamblu o creștere medie de 10,5 la sută.Salariile personalului de conducere și de specialitate din unitățile de calcul electronic sînt stabilite la nivelul celor pentru funcțiile comparabile ca pregătire și atribuții din activitatea de proiectare, fiind diferen-

SECTORUL PRESĂ, 

EDITURI Șl UNITĂȚI 

DE DOCUMENTAREConsiliul de Miniștri a aprobat cu începere de la 1 martie 1970 experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor personalului din presă, edituri și unități de documentare.Prin introducerea noului sistem de salarizare, lucrătorii din presă beneficiază de o majorare medie a salariilor de 15 la sută, iar cei din edituri și unități de documentare de 11,9 la sută. împreună cu majorarea salariilor mici făcută anterior, se asigură o creștere medie în presă, de 16,3 la sută, iar în edituri șl unități de documentare de 13,1 la sută.Salarizarea aprobată pentru lucrătorii din aceste unități are la bază principiile noului sistem de salarizare introduse în celelalte ramuri ale economiei naționale — salarizarea pe funcții cu gradații, spor de vechime, gratificații anuale etc. — adaptate specificului sectoarelor de activitate respective.Pentru a marca mai corespunzător deosebirile de ritm, intensitate, conținut care există între organele de presă, precum și deosebirile în complexitatea muncii din edituri, nivelele salariilor pentru funcțiile de conducere și de specialitate din a- ceste unități sînt stabilite pe categorii de ziare, publicații și edituri. Concomitent cu aplicarea noului sistem de salarizare se îmbunătățește și nomenclatorul prin completarea sa cu noi funcții specifice activității din presă și edituri. 6O dată cu introducerea noului sistem de salarizare în fiecare redacție, editură și unitate de documentare se vor lua măsuri menite să contribuie la îmbunătățirea și ridicarea nivelului calitativ al activității acestora, la utilizarea cit mai rațională a cadrelor corespunzător pregătirii și aptitudinilor lor.La fel ca și în celelalte ramuri ale economiei, și în presă, edituri și u- nități de documentare acordarea salariilor tarifare este nemijlocit legată de modul de îndeplinire a a- tribuțiilor, de calitatea muncii fiecărui salariat.Majorarea salariilor va constitui pentru toți lucrătorii care își desfășoară activitatea în aceste domenii un nou și puternic imbold în ridicarea măiestriei profesionale pentru ca prin scrisul și munca lor să contribuie cu .tot mai multă eficiență și competență, alături de întregul popor, la înfăptuirea mărețului program de edificare socialistă a țării trasat de cel de-al X-lea Congres ai Partidului Comunist Român.
*țiate în același timp în raport cu mărimea și complexitatea unității.La direcțiile teritoriale pentru metrologie și controlul cazanelor și instalațiilor de ridicat, salariile lucrătorilor sînt corelate cu cele ale funcțiilor similare din ramura construcțiilor de mașini.Lucrătorii din aceste domenii beneficiază la rîndul lor de gratificații anuale, precum și de celelalte stimulente ale noului sistem de salarizare, cîștigul fiind nemijlocit legat de modul de îndeplinire a sarcinilor pe ansamblul unității și a fiecărui salariat în parte.Și în acest sector de activitate, noul sistem de salarizare și majorarea salariilor sînt menite să sporească cointeresarea materială a lucrătorilor în obținerea unor rezultate cît mal bune în îndeplinirea sarcinilor.(Agerpres)

în multe cooperative agricole de producție din județul Dolj, cultura legumelor este un sector de activitate deosebit de rentabil. Grăitoare în această privință sînt rezultatele obținute la Goicea Mare, Hunia, Ostro- veni, Ișalnița și în multe alte unități. Anul trecut, pe cele 150 de ha cultivate cu legume cooperatorii din Goicea Mare au realizat, în condițiile u- nui an cu diferite calamități naturale (grindină), un venit total da 3 242 138 lei. Bune rezultate din punct de vedere economic au fost obținute prin cultivarea legumelor în solarii.Pentru extinderea experienței bune în domeniul legumiculturii și obținerea, pe această cale, a unor cantități cît mai mari de produse, această problemă a constituit subiectul unei analize făcute într-o plenară a comitetului județean de partid, care a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. Cu acest prilej s-a subliniat că există posibilități pentru a satisface într-o măsură mai mare cerințele de legume și îndeosebi ale celor timpurii și extratimpurii. în acest scop s-a recomandat să fie extinse suprafețele de solarii. De asemenea, s-au stabilit și măsurile concrete care să fie întreprinse, în acest scop, de organele agricole.Pe baza centralizării cifrelor prevăzute în planurile de producție ale cooperativelor agricole, după cum ne-au relatat specialiștii din cadrul direcției agricole județene, în acest an se vor cultiva 13 500 hectare cu legume. Demn de reținut este faptul că în cadrul legumiculturii au crescut suprafețele destinate legumelor timpurii și extratimpurii. Pe lingă cele 87 hectare solarii din anii tre cuți s-a prevăzut construirea de solarii noi pe o suprafață de 120 de hectare, suprafața lor totală ajun- gînd astfel la 207 hectare. Pentru a. se putea folosi cît mai eficient condițiile naturale și forța de muncă existente în fiecare unitate, 54 cooperative agricole cultivatoare de legume s-au unit în 12 asociații in- tercooperatiste. Fiecare din ele urmează să construiască solarii în suprafață de cîte 10 hectare, în care să se includă și cîte 1 000 metri pâ- trați sere înmulțitor și 4 000 metri pătrați solarii încălzite. Amplasarea solariilor a fost făcută în acele cooperative din cadrul asociației care au cele mai bune condiții naturale, dispun de sisteme de irigații și unde există o experiență mai bogată în legumicultură. Asociațiile sînt conduse de un consiliu de administrație, din care fac parte reprezentanți ai tuturor cooperativelor asociate, iar ca președinte a fost ales unul din președinții cooperativelor respective. Ca șef de fermă a fost numit un inginer horticultor. zAcțiunea fiind deosebit de importantă și grea în același timp — într-o perioadă foarte scurtă trebuia

executat un volum mare și complex de lucrări — a fost condusă și sprijinită în mod direct de către comitetul județean de partid. în acest scop a fost creat un colectiv lărgit, compus din specialiști de la direcția agricolă județeană și uniunea județeană a cooperativelor agricole, activiști de partid și de stat. Pe baza unui plan amănunțit, cu sarcini și termene precise, s-a stabilit cine se ocupă de proiecte, aprovizionarea cu materiale, organizarea muncii etc. Ca urmare a acestei preocupări susținute, în prezent, la toate cele 12 asociații lucrările sînt avansate. Co-.
Valoroase 
initiative 
în Dolj

șurile centralelor termice de la salariile cooperativelor de producție împrăștiate în cîmpia dunăreană a Doljului fumegă fără întrerupere, zi și noapte. Pînă în prezent au și fost repicate peste două milioane fire de răsad. în solariile neîncălzite, unde plantatul va începe mai tîrziu, se montează stîlpii și fermele pe ultimele suprafețe. Pînă la data stabilită pentru începerea plantării răsadurilor totul va fi gata. Garanția respectării cu strictețe a lucrărilor prevă- * zute în graficele de lucru ne-o dă modul cum s-au îndeplinit pînă acum sarcinile de plan.Faptul că în acțiunea de extindere a solariilor au fost obținute rezultate remarcabile se datorește în primul rînd comitetului județean de partid, care a urmărit, zi de zi, traducerea în viață a sarcinilor stabilite în plenara din noiembrie privitor la dezvoltarea legumiculturii. Referitor la această problemă, tovarășul ing. Constantin Băbălău, prim-secretar al Comitetului județean de partid Dolj, ne-a spus : „Ceea ce trebuie reținut în primul rînd ca un factor important în această privință este atmosfera de lucru, încrederea insuflată la toți cei care au avut sarcini de îndeplinit, fie ele mai mici sau mai mari, și că ce ne-am propus s-a înfăptuit ori se poate realiza. Dar pentru a crea această atmosferă de la bun început a trebuit să acționăm cu hotărîre, să nu cedăm în fața greutăților, pentru că au existat destule și nu din cele mai ușoare. Membrii biroului comitetului județean de partid și activiștii de partid repartizați în acest scop nu s-au mulțumit numai să constate, să sesizeze eventua-

olteni. nlele neajunsuri, ci au luat măsuri pentru rezolvarea problemelor. Un alt aspect pe care vreau să-1 amintesc este sprijinul substanțial dat de întreprinderile de construcții și de electricitate din județ. Prin formații de lucru, alcătuite din instalatori, electricieni, sudori etc., au ajutat pe țăranii cooperatori să execute acele faze și operații de lucru care depășeau posibilitățile unităților cooperatiste. Toate întreprinderile la care s-a făcut apel și-au adus o contribuție substanțială la executarea lucrărilor speciale de care a fost nevoie și de aceea cooperatorii din județ le sînt recunoscători".Desigur, cooperativele asociate nu s-au lăsat numai pe seama sprijinului din afară. Au fost organizate e- chipe de lucru formate din zidari, dulgheri, fierari și alți meseriași, care, pe timpul iernii, au lucrat fără întrerupere fie la montarea scheletelor pentru solarii, fie la centralele termice. Probleme grele au existat și în aprovizionarea cu materiale. Este adevărat că la începutul lucrărilor pe plan central au fost asigurate repartițiile, dar asta nu era îndeajuns, întreprinderea de aprovizionare Dolj a cooperativelor agricole de producție a organizat un sistem de urmărire a livrărilor de materiale în funcție de grafic și cerințele impuse de mersul rapid a! construcțiilor. Cum se constata o întîrziere undeva sau incertitudinea că nu se va respecta un termen de livrare, împuterniciți ai întreprinderii sau salariați ai U.J.C.A.P.-ului se deplasau imediat la întreprinderea furnizoare și pînă nu expediau materialele planificate nu plecau de acolo.La cîteva din asociațiile ale căror lucrări au fost mai avansate s-au organizat schimburi de experiență la care au participat președinții asociațiilor, șefii de ferme și constructorii. Pe baza unor demonstrații practice, s-a stabilit modalitatea de întindere a foliei de polietilenă pe solariile încălzite în vederea asigurării temperaturii optime, efectuării repicatului răsadurilor.Eforturile depuse de cooperatori de specialiști, de muncitorii constructori au fost, fără îndoială, destul de mari. Ele vor fi însă răsplătite. Un calcul estimativ, făcut de specialiștii de la direcția agricolă, a- rată că veniturile ce se vor obține pe produsele de pe un hectar de solar, iuînd în calcul prețurile minime, nu vor fi în nici un caz mai mici de 200 000 lei, față de 20 000 lei, cît se obține de pe un hectar de grădină în cîmp. Cantitatea de roșii timpurii la hectarul de solar va fi cel puțin de 40 000 kg. Prin aceasta se va asigura o îmbunătățire a aprovizionării pieței cu legume timpurii și extratimpurii.
Nisfor yUICU 
corespondentul „Scînteii*

© Unde-i lege

mai încape

și tocmeală ?
Respectarea terme

nului de punere în 
funcțiune a oricărui o- 
biectiv sau oricărei ca
pacități de producție 
este obligatorie pentru 
toți factorii care parti
cipă la realizarea pla
nului de investiții. In 
raport de acest termen 
final, trebuie sincroni
zate eforturile și acțiu
nile pe toată durata 
executării lucrărilor. 
Facem această remarcă 
intrucit nu în absolut 
toate cazurile se res
pectă o asemenea ele
mentară cerință. Potri
vit prevederilor planu
lui, unele capacități a- 
flate în construcție la 
uzina „Automecanica" \ 
Mediaș urmează să

Intre in exploatare la 
30 septembrie ; igno- 
rînd cerința aminti
tă, constructorul și-a 
planificat să execute 25 la sută din volu
mul de lucrări abia in 
trimestrul IV a. c. O 
situație identică exista . 
și la fabrica „Record" 
din Sibiu. Timpul re
lativ scurt care a tre
cut din acest an per
mite încă reeșalonarea 
lucrărilor în timpul 
optim. Este absolut 
necesară corecția aces
tei „erori" de planifi
care, intrucit termenul 
de punere în funcțiu
ne are putere de lege. 
Or, constructorii știu 
prea bine că „unde-i 
lege, nu-i tocmeală"'.

• Cine nu-șî face

ma car

vara oftează

după... ciment
Combinatul pentru 

materiale de con
strucții din Tg. Jiu 
produce azi la întrea
ga capacitate a linii
lor de ciment, ceea ce 
echivalează cu 5400 
tone în 24 de ore. Este 
in măsură, deci, să o- 
noreze la timp toate 
contractele încheiate 
in limitele acestei 
cantități. Dar, unii din 
beneficiarii care anul 
trecut solicitau — jus
tificat, fără îndoială — 
încheierea contracte
lor pentru cantități 
bine determinate, in 
prezent cer, prin adre
se <.........................
urărilor, 
motivul nu este întot- 
deauna justificat în a- 
dresă. Și chiar dacă ar 
fi, contractul este con
tract. Acești benefi
ciari ar trebui să știe 
că toate cantitățile de 
ciment ce nu le sînt Ii

oficiale, .sistarea li
trilor. Bineînțeles,

/

vrate azi nu le vor mai 
fi expediate mai tir- 
ziu, in compensație, 
din motive foarte bine 
întemeiate : combina
tul nu are spații de 
depozitare, iar pro
ducția ce se realizea
ză in continuare are 
destinații bine preci
zate. Iată acum cițlva 
beneficiari care nu 
vor mai... beneficia de 
cimentul ce le-a fost 
repartizat: întreprin
derea 13 construcții 

' Timișoara (3 000 tone), 
întreprinderea de a- 
provizionare pentru 
construcții București 
(2 000 tone), I.S.C.M. 
Craiova (2 000 tone) și 
T.L.C. Craiova (1200 
tone). In zadar vor 
„plinge" la vară co
lectivele întreprinderi
lor amintite după ma
teriale de construcție. 
Vorba ceea: cine 
nu-și face iarna car...

Cît aduce „mia
(Urmare din pag. I)— într-o maximă sintetizare, a? încerca să prezint principalii factori care au determinat această dinamică de peste trei ori mai mare a acumulărilor față de aceea a fondurilor productive în ultimii 5 ani — ne spunea tov. Stere Stătică, contabil-șef al uzinei de pompe. Este vorba de mărirea volumului producției-marfă, reducerea cheltuielilor la 1 000 lei pro- ducție-marfă și îmbunătățirea continuă a structurii fabricației, In sensul creșterii gradului de complexitate a produselor pe care le fabricăm.Intr-adevăr, încercînd să analizăm elementele componente ) ale acestor factori determinant, desprindem aplicarea de la an la an a unui șir neîntrerupt de măsuri tehnico-organizato- rice, desfășurarea unor acțiuni de amploare declanșate prin organizarea științifică a producției și a muncii. Merită evidențiată, bunăoară, larga > antrenare de forțe interne în vederea creșterii indicilor de utilizare a capacităților și suprafețelor de producție (la turnătorie se realizează, pe aceeași suprafață, de trei ori mai multe piese turnate față de proiect, ca urmare a mecanizării unor lucrări și a perfecționărilor tehnologice). O mare eficacitate a

avut-o și susținuta activitate de modernizare a zestrei tehnice. „Putem spune — ne relata tov. Eugen Zarcula, directorul tehnic al uzinei — că 60 la sută din utilajele noastre au beneficiat în ultimii ani de modernizări constructive. Concomitent, am trecut și la o reorganizare a fluxurilor de producție, generalizînd fabricația in loturi optime. Efectul ? Productivitatea muncii a crescut de 2,2 ori, în cinci ani". Concludente sînt la această uzină și acțiunile orientate spre reducerea continuă a costurilor de producție, care au scăzut în aceeași perioadă, la 1 000 lei producție-marfă. cu aproape 100 lei, sumă care s-a transformat automat în beneficiu.Judecind eficiența economică a activității productive prin prisma beneficiului, a prețului de cost și a rentabilității, am putea spune, în continuare, o serie de lucruri bune și la adresa altor colective de întreprinderi. La uzina „Vulcan" din București, în luna ianuarie și, după calculele preliminate, și în luna februarie a.c., au fost înregistrate pe ansamblu rezultate pozitive : planul a fost realizat la toți indicatorii, inclusiv cei financiari. O concluzie similară se degajă și din analiza evoluției, în ultimii patru ani, a beneficiului, prețului de cost și rentabilității. Revenim însă la întrebarea inițială : cu prețul cărui efort economic, cu ce mijloace materiale și bănești puse de către stat la dispoziția uzinei s-au obținut aceste rezultate 7 Deoarece trebuie să precizăm că în această unitate s-au investit In ultimii ani zeci de milioane de lei, că uzina a solicitat, de la un an la altul, un volum tot mai mare de mijloace circulante pentru realizarea producției. Cum au rodit însă, concret, aceste fonduri productive ?Față de 1965, în anul trecut, la uzina „Vulcan" ritmul de creștere a acumulărilor la 1 000 lei fonduri productive — de 34,5 la sută — a fost mai lent decît cel al sporirii fondurilor productive — de 38 la sută. Cu alte cuvinte, uzina a solicitat și beneficiat în această perioadă de o creștere substanțială a fondurilor fixe și circulante, fără ca, în aceeași măsură, să se acorde atenția cuvenită fructificării lor cu maximă eficacitate, o bună parte din „zestrea" tehnică și materială a uzinei rămînînd nevalorificată la nivelul cerut. Aducind aceste calcule la raportul dintre anii 1970 (plan) și 1969 (realizat), rezultatul este și mai elocvent : în anul în curs, cu toate că fondurile productive sporesc cu 7.4 la sută față de anul trecut, volumul acumulărilor la 1 090 lei fonduri productive scade cu 20 de lei.Am cerut o primă explicație în legătură cu această situație tovarășului Nicolae Pisică, contabilul-șef al uzinei „Vulcan" : „în analiza acumulărilor Ia 1 000 lei fonduri productive- trebuie să se țină seama că

® Pomul să fie

aproape jumătate din sortimentele fabricate se schimbă de la an la an, că produsele realizate la noi au ciclu lung de fabricație, de cîteva luni de zile". Influența acestor factori asupra ritmplui scăzut de acumulări la o mie de lei fonduri productive nu poate fi, desigur, ignorată, dar nicidecum admisă ca hotărîtoare. Adevăratele cauze ale acestei insuficiente fructificări a fondurilor productive solicitate de uzină și puse de către stat la dispoziția ei trebuie căutate în utilizarea necorespunzătoare a unor capacități de producție. în volumul mare de cheltuieli neproductive (anul trecut s-au înregistrat 3 milioane lei locații și rebuturi), care „consumă" din acumulări, în risipa de metal (prin înlăturarea pierderilor de la debitarea laminatelor se poate realiza anual un beneficiu suplimentar de 2 milioane lei), în risipa de timp productiv din anumite secții de fabricație. Dacă fixăm obiectivul a- nalizei asupra modului de utilizare a capacităților productive — mașini, instalații și agregate de bază — constatăm că în ultimele luni acestea au fost folosite efectiv doar 60 la sută din timpul calendaristic și 84 la sută din cel planificat. Cauzele : reparații accidentale, lipsă de comenzi, lipsă de materie primă. Pe grupe de mașini, indicii de utilizare planificați sînt și mai slabi, variind la mașini de rectificat și strunguri paralele între 30 și 60 la sută.Nu ne propunem să facem și alte calcule spre a arăta importantele posibilități de care dispune colectivul uzinei „Vulcan" din Capitală pentru a obține rezultate economice pe măsura fondurilor productive pe care statul i le-a pus la dispoziție. Rezervele sînt mult prea evidente pentru a mai necesita alte comentarii. Ele trebuie însă atrase mai hotărît în circuitul producției. Nu automulțu- mire în fața unor realizări pozitive în raport cu o cifră de plan dată, ci o continuă investigare, o analiză riguroasă a tuturor rezervelor și posibilităților de sporire a producției și productivității muncii, de reducere a prețului de cost, iată drumul pe care trebuie să'se înscrie uzina „Vulcan".în fiecare an, statul alocă substanțiale fonduri pentru construirea de noi obiective industriale, dezvoltarea si modernizarea uzinelor și fabricilor existente, pentru asigurarea mijloacelor materiale și financiare corespunzătoare ritmului mereu cres- cînd al producției. Dependența strînsă, directă, în toate întreprinderile, a mărimii acumulărilor bănești ne care trebuie să le realizeze de volumul fondurilor productive încredințate ar face șă crească și mai mult răspunderea comitetelor de direcție, a colectivelor pentru gospodărirea judicioasă a acestor fonduri, pentru folosirea cu rezultate economice superioare a potențialului productiv și a resurselor materiale.

lăudat, dar nu

pe degeaba
Fructele delicioase și 

aromate se pot produ
ce în cantități mari 
din livezile bine în
grijite, apărate împo
triva bolilor și dăună
torilor. Și cum in 
această perioadă una 
din principalele lu- 
crări in livezi se refe
ră la stropirile de iar
nă ne-am interesat 
cum decurge această 
acțiune. Fină la înce
putul acestei luni nu
mai in cooperativele 
agricole au fost stro
piți aproape 20 milioa
ne de pomi. Cifra pa
re impresionantă ; to
tuși, ea nu reprezintă 
decit 51 la sută din to
talul pomilor existenți 
în aceste unități. In 
cooperativele agrico-

le din județul Argeș 
stropitul s-a efectuat 
pe 35 la sută din nu
mărul pomilor, in Bis- 
trița-Năsăud — 12 la 
tută. Brașov — 18 la 
sută, Dîmbovița — 40 
la sută, Mureș — 15 la 
sută. Este puțin, foarte 
puțin dacă luăm in 
considerare timpul 
înaintat și mijloacele 
puse la dispoziție. In 
fond, urgentarea aces
tei acțiuni echivalea
ză cu crearea posibili
tăților pentru a reali
za fructe de calitate și 
venituri mari. Este 
ceea ce interesează și 
pe consumatori care 
vor să aibă fructie
rele dichisite cu „a- 
rome" incit să-ți lase 
gura apă.

• Ce urmează după

teleconferință ?
Operativitatea cu ca

re se primesc infor
mațiile și se transmit 
indicații in cadrul te- 
leconferințelor orga
nizate la început de 
săptămină de către 
Ministerul Agricultu
rii și. Silviculturii per
mit cunoașterea unor 
aspecte esențiale in 
desfășurarea acțiuni
lor și lucrărilor agri
cole. Intre multe alte 
probleme, in ultimul 
timp s-a discutat des- - 
pre construcțiile not 
de solarii care au me
nirea să protejeze le
gumele timpurii, să 
înlesnească obținerea 
acestora cu cîteva săp
tămâni mai devreme. 
Dar, precum se știe, 
pentru ca foliile de po
lietilenă să servească 
de adăpost au nevoie 
să fie susținute pe un 
schelet de beton sau 

adecvat, 
stîlpilor 

face și

de lemn 
Implantarea 
se poate

toamna. Dar cine 
pierde un timp prețios 
trebuie să urgenteze 
lucrările, in ferestre
le iernii sau prirnăva- 
ra, cit mai de timpu
riu. In cooperativele 
agricole din județul 
Arad, față de 80 hec
tare de construcții noi 
de solarii, s-au reali
zat numai 8 hectare. . Fiind întrebat despre 
cauzele acestei situa 
ții, în cadrul telecon- 
ferinței amintite, tov. 
Plopșoreanu, directo
rul Direcției agricole 
Arad, a răspuns eva
ziv, recurgind la
justificări. Numai că 
din justificări și
promisiuni nu ies le
gume mai devreme.
Se poate ca pînă la 
urmă suprimata de so
larii să fie realizată. 
Dar cind ? O dată cu 
plantările 
Așteptăm să aflăm ce 
urmează după 
conferință.

in cîmp ?

tele-
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OMUL FAȚA FAȚĂ
Orele matinale ale unei zile de lucru. Strada — imens 

șuvoi uman — oferă un spectacol plin de dinamism. Flu
viul acesta de energie cuprinde în albia lui oameni de 
toate vîrstele, grăbiți, absorbiți de reîntîlnirea cotidiană 
cu fabrica, laboratorul, amfiteatrul. Pentru toți, fiecare 
nouă zi începe cu gestul reflex al prezenței la locul de 
muncă — disciplină pe care 
activitate.

Absolut pentru toți ?

se clădește întreaga noastră

...Ora 7. Tramvaiele, autobuzele și troleibuzele continuă să fie aglomerate. Transportă spre serviciu un ultim eșalon. Mașinile încărcate trec în viteză și prin fața cinematografelor „Patria" și „Republica". Privim șirurile de oameni din fața caselor de bilete. Cine sînt ei ? Cei mai mulți, desigur, se află în orele lor libere sau în concediu. Alții...Un tinerel își face s!r- guincios „norma" la coadă) 
Gheorghe Bobîrlă, ucenic în anul I la cooperativa „Arta încălțămintei", cu sediul în Calea Moșilor. La ora aceasta, el trebuia să fie alături de colegii săi, la practică. Ne-am închipuit că băiatul este unul dintre chiulangiii care își îngăduie „să sară" peste o- rele de muncă, schimbînd clasa cu sala de cinematograf.— Cum se face că nu ești la atelier ?— Păi m-a trimis meșterul să iau două bilete...Răspunsul ne îndeamnă să mergem la cooperativă.— Da, eu l-am trimis — recunoaște maistrul instructor Petre Voineasa. Știți, Bobîrlă are o mătușă la „Patria" și obține mai ușor bilete... Rețineți tnsă: nu i-am spus să stea la rînd în orele de program 1— Și ieri l-ați trimis după bilete La cinematograful „Melodia".— E adevărat — explică, cu glas mai moale, meșterul. L-am trimis ; era cît pe ce să scap filmul „Stăpîn pe situație"I-o fi plăcînd meșterului să vadă „Stăpîn pe situație", dar nimic nu-i dă dreptul să-și creeze situația de stăpîn (în sensul patronal al cuvîntului). Ucenicii nu i-au fost încredințați pentru a dispune de ei după bunul său plac, ci să învețe temeinic meseria. Orele de practică în atelier, pe banii statului, nu pot fi irosite pe la cozile cinematografelor I Nu e vorba însă numai despre respectarea strictă a orarului, ci de ceea ce „învață" viitorul lucrător din astfel de apucături i tn loc să se deprindă cu spiritul de ordine și disciplină,; cu răspunderea față de muncă, tînărul capătă gustul chiulului, al minciunii, al complicității Fisurilor In pregătire li se adaugă astfel grave fisuri morale.Ce părere are conducerea cooperativei ?— Nu o dată am atras a- tenția unor maiștri și lucrători — se arată vădit revoltat tovarășul Ion Cos- 

tea, vicepreședintele cooperativei — să nu îngăduie scoaterea ucenicilor din producție pentru asemenea treburi, să nu abuzeze. Se vede că nu s-au învățat minte.Nu s-au învățat și nu se vor învăța minte, tovarășe vicepreședinte, atît timp cît conducerea cooperativei se complace tn postura blîndă de „a atrage atenția" și a face apel la „bunele sentimente". E timpul unor măsuri eficiente, care să dezrădăcineze asemenea practici, fie numai și pentru faptul că ucenicii de azi vor fi mîine muncitorii cooperativei și, potrivit proverbului, fiecare culege de pe cîmpul pe care seamănă....Ora 9,30 Bufetul „Poarta Albă" La una din mese, Nicolae Sasu, contabil șef la C.A.P. Otopeni, se așează să se cinstească cu

Mihai Alexuț, economist la Direcția Ilfov.— Cu— Eu, pe teren (s.n.) să escamoteze adevărul Ni- colae Sasu. Am treabă la U.J.C.A.P., apoj mă reped la bancă.— Și semnați condica la... bodegă ?— Am dat pe la direcția

agricolă județeanăce ocazie ?In clipa asta, stnt n-are cum

simte și aici o activitate febrilă „pe teren". Serviete, salariați, muncă „operativă". Cite unul strigă i „Rapid, una mică — mă grăbesc I" La o masă, cu paharul de țuică, inginerul 
Constantin Ciobotoiu se Întreține ou un tinerel mai rafinat în gusturi — soarbe coniac. Interlocutor distins, Constantin Ciobotoiu t după propria-i expresie, „proiectează în cultură" Centrala industriei fice — n.n.).— Sînteți cumva cediu ?— Nu.— Atunci 7Ușor enervati— Ce întrebări
dante 1

(La poligra-tn con-
degra-

de program, să te mai întremezi și să schimbi niscaiva idei — și, cînd colo, te pomenești tot cu întrebări sîcîitoare despre serviciu I Mai ales să fii tulburat dintr-o discuție atît de elevată și absorbantă ca aceea în compania unei personalități de talia lui Sorin Damo, individ fără căpătii, cu „alergie" la muncă, vechi client al miliției.Curat „degradant" I O- mul care face caz de „civilizație" („nu e civilizat să dai așa buzna în viața o- mului") nu e la prima abatere de ciplină pentru care este Cînd își încasează salariul nu are sentimentul că e

buzna în viața o-la normele de dis- ale unui serviciu 
plătit.

Condica
semnată

anchetă sociala

— Totuși...Enervat de-a binelea i— Să presupunem că sînt la serviciu. Cum de nu-nțe- legi, domnule ? Pur și simplu am venit să beau o sută...

Mihai poziție bravă i dumneavoastră lucrăm zi-lu- agricultură ? zi-Iumină vor- Alexuț ? Căci

— Am marcat două sute pînă acum I intervine prompt barmanița (speriată să nu rămînă în pagubă).— Ce situație degradantă, domnule I„Proiectantul In cultură" pare contrariat de atîta lipsă de... receptivitate. Vii să te mai relaxezi tn orele

„degradant" să-1 primească pentru o activitate cu multe „necunoscute" ? Iată ce ne spune șeful său direct, arhitectul Titus Dezso din Centrala Industriei poligrafice :— Ciobotoiu lipsește des de la serviciu.(23 februarie — n.n.) am primit de la el un telefon în care se... scuză pentru absențe. Spunea că a avut treabă la Oltenița. Sînt literalmente surprins I Noi am luat măsuri împotriva lui, l-am criticat, sancționat, dar...

Chiar azin.n.)

Vasăzică nu e prima dată cînd își face de cap 1 Nu ne vine greu să ne imaginăm cum a reacționat ing. Constantin Ciobotoiu la cri- ticile aduse pînă azi. Se vede treaba că a dat peste oameni îngăduitori care preferă să-și asume ei răspunderea îndatoririlor sale de serviciu, decît să pună punct actelor de indisciplină, justificărilor mincinoa
se.Cu aceasta atingem „nervul lucrurilor" constatate în raidul nostru anchetă i toate cazurile demonstrează 
cît de nocive sînt, pe planul 
disciplinei de muncă, tole
ranța și lipsa de fermitate. Eclipsa controlului sau controlul „la general" încurajează elementele nărăvite să calce regulile elementare ale disciplinei și ale moralei, să sfideze prin parazitism eforturile Imensei majorități a celor ce muncesc. Conducerile amintitelor întreprinderi și instituții — din păcate exemplele sînt mai numeroase decît ne-o îngăduie spațiul anchetei — au de meditat la consecințele tratării superficiale, formale a modului cum este folosit efectiv timpul de lucru, la ineficienta jumătăților de măsură de tipul „i-am atras atenția".Totodată, serioase semne de întrebare ridică și organizarea muncii in respectivele locuri. Cum e condusă treaba, cum sînt folosiți oamenii dacă unii dintre ei pot absenta ore-n șir... fără să se simtă ? Oare productivitatea este un parametru valabil numai în uzină — nu se aplică și In activitatea unei centrale industriale, a unei direcții agricole ? Nu pot fi trecute cu vederea nici influența exemplului negativ al celor în cauză asupra colegilor de muncă, mentalitatea de chiulangiu pe banii statului.Pe bună dreptate, în recentul proiect al Legii organizării și disciplinei muncii in unitățile socialiste de stat se află înscrise la loc de frunte, printre îndatoririle generale ale sala- riaților, următoarele i„RESPECTAREA PROGRAMULUI DE LUCRU ȘI FOLOSIREA INTEGRALA A TIMPULUI DE MUNCĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR DE SERVICIU".Disciplina social 1 Imperativ

llie TANĂSACHE

Mai presus de bani
Am cunoscut un croitor care, tot umblînd după 

cîștiguri mai bune, a schimbat vreo șase-șapte ocu
pații și a ajuns, pînă la urmă, să vîndă „loz în plic4’ 
cu borcanul, deși cunoaște bine o meserie. Un teh
nician constructor din Pitești, atras de mirajul îm
bogățirii rapide, și-a părăsit serviciul său sigur și 
onorabil și a plecat cu un prieten la mare să vîndă 
răcoritoare în mod clandestin.

Probabil că acești oameni, și alții ca ei, n-au cu
noscut niciodată bucuria muncii împlinite. Este ade
vărat că munca nu e întotdeauna ușoară și plăcută. 
Ea pretinde efort, conștiinciozitate, devotament, iar 
uneori entuziasm, eroism și chiar suferință.

Mai presus de bani și de alte avantaje materiale 
există o mulțumire care nu se măsoară nici în ci
fre, nici cu cîntarul. Ați privit vreodată cum se lu
minează de bucurie fața unei învățătoare cînd pri
mește un răspuns deosebit de la un elev ? Știți cum 
îl bate inima unul constructor cînd trece pe lîngă 
un edificiu la care a lucrat ? Vreți să vedeți un 
om fericit ? Priviți un medic în momentul cînd con
stată că a salvat viața unui om.

Pe lîngă astfel de bucurii dezinteresate, care dau 
sens înalt vieții oamenilor și care fac din muncă, 
fie cît de grea, o activitate plăcută, pasionantă, ce
lelalte motive de acțiune sînt lipsite de farmec. An
toine de Saint-Exup6ry a scris cuvinte memorabile 
despre datoria sfîntă a fiecărui om de a pune „pia
tra44 sa la construcția lumii, cuvinte care impresio
nează mai ales prin faptul că viața lui a fost o pildă 
măreață de muncă și dăruire.

Putem oare să spunem cu toții că ne-am făcut a- 
ceastă datorie 7 '

Prof. Constantin C. POPESCU
Școala generala nr. 9-Pitești

Din proprie initiative
Tn articolul „Juristul practician la confruntarea cu 

spiritul și litera legii44 („Scînteia44 nr. 8 312), procu
rorul Constantin Soroceanu critica o sentință nejustă 
pronunțată într-un proces privind grave abateri de 
Ia disciplină. Analizînd cazul, autorul conchidea : „A 
tolera abateri flagrante dintr-un umanism greșit în
țeles înseamnă lăsarea germenului rău pe trupul să
nătos al unui colectiv de muncă44.

Din proprie Inițiativă, Direcția Instanțelor Civile 
(director adjunct, Constantin Bejenaru) din Ministe
rul Justiției, ne aduce la cunoștință că Procuratura 
Generală a declarat recurs extraordinar împotriva 
sentinței civile nr. 720/1969 a Judecătoriei Făgăraș și 
a deciziilor civile nr. 780 și 891/1969 pronunțate de 
Tribunalul județean Brașov privind pe Velican Du
mitru, constatările autorului articolului fiind astfel 
apreciate ca juste.

Recursul extraordinar a fost înaintat Tribunalului 
Suprem — colegiul civil — pentru soluționare.

Poate că nu este prea tîrziu...
agricolă, la Alexuț, fostul meu coleg. Ce ne-am zis t hai să bem o bere, să mai schimbăm o vorbă, că n-o fi foo...Ba uite că este I Așadar, contabilul șef e „pe teren" la circiumă (am vrea să cunoaștem și părerea cooperatorilor despre felul cum le „rezolvă" treburile), iar, economistul îi ține vo
ioasă (și iresponsabilă) companie în timpul orelor de program. în fața situației fără echivoc, Alexuț ia o— Dar știți că noi mină, ca înDespre ce bește Mihaiiată-1, în plină zi, ostenind pe „tarlalele" bufetului „Poarta Albă" I Replica sa este o sfidare la adresa colegilor săi, a atîtor și atî- tor lucrători din agricultură care folosesc cu chibzuință fiecare muncă.Știu șefii cum înțelege întrebuințeze îndeplinească serviciu ? Dintr-o discuție cu tov. Gheorghe Viciu, director adjunct al direcției agricole județene, aflăm că „da, așa e... dar nu putem ști în orice clipă ce face unul și altul. Rămîne la conștiința fiecăruia" Nobil principiu, dar cum rămîne cu practica? Cum o fi organizată munoa serviciului respectiv, dacă unele birouri se transferă la bodega din colț fără să li se simtă lipsa ?...Ora 10,30. Barul „ rist" din Piața Romană plin. Lume fel de fel. Se

săiAlexuț să-și timpul, să-și atribuțiile de
maximă oră deIerarhici

Am citit articolul „Copilul Ie păta biografia...4* 
din 11 februarie ; el mi-a trezit amintirea unui caz 
asemănător, însă cu un sfîrșit tragic, întîmplat aici, 
în Brașov, acum vreo cinci ani.

...In timpul ultimului război mondial, o mamă a 
pus un pachețel în fața unei cazărmi. Eră un copil 
în el. Un bilețel arăta că-1 cheamă Petcu Constan
tin. Soldații l-au crescut, iar după război’ l-au dat 
Ia o Casă de copil ; a învățat meseria de strungar. 
Era blînd, ascultător, învăța bine. După ce a deve
nit strungar, a fost trimis să lucreze la Brașov.

Am fost rugat de prieteni din București, care 
l-au cunoscut de la Casa de copil, să am grijă de 
el. L-am primit în casa mea zilnic, învăța împreună 
cu fiul meu, pregătindu-se pentru bacalaureat. Voia 
să intre la Institutul de arhitectură. îi plăcea de
senul. Eu fiind pictor, l-am pregătit. Iubea și mu
zica, scria versuri. Din toate acestea am dedus că 
părinții lui Petcu au fost oameni inteligenți, talen- 
tați. Cît de mîndri ar fi putut să fie dacă l-ar fi cu
noscut !

Cu toate acestea am văzut că Petcu suferă de 
ceva. Nu fizic, ci sufletește. Ca și M. A. din arti
colul amintit, și el voia să-și găsească mama. Era 
un om în toată firea, totuși dorul de mamă nu l-a 
părăsit. Așa cum îmi spunea, era convins că ea l-a 
abandonat ca să-1 salveze de mizerie, de moarte, căci 
era război, foamete ; era convins că acum îl caută, 
că are nevoie de el.

Șl tntr-o zi a pornit s-o caute. O căuta prin toată 
țara. Călătorea clandestin, dormea prin gări, a fost 
amendat, reținut, cercetat și totuși continua să-și 
caute mama. Viața aceasta dezordonată, lipsa unei 
alimentații raționale, poate și o boală ereditară, l-au 
făcut să ajungă în spital cu ulcer la stomac. Avea 
21 de ani. Am căutat să-1 convingem să renunțe ; 
poate că mama sa s-a căsătorit — îi spuneam, are 
de acum alți copil. Nimic ! El susținea că mama sa 
are nevoie de el și trebuie s-o găsească.

Nu, nu era nebun. Poate era exagerat de sensibil ; 
l-am înțeles starea sufletească. Dar nu l-am putut 
ajuta. I-am propus să dăm un anunț. N-a vrut, spu- 
nînd că cine știe ce urmări neplăcute sau chiar tra
gice l-ar putea pricinui mamei.

Și într-o zi am aflat că a murit într-un spital din 
București, cu toate îngrijirile ce i s-au acordat. A 
murit nu din cauza ulcerului, ci din cauza acestui 
dor sfîșietor de a-și găsi mama, pentru care și-a 
jertfit sănătatea.

Nu știu dacă mama sa trăiește. Petcu spunea că 
este sigur că da. Dacă ea trăiește și va citi aceste 
rînduri, să-mi ierte ; vreau să-i spun că putea să 
fie mîndră de băiatul ei. Aș dori ca aceste rînduri 
să fie citite și de părinții lui M. A. Cine știe... poate 
că nu este prea tîrziu.

Vegh EUGEN
Brașov, str. Republicii 14
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De curînd. rubrica faptului divers relata că datorită unei școlărițe de doisprezece ani, fată de la țară, dintr-o comună din Mehedinți, grănicerii au izbutit să prindă, în vreme ce încerca să treacă fraudulos granița, un infractor.Faptul poate părea de mică însemnătate.Un copil aflat cu vitele la iarbă este Întrebat pe ce cărare mai neumblată, dar scurtă, se poate ajunge în perimetrul portului. Copilul dă îndrumarea cerută, trecătorul dispare și totul reintră în făgașul obișnuit. Aparent obișnuit însă, căci îndată după consumarea faptului. în mintea școlăriței noastre se înfiripă un gînd, gîndul devine întrebare, întrebare ce, treptat, dobîndește răspuns, un răspuns nebulos, nesigur, dar care îndeamnă le acțiune Avea să șe ponfir- me la scurtă vreme că bănuiala ce încolțise în mintea fragedă a fetiței a fost o intuiție în afară de orice dubiu.

Ceea ce vrem să punem în evidență, citînd acest caz, este nu faptul în sine. Putea fi pură naivitate presupunerea că un trecător ce vrea să ajungă într-un anume loc nutrește intenții criminale. Dar nu e mai puțin adevărat că procesul de gîndire declanșat în această simplă fetiță de la țară nu poate fi despărțit de influența mediului social, de educația primită, care au determinat-o să judece lucid și să acționeze ferm într-o asemenea situație.Problema care se ridică ține de un cadru mai larg, iar împrejurarea de mai sus este o secvență, dacă vrem să-i spunem așa, dintr-un film ce se derulează cotidian, pe ecran lat și la un metraj cu neputință să-1 dimensionezi tocmai pentru că se derulează fără oprire Ne-am folosit de episodul de mai sus întrucît este vorba de o atitudine, ca reflex social, iar problema atitudinilor

tn general și a atitudinilor sociale, in special, reprezintă, cum se știe, una din părțile constitutive fundamentale ale procesului pe care — de la lucrătorul cu sapa în ogor, ori cel cu unealta perfecționată în fabrică.

ție stăruitoare, demonstrația fiind făcută de însăși multitudinea faptelor de viață ce se încadrează în această sferă i din ce în ce mai mult omul societății noastre se simte răspunzător nu numai de propriile-i acte, nu nu-
gBKggnaBSEBKKaaBSSESSBSSBasraaSSB:

însemnări
de N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI

la savant sau omul de cultură — poporul nostru fi trăiește și-l modelează ca operă proprie de durată și cu profunde repercusiuni. Se certifică la tot pasul că schimbările structurale operate de socialism in ființa societății noastre au exercitat și exercită asupra conștiinței oamenilor o multilaterală. adîncă și permanentă influență.Este un adevăr care nu cere o demonstra-

mai de ceea ce face el. ci de tot ceea ce se 
petrece în jurul său. Gîndește la problemele generale și acționează în sensul rezolvării optime a acestora. Trăiește ca pe o bucurie personală succesul colectivului de muncă și se-ntristea- jă la eșecurile lui Indiferentismul, izolarea robinsoniană îi sînl străine ca stări de spirit și nu este un postulat de catedră afirmația că răport.îndu-se

neîncetat, și obligatoriu, la colectiv și la societate, el, omul societății noastre socialiste, reușește să se realizeze integral ca personalitate. Se petrece în fapt ceea ce încă Marx și Engels observau. scriind că abia pe treapta organizării socialiste societatea creează premisele dezvoltării indivizilor din indivizi pur și simplu îa „indivizi totali". înțe legînd prin aceasta membri ai colectivității integrați pe deplin in colectivitate și preocupați de tot ceea ce interesează colectivitatea și-i condiționează existența.Din acest punct de vedere, realitatea cotidiană ne oferă continuu fapte semnificative. Revelatoare este a- titudinea specialiștilor agronomi și zootehniști care, răspunzînd unui comandament social major — dezvoltarea rapidă a agriculturii — au plecat, din locurile de unde se aflau. . să lucreze nemijlocit în orodneție. renunțînd

noastre
De ce a fost destituit tov. Petre Moldovan

a-

în numele
S3 ® ®eticii

din funcția de adjunct al ministrului 
agriculturii și silviculturiiZiarele de duminică 1 martie 

au publicat o știre despre Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri prin care tovarășul Pe
tre Moldovan a fost destituit 
din funcția de adjunct al mi
nistrului agriculturii și silvi
culturii pentru încălcarea 
normelor eticii comuniste.Ce fapte au determinat ceastă măsură ?Mînat de tendințe de căpă- ) tuială, fostul adjunct al minis-> trului agriculturii și silvicultu-> rii și-a cumpărat, în cîțiva ani,> succesiv, cinci automobile, tre-> cînd cu rapiditate de la o> marcă la alta — evident, ma-> șini din ce în ce mai scumpe.> Ultima, un Mercedes 190, este> cumpărată de la un băiat de> 15 ani, care o cîștigase la lo-> terie. Acest șir de tranzacții ) și-a găsit încununarea cu pri-> lejul vinderii unui Fiat 1300. 

I Vînzătorul — Petre Moldovan> — și cumpărătorul au înscris ) în acte drept preț al vînzării> suma de 45 000 lei. în reali-> fate, după cum a declarat in-> suși P. Moldovan, tranzacția a> fost încheiată la suma de ) 65 000 lei, eludîndu-se și nor-> mele fiscului.> Pentru a ne edifica pe de-> plin asupra profilului moral al> fostului adjunct al ministrului> este de ajuns să ne referim la 
1 o adunare generală de partid• care a avut loc în iulie 1969.* Comuniștii din Direcția gene-• rală a întreprinderilor de me-* canizare a agriculturii• Ministerul Agriculturii și* viculturii, direcție generală* coordonată de Petre Moldo-> van, au pus în discuție abato- ) rile de la normele eticii co-• muniste pe care le făptuiseră 1 doi salariați care, cumpărînd 1 mașini de la stat în condițiile 1 H.C.M. 1598/67, le-au revîndut 1 ulterior în condiții oneroase. 1 Unul dintre principalii vorbi-• tori ai ședinței, ascultat cu 1 respect de cei prezenți, a ' fost... Petre Moldovan. El a* susținut, nici mai mult, nici ' «mai puțin, „că nu este vorba ' de încălcarea legilor, ci de o ' abatere morală pentru care ' trebuie criticați". Cuvîntul său 
' a influențat adunarea și îm- ' potriva celor doi nu s-au luat ' măsuri statutare.în loc să fie, în calitatea ' sa de conducător, un exemplu ' de comportare, intransigent față de orice încercare de a- batere de la normele eticii comuniste, el își permitea să decreteze — în virtutea cărei optici ? — că sancțiunile sta- . tutare se acordă pentru încălcarea legilor statului, iar pentru încălcarea gravă a normelor etice se acordă... critică.De ce proceda așa Petre Moldovan ? Simplu : în respectiva adunare, el se apăra, de fapt, pe sine, își apăra propriile fapte reprobabile. Nu de Negroiu și Slătineanu vor-

conștient, tn folosul societății, la o seamă de avantaje personale.Sau să ne gîndim numai cît de încărcate de sensuri sînt numeroasele știri care ne parvin din. t.iate colțurile țării despre îndeplinirea și depășirea unor sarcini de pro- lucție. In aceste izbînzi șe află. încorporate muncă și gîndire, voință colectivă, hotărîrea transpusă în fapt de a da viață angajamentelor asumate in marea întrecere patriotică la care întreaga țară a fost chemată de județele Brașov și Timiș. Dezbătînd măsurile adoptate de Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție Drivind organizarea, normarea și retribuirea muncii în cooperativele agricole țăranii cooperatori au dat numeroase soluții apte să contribuie la sporirea rodniciei o- goarelor, la sporirea avuției animaliere, la întronarea disciplinei muncii, a cinstei și respectului față de bunul obștesc

din Sil-

bea el, ci de Petre Moldovan. SI dacă a Influențat cumpăna judecății în favoarea lor, a făcut-o pentru că el însuși a- vea aceeași culpă și se gîn- dea că într-o zi va avea de dat socoteală. Ceea ce s-a și întîmplat. Dar nu a fost sancționat cu... o critică — așa cum a sperat ; a fost destituit și trimis să lucreze în profesiunea sa, în producție.Promovînd neabătut în viața social-politică a țării înaltele principii ale eticii comuniste, partidul nostru își educă membrii, indiferent de funcția pe care ei o ocupă, în spiritul respectării legilor statului, în spiritul cinstei, demnității, onoare!. Este inadmisibil — așa cum s-a întîmplat în cazul de față — ca un om învestit cu o funcție de demnitar și a cărui întreagă viață și comportare trebuie să constituie un model de slujire devotată a intereselor societății, în spiritul înaltelor imperative ale disciplinei și eticii de partid, să înșele încrederea ce i s-a acordat, să intre în flagrantă contradicție cu normele noastre morale. Absorbit de propria sa prosperitate, de 1 calcule meschine, de căpătuială, Petre Moldovan a ofe- ' rit un prost exemplu celor a căror activitate o îndruma.Orice comunist trebuie să ( știe că bunăstarea fiecăruia ( trece prin bunăstarea tuturor ; , el trebuie să reprime, la el ca ( și la alții, oriunde ar întîlni-o, , pornirea spre agonisirea avi- ( dă. încălcarea normelor mora- ( lei comuniste este cu atît mai • gravă cu cît ea este săvîrșită < de un om căruia îi incumbă i responsabilități deosebite. Co- < munistul știe că o funcție so- < cială mai înaltă înseamnă < înainte de orice obligații mo- < 
rale mai mari și mai multe. <Iar ca o urmare firească, ’ încălcarea normelor eticii co- 1 muniste este cu atît mai aspru ’ sancționată cu cît sînt ■ mai ’ mari încrederea și răspunde- 1 rile încredințate celui în cauză. * Ceea ce n-a știut Petre Mol- * dovan — iar dacă a știut * a uitat sau a nesocotit — este ’ aceea că munca de răspunde- * 
re semnifică, întîi și întîi, mun- 
că cu răspundere : în activita- * tea profesională, în viața per- sonală, în tot ceea ce faci.Destituirea fostului adjunct . al ministrului agriculturii și sil- < viculturii exprimă fermitatea și < consecvența cu care conduce- < rea partidului și statului nos- tru promovează înaltele princi- J pii ale eticii comuniste, sanc- 5 ționează — indiferent de per- 5 soană — orice abatere de la J idealurile de viață proprii J membrilor partidului nostru și, t cu atît mai mult, cadrelor de < conducere. , <

George-Radu CHIROVICI

Sînt acestea, toate, răspunsuri, atitudini ferme față de cerințe sociale majore.Unde își află sursa actele de înaltă ținută morală care caracterizează pe plan individual și la scară de masă colectivitatea ? De unde ișr trag seva re- 'flexele sociale, cum am numi, convențional poale, toate acele manifestări care creionează, profilul moralei socialiste ? „Profunda înnoire spirituală a societății noastre — se arată în Raportul la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român — se oglindește în idealul nou de viață al poporului, în faptul că socialismul constituie cauza vitală a muncitorilor. țăranilor, intelectualilor. a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. care înfăptuiesc cu hotărîre programul oartidului, participă activ la întreaga o- oeră de construcție socialistă" Iată aici, răspunsul categoric și exhaustiv. Morala

nouă, căci, în fond, problema atitudinilor este o problemă de morală, de etică socială, înflorește pe solul fertilizat de marile înnoiri operate de socialism în societate, în toate structurile ei.Am ajuns la adevărul fundamental că modul de gîndire al oamenilor este determinat precumpănitor de condițiile lor de viață și de muncă, de nivelul forțelor ■ de producție și de caracterul relațiilor de producție ale societății. Conștiința socialistă a maselor se află așadar în strînsă relație cu preocuparea pentru bunul mers al economiei, pentru perfecționarea organizării sociale și progresul multilateral al țării Cum într-o tot atît de strînsă relație se află și cu factorii formativi, Intre care în primul rînd se situează școala, cultura și în general ambianța socială, climatul stimulator, optimist al societății noastre, generator inepuizabil de înalte valori morale.
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Funcționai și decorativ în
LABORATORUL
UNIVERSITARDotarea și modernizarea laboratoarelor reprezintă un capitol important al investițiilor universitare. Fapt cu totul explicabil dacă ne gîndim că formarea viitorilor specialiști Ia nivelul cerințelor actuale ale producției impune ca aceștia să-și însușească, pe lîngă cunoștințe teoretice multiple și serioase deprinderi practice. Iar mărirea lor aplicative și noi discipline, cu experimental, în țămînt presupune a numărului și nivelului înzestrării laboratoarelor. Dintr-un studiu privind dotarea laboratoarelor, atelierelor și cabinetelor din învățămîntul de toate gradele — elaborat de Ministerul învățămîntului — aflăm că, în prezent, în instituțiile de învă- țămînt superior există 1960 de laboratoare didactice și de cercetare (față de 733 în anul 1962), 652 săli de lucrări practice, 158 ateliere didactice ; în perioada 1960—1969 au fost alocate în vederea dotării laboratoarelor și atelierelor universitare 377 milioane Iei> iar pentru anul 1970 se prevăd fonduri de investiții în valoare de 71 milioane lei.Vizităm o seamă de Instituții de învățămînt superior din Iași, Cluj și Craiova, pentru a ne convinge, la fața locului, cum este folosită în procesul instructiv-educativ această însemnată avuție a învățămîntului superior, cum sînt cheltuite tantele fonduri bănești puse poziție, an de an, de stat unități.Iată cîteva din constatările Aproape peste tot există întocmite programe chibzuite de utilizare a laboratoarelor, organizate — de regulă — pe discipline și catedre. Cu destul de rare excepții, aparatajul și utilajele de valoare științifică deosebită nu reprezintă un monopol al unui singur colectiv didactic, ci servesc și altor cadre didactice care au nevoie de ele in activitatea cu studenții sau pentru studii științifice. Este adevărat, pe ici pe colo „solici- tanții" mai întîmpină și refuzuri, pe motiv că folosirea „în comun" a unui aparat dintr-un anume laborator determină uzarea lui prea rapidă. Știute fiind eforturile pentru procurarea lui, „proprietarul" trebuie să fie mai zgîr- cit atunci cînd e vorba de a-1 împrumuta.. „Oricum — este de părere prof. Grigore Dondroe, secretarul Comitetului de partid al centrului universitar Cluj — problema organizării și' utilizării în comun a laboratoarelor și aparaturii, mai ales a aceleia ce nu e la îndemîna oricui s-o procure, trebuie studiată cu mai multă atenție, pentru că sînt încă posibilități în acest sens".în vizita noastră prin laboratoarele universitare am întîlnit însă și aparate care servesc doar ca... decor, peste care s-a așternut praful. Un asemenea aparat — un spectrometru „Raman" — zace în laboratorul de chimie organică al Facultății de chimie industrială din Iași. Procurat din import, în urmă cu aproape 10 ani, în valoare de circa 500 000 Iei, aparatul a venit incomplet, lipsit de o serie de accesorii absolut necesare punerii sale în funcțiune. „Toate demersurile făcute ulterior — ne spune conf. univ. Emanoil Poppel, prodecanul facultății — toate planificările prin investiții au fost zadarnice, accesoriile respective n-au mai fost procurate, așa că aparatul n-a funcționat deloc, iar acum este depășit. De mare folos ne-ar fi în prezent un spectrofotometru în infraroșu, dar nu-1 putem încă planifica pentru că laboratorul ține prea mulți bani în- gropați". Cazuri asemănătoare am întîlnit și la Institutul agronomic din Cluj. Există aici de trei ani un aparat de electroforeză, care n-a fost pus în funcțiune deoarece are un defect ce n-a putut fi înlăturat nici de specialiștii^ furnizorului străin ce s-au deplasat la fața locului. Tot astfel stau nefolosite un polarograf, pentru că îi lipsesc piese de schimb și diferite alte utilaje costisitoare. „Piesele de schimb pentru aparatură ne provoacă mari dificultăți — observa prof. Ioan Puia, prorector al in-

ponderii activități- introducerea unor pronunțat caracter planurile de învă- creșterea sensibilă

importa dis- acestorfăcute.

stitutului. Dacă, de pildă, un aparat se defectează acum, la început de an, și facem comenzi pentru piesele respective, șansa cea mai fericită de a le primi este anul viitor, întrucît planul de import a fost de mult perfectat". Reținem de la interlocutorii noștri propunerile ca Ministerul In- vățămîntului să-și creeze o legătură mai strînsă cu furnizorii străini, pentru a interveni mai operativ atunci cînd unele aparate vin descompletate, și să dispună de un fond cu care să poată achiziționa piese de schimb.Problema folosirii cu cea mal mare grijă și eficiență a fondurilor destinate procurării aparatelor și utila-
ancheta

pedagogică

jelor de laborator merită toată a- tenția din partea forurilor interesate, cu atît mai mult cu cît din totalul acestora o bună parte sînt destinate achiziționării de utilaje din import. Pe bună dreptate, a fost subliniată necesitatea unei cîț mai atente prospectări a pie- ' acest domeniu, a zi" asupra a ceea în lume în made laborator.adevărat că des-
ței externe în unei informări „la ce se creează nou terie de aparaturăNu-i mai puțin _ .. .tule greutăți provoacă personalului didactic și unităților de învățămînt achiziționarea și utilizarea aparatelor de laborator șl pieselor de schimb produse de întreprinderile noastre de specialitate. „Pentru laboratoarele catedrelor de chimie, biochimie și agrochimie — ne semnalează prof. Simion Zinca, de la Institutul agronomic din Iași — ne-au sosit, spre exemplu, niște etuve, dar fără șnur, ștecher, fișe etc. Am putea completa aceste accesorii din magazine, dar institutul nu are posibilitatea să facă plata în numerar. Așa că aparatele rămîn uneori inactive sau prea puțin folosite". Evident, se impune și în această privință găsirea unor soluții mai eficiente care să asigure satisfacerea operativă a cerințelor curente ale laboratoarelor universitare.Discutînd cu conducătorii unor instituții de învățămînt și cu cadre didactice despre stadiul actual de dotare a despre cerințele și direcțiile îmbo-

gățirii în perspectivă a zestrei lor, în pas cu dezvoltarea și modernizarea învățămîntului nostru superior, preconizată în documentele Congresului al X-lea al partidului, mulți interlocutori au făcut propuneri deosebit de interesante. Bunăoară, referitor la / stimularea sistemului de autodotare a instituțiilor de învățămînt superior s-a sugerat amenajarea unor ateliere de prototipuri și producție de aparatură didactică și științifică, care să deservească unul sau mai multe centre universitare, organizarea unei baze de creștere a animalelor de experiență (la Institutul agronomic din Cluj, de exemplu) care să ofere asemenea material și altor institute interesate din țară, reglementarea condițiilor de utilizare a fondurilor institutelor rezultate din contractele de colaborare științifică cu producția pentru procurarea de aparataj pentru laboratoarele universitare ș.a, O sursă la fel de importantă pentru îmbogățirea zestrei laboratoarelor universitare o reprezintă transferul de aparate și utilaje din producție, cu concursul ministerelor economice. „Din păcate — semnala conf. ing. Silviu Pușcașii, șeful catedrei de bazele e- lectrotehnicii de la Universitatea din Craiova — transferurile de utilaje disponibile din întreprinderi la institutele de învățămînt superior fac o cale ocolită, necesită forme complicate, implică tot felul de intervenții și relații. în această privință s-ar cuveni, cred, mai bine studiată experiența existentă în diferite țări pe linia colaborării dintre uzine și facultăți pentru dotarea laboratoarelor". Prof. Vasile lie, prorector al Institutului politehnic din Cluj, propunea în acest sens studierea posibilității transferării în laboratoarele institutelor politehnice a unor aparate și utilaje din „seria O", supuse la probe și încercări și al căror cost este inclus în prețul de cost al producției de serie.Concluzia se impune de la sine : este nevoie de o mai atentă și mai riguroasă utilizare a tuturor posibilităților de înzestrare a laboratoarelor universitare cu aparatură fabricată în țară — de întreprinderi specializate sau cu propriile forțe ale u- nităților de învățămînt superior — de folosirea cu maximă chibzuință a importantelor fonduri alocate în fiecare an de stat, creînd învățămîntu- lui nostru superior un cadru tot mai adecvat pregătirii științifice și practice a viitorilor specialiști pentru e- conomia națională.
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15.30 Campionatul mondial de ho

chei — grupa B: România — 
R. F. a Germaniei (repriza 
a III-a) — înregistrare.

16.30 Campionatul mondial de ho
chei — grupa B : Bulgaria — 
Iugoslavia (repriza a III-a) — 
transmisiune directă.

18,00 „Brățara de aur" — emisiu
ne pentru școlari : Tineri o- 
țelari din Cetatea de foc a 
Galațiulul. Transmisiune de 
la Combinatul siderurgic.

18.30 Desene animate.
18.45 Actualitatea în economie : 

„Acțiunea L" — activitatea în 
sere și solarii pentru produ
cerea legumelor timpurii.

18.55 Anunțuri — publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Evenimentele din februarie — 

martie 1945 în literatură. In
vitații emisiunii : Zaharia 
Stancu, George Macovescu, 
Marin Preda, Tltus Popovlcl.

19.45 Intermezzo muzical : Trioul 
orchestral Nicolae Moraru.

19.55 Pauză.
20,00 Concursul șl Festivalul Inter

național de muzică ușoară 
Brașov — România 1970 : 
0 Concurs de Interpretare 
(II) ; O Recitaluri : Luminița 

Dobrescu, Josephine Baker șl 
Memphis Slim. In pauză s 
Reportajele Festivalului.

23,00 Telejurnalul de noapte. în
chiderea emisiunii.

uzeu
de artă

laboratoarelor universitare, Florica DINULESCU, Manola
CORCAC1, Alexandru MUREȘAN
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BRAȘOV (corespondentul „Scîn- 
teii"): Recent, la Brașov, s-a inau
gurat Muzeul de Artă, instituție care 
va imbogăți și mai mult viața spiri
tuală a marelui oraș. Amenajat in
tr-o veche clădire, construită in stil 
baroc (monument istoric), muzeul în
fățișează vizitatorului, in cele opt 
săli ale sale, un număr de 150 lu
crări din cele mai reprezentative pen
tru evoluția plasticii românești, ince- 
pind din secolul al 11-lea pînă în 
zilele noastre. Sint prezentați 50 ar
tiști, iar un loc de frunte il ocupă 
marii maeștri ai picturii românești, 
printre care Nicolae Grigorescu, A- 
man, Ștefan Luchian,, Gheorghe Pe- 
trașcu, Ion Andreescu, Gheorghe 
Tattarescu, Nicolae Tonitza, Camil 
Ressu. Dintre artiștii moderni sînt 
prezenți, intre alții, Alexandru Ciucu- 
rencu, Corneliu Baba, Dumitru 
Ghiață. Un loc important îl ocupă 
lucrările unor artiști care și-au legat 
numele de Brașov, ca Mișu Popp, 
Constantin Lecca, Barbu Iscovescu, 
Mattis Teutsch, Bans Eder, Henric 
Trenk și alții.

ION ANDREESCU
ARTIST

120 de ani de la naștere
Istoria cunoaște artiști mari a căror posteritate pare urmărită de un fel de fatalitate a instabilității. S-ar spune că gloria lor, reală și temeinică, e totuși stînjenită de un morb al capriciilor de gust. Fără îndoială că evoluția modului de simțire al societății este aceea care hotărăște pînă la urmă, dar această evoluție nu rămîne străină de atitudinea ce o au legatarii spiritualității, cei care prin condei sau prin faptă obștească promovează și transmit cultura.în prefața fundamentalei sale monografii despre Corot, Germain Bazin, pînă mai ieri conservatorul șef al picturilor din Louvre, observa : „Sufletul modern se hrănește tot mai mult cu senzații, iar nu cu sentimente. Omul de azi — ca și cum i s-ar fi micșorat subtilitatea percepției — nu mai e sensibil decît la contraste și cele mai tinere școli de pictură împing a- ceste contraste pînă la paroxism ]...] Nu e oare un semn neliniștitor această degradare a percepției ? A distinge un gri-roz de un gri-ocru e dovada unui mare rafinament : la noua generație ochiul începe să se emoționeze cînd deosebirea e apăsată, cînd un albastru tare izbucnește lîngă un roșu violent. Această îndepărtare de Corot este ea fără apel ?“ Și Bazin a- junge la concluzia : „Spiritualitatea lui Corot este nepieritoare și va găsi întotdeauna un suficient suport material în culorile sale, chiar șterse, pentru ca alte generații, străine de noi, redescoperind-o, să se recunoască în el, scandalizate de indiferența noastră".Avem sentimentul că toate aceste observații conțin un adevăr aplicabil la cazul lui Andreescu. Generațiile care l-au prețuit ce] mai mult, care l-au înțeles cel mai deplin, s-au stins. Din ele au făcut parte Pe- trașcu, Steriadi, Iser, Ressu, Ștefan Popescu, Tonitza, Lucian Grigorescu, doctorul Cantacuzino, Lazăr Mun- teanu, G. Oprescu, Adrian Maniu, Oscar Walter Cisek, Em. Bucuța, K. H. Zambac- cian. Momentul de maximă apreciere a lui Andreescu s-a afirmat pe parcursul anilor 1946—1950, culminînd cu sărbătorirea centenarului nașterii pictorului. Expoziția ce i-a fost consacrată atunci a întrunit peste 100 de lucrări, mare parte necunoscute, iar curînd după aceea, în intervalul a numai doi ani, statul a făcut achiziții masive din opera lui Andreescu, înzestrînd

Radu BOGDAN

muzeele țârii _— șl în primul rînd Muzeul de artă al Republicii — cu zeci de tablouri. Astăzi patrimoniul nostru muzeal numără mai mult de 130 (din păcate, la București, multe neexpuse). In lunile următoare va a- părea volumul I al unei monografii de proporții monumentale, ilustrat cu peste 100 de reproduceri în culori. Statul de odinioară nu a făcut vreodată măcar de departe ceea o» statul de astăzi face de două dece

se fac (a se vedea de pildă textul inexpresiv, timid în cîntăriri, din vol. I al Dicționarului enciclopedic român, precum și situările nu îndeajuns de pertinente și de sugestive din manualele noastre școlare).Mărunte în aparență, astfel de scăpări nu rămîn fără consecințe. Ele favorizează o mentalitate mini- malizantă față de această excepțională valoare, din cîmpul creației naționale artistice.

lon Andreescu (1871) — o fotografie mai puțin cunos
cută a pictorului

CARTEA PRIN POȘTA

Producție a studiourilor din R.S. Cehoslovacă. Regia
Zazvokovâ,

PE ECRANELE

farmecul melodiei pătrunse de fiorul poezieiCONNIE FRANCIS

îndemîna pe deplini

mica publicitate

nit pentru adunarea, studierea și popularizarea operei lui Andreescu.Cu toate acestea, nu rareori, cînd se scrie despre trecut, cînd se subliniază ceea ce trecutul a marcat exemplar în cultura și arta noastră, se întîmplă ca numele lui Andreescu să fie uitat. Prea adesea criteriile cu care e apreciat Andreescu îl lasă în umbră, prea adesea lipseso entuziasmul și mai ales ierarhizarea justă în caracterizările care 1

Toate acestea ne îndeamnă o dată mai mult să facem o incursiune în problema actualității lui An- dreescu și să răspundem la întrebarea i ce reprezintă el pentru pictura românească și pentru arta europeană a veacului, ce reprezintă el pentru noi astăzi ? Andreescu a trăit puțin și sărac și încă și mai puțin s-a bucurat de influență în epocă, spre deosebire de Grigorescu, înaintașul său în pictura de plein air. Dar

a fost un pictor de foarte înaltă clasă, superior în multe privințe majorității celor ce au clădit faima Barbizonulul, nume înzecit mai sonore decît al său. Pentru că a dovedit o mai mare independență față de natură, o mai mare putere de sinteză și, mai ales, de sobrietate în sentiment și stil. A țintit spre desăvîrși- re, dar fără răceală și fără pedanterie. Nu s-a închis în manieră, n-a făcut concesii. Succesul imediat și comod nu l-a tentat. A atins valorile permanenței știind să le închege din bucuriile efemerului, cu alte cuvinte, a ridicat la o funcție spirituală impresiile captate prin mijlocirea senzoriului. Mesajul său devine astfel un mesaj al duratei, încărcat de lirism.Noblețea e una din trăsăturile dominante ale artei lui Andreescu, artă plină de sentiment dar nesentimentală și totodată lipsită de orice element spectaculos, în gravitatea ei, ea acoperă o dimensiune pe care nici un pictor al nostru nu a atins-o într-un grad așa de pronunțat ; aceea a profunzimii, a pătrunderii în adîncul lucrurilor și al simțirii umane. O face cu grandoare, cu monumentală demnitate, lăsînd să răsune numai corzile tăcerii. Puternice, mărturiile lui sînt discrete. Cînd sînt triste, tristețea lor îndeamnă la depășire, nu la resemnare. Invocația lor meditativă, plină de vigoare, e de ordinul încrederii. Au totodată o amprentă a locului, care se unifică admirabil cu ceea ce simțirea lui An- ■ dreescu exprimă ca național, ca social și individual, ca putînd purcede numai da la noi și de la dînsul.în pictura românească din secolul al XIX-lea, creația sa se situează la nivelul suprem al răscrucii dintre vechi, și nou. Acesta este locul său adevărat în epocă. Căci pe de o parte el se înscrie în rîndurile celor ce au marcat trecerea de la pictura Barbizonului la impresionism ț pe de alta însă, fără a fi rămas străin de rafinamentul impresio- niștilor, el n-a mers în pas cu ei, atașat de structura solidă a lucrurilor, de permanențele realității, de durerile omenești. Făcînd-o, n-a rămas totuși pe loc, chiar dacă soluțiile sale nu sînt ale unul post-impresio- nist. Totul se petrece ca și cum Andreescu, credincios sie însuși și mînat de intuiția lui sigură, s-ar fi aplecat în tăcere peste pragul noului veac. Moartea l-a împiedicat să desăvîrșească ceea ce luminile lui interioare i-au revelat.

Frantisek Filip. Interprefi : Pavel Landovsky, Stella 
Regina Râzlovâ

Librăria Centrală „Cartea prin poștă" din București,, str. Ser
gent Nuțu Ion, nr. 8—12, secto
rul 6, pune la dispoziția celor 
interesați cărți școlare pentru 
clasele IX—XII, prin noua sa 
secție creată in acest scop. Pla
ta cărților se face la primirea 
coletului. Pentru solicitările din 
provincie se primesc comenzi fi 
la telefonul nr. 31 32 51.

Salutată, de mii și mii de telespectatori,' ieri seara a avut loc, la Brașov, deschiderea celei de-a III-a ediții a Concursului și Festivalului internațional de muzică ușoară „Cerbul de aur". înscrisă printre cele mai importante manifestări dedicate meridiane — Iar. domeniu rii muzicale, de la Brașov cum se știe,
I; manifes- — pe diferite acestui popu- al interpretă- confruntarea a atras, după ____ _ _ , , în acest an. un număr important de tineri concurenți din 26 de țări ale lumii șl se bucură de participarea, în recitaluri, a unor cîntăreți de notorietate mondială. Este o expresie semnificativă a interesului stîrnit de țelurile esențiale ale „Cerbului de aur" t întrecerea, exigentă a unor talente tinere, promovarea celor mai fecunde tendințe contemporane din creația și interpretarea muzicii ușoare, — a cîntului cu profunde valori poetice, umaniste, a interpretului mesager al unor idei și sentimente generoase. „Cerbul de aur" este o sărbătoare a muzicii și a prieteniei, punînd în valoare capacitatea artei — în cazul de față a unei arte de cea mai largă audiență — de a contribui la mai buna cunoaștere, înțelegere și apreciere reciprocă a oopoarelor.Pe mulți dintre oaspeții prezenți la edițiile trecute îi întîlneso astăzi, bucuroși că au prilejul din nou să asculte cîntecele românești, să ia contact cu creația noastră muzicală. Ii-am întrebat pe compozitorul bulgar Iosif Țankov ce crede despre ecoul „Cerbului de aur" în lumea muzicală internațională. Ne-a spus că. personal, consideră Festivalul de la Brașov tot atît de important ca și cele mai vechi și renumite manifestări similare de peste ho-

De fapt, festivalul are de acum tradiție, el contribuind, de-a lungul a- nilor, la recunoașterea calităților incontestabile ale cîntecUlui românesc pe plan internațional".întoarsă dintr-un turneu întreprins la Rio de Janeiro, concurenta Petra Pascal (R.F. a Germaniei) ne-a mărturisit că, după părerea sa, „Cerbul de aur" este o manifestare europeană de la care cei ce aspiră la consacrare în muzica ușoară nu trebuie să lipsească, „în principiu. ne spunea interlocutoarea, concursurile și festivalurile se aseamănă între ele. Acest concurs dovedește însă mai mult profesionalism și, în același timp, un cadru intim care ne ajută să ne în- frîngem emoțiile". L-am reîntîlnit și pe David Stones, impresar englez, din nou oaspetele Brașovului. „Din cele șapte festivaluri la care am participat, ne-a declarat interlocutorul, consider că cel mai bun este „Cerbul de aur". De ce 1

Fiindcă aici vin cîntăreți recomandați de radiotele- viziunile țărilor respective, iar amatorismul, în sensul peiorativ al cuvîntului, este, pe cît posibil, îndepărtat".Programul primei seri a răspuns — judecind după atmosfera generală și după aplauze — așteptărilor publicului. După cuvîntul scriitorului loan Grigorescu, vicepreședinte al Comitetului de radio și televiziune, președinte al juriului, care a urat un bun venit oaspeților, după prezentarea celor 30 de concu- renți din 26 de țări ca și a ' membrilor juriului de către Valeria Gagialov și Andrei Magheru, după emoția primelor acorduri ale orchestrei festivalului, condusă de Sile Dinicu, iată-ne martori al unei manifestări artistice așteptate de publicul larg. Primul concurent — stabilit prin tragere la sorți — a fost Pe- ret, cu nedespărțita sa chitară, cu ritmurile specifice țării natale . Melodia româ

nească „Ce cauți tu în viața mea" de H. Mălineanu a dobîndit în interpretarea sa o altă culoare decît cea pe care o cunoaștem cu toții din audițiile zilnice. A urmat Marilyn Powell (Anglia) care a dat melodiei „N-am noroc" de Ion Cris- tinoiu o interpretare adecvată, subliniind cu măsură ritmul nostalgic și vioi, și Pașa Hristova (Bulgaria) de la care am reținut tălmăcirea sensibilă a „Vechiului pian" de Vasile Va- silache-junior. Petra Pascal, cu o voce învăluitoare, a deschis seria interpreți- lor ce au ales cîntecul lu! Cristinoiu „Nici o lacrimă". Cunoșteam interpretarea pe care Dorin Anastasiu a dădea melodiei „Plop înfrînt" de Florin Bogardo și a- preciam muzicalitatea tînă- rului interpret, delicatețea cu care știe să transforme acest cîntec într-un mic poem. De aceea, surpriza nu a fost „Plop înfrînt", ci atît de cunoscuta „Fanfară militară" de Temistocle Popa care, in versiunea.

concurentului român, a devenit o scenetă evocatoare, cu destăinuiri, cu un discret parfum arhaic. Cîntă- reața portugheză Fernanda Damaso, cu o voce ale cărei inflexiuni se apropie mai mult de operetă, a încheiat, prima seară de concurs.Recitalul 6eril a avut o semnificație cu totul deosebită | prezența pe scena „Cerbului de aur“ a unei Interprete de renume mondial. Connie Franșis reprezintă unul din momentele care vor rămîne neșterse în amintirea iubitorilor muzicii adevărate, a muzicii care-și are izvorul în inimă și transmite fiorul mare! arte. Numele reputatei țintă rețe care a editat în cariera sa peste 15 milioane de discuri, a devenit un a- devărat gir al sensibilității pe care o transmite fiecare notă a partiturii. Ascul- tînd-o, ne-am reamintit cuvintele Iui Brassens care spunea că poezia și cînte- cul sînt unul și același lucru. „Totul trebuie să fie

ca un poem ia oricui. Un poem inteligibil". înainte de recital, Connie Franțis afirma că este foarte bucuroasă că în locul ritmurilor înfierbîntate, care invadaseră lumea cîntecului, a- cum tinerii încep să asculte muzica, să asculte cuvintele muzicii. De cîte ori nu am ascultat „Mama" sau „Malaguena", de cîte ori n-am auzit fredonîndu-se „Aldilâ" sau „Sorento", melodia lui Chaplin „Acesta este cîntecul meu" sau „Visul imposibil". Connie Francis ne-a prezentat melodii pe care discurile și benzile noastre de magnetofon le-au înregistrat de mult, pe care le ascultăm șl le reascultăm cu o proaspătă bucurie. A- seară le-am auzit din nou și sentimentul ineditului ne-a însoțit în fiecare clipă. Ce a însemnat, în fond recitalul marii actrițe i o pledoarie impresionantă, vie și emoționantă pentru linia melodică, pentru cîn- tecul sentimental, la care să se audă textul, așa cum spunea Brassens. Connie Franțis a convins că melodiile de mare inspirație nu mor, că pledoaria sa pentru- poezie află necontenit argumente, viabile și mereu proaspete. Glasul său cald, fără excese, fără asperități, simplitatea cu care știe să pună în valoare fiecare frază, sînt calități pe care recitalul Connie Franțis le-a reliefat încă o dată cu forța de convingere a ma- rei arte. N-a fost un simplu recital ci o strălucită demonstrație a unei arte de înaltă clasă ce a unit deopotrivă căldura, patetismul și duioșia vocii cu o adîncă trăire a unei game de multiple sentimente omenești. Aplauzele noastre au încununat astfel triumful cîn- teculni
Smaranda OȚEANU
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© Mireasa era In negru t PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15. 
© Visul domnului Gentil : REPU- 
blica — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;

21, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, FAVORIT
13 ; 15,30 ; 18, 20,30.

• Adio, Texas ! : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21.
• Te Iubesc, te iubesc : CAPI
TOL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18,45 ; 21.
O Explozie In munți : VICTO
RIA — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18;
20.30, MODERN — 9,15; 11,30: 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
o Ghici cine vine la cină ?: 
SALA PALATULUI — 17,15 (se
ria de bilete — 3 175), CENTRAL
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, MELODIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
O Setea : LUMINA — 9,30—16,15 
în continuare ;20.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
e Kekec cel Isteț: DOINA —
11.15 ; 12,30 ; 13,45.
• Baltagul t DOINA — 16 ; 18,15 1
20.30.
• o nuntă cum n-a mal fost: 
TIMPURI NOI — 9—19,30 In con
tinuare.
• Fantomas 
NEMATECA
12 ; 14.
9 Comisarul 
bastre" t FEROVIAR 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, AURORA —
9.15 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
TOMIS — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, EXCELSIOR — 9,45 ;
12.15 ; 14,45 ; 17,15 ; 20.
® Căsătorie prin mica publicita
te : FLOREASCA — 10 ; 13,30 ; 18 ;
18.15 :

• Stăpîn pe situație : GRIVIȚA
— 9,30 ; 11,45 ; 18 ; 18,15 ; 20,30.
• Testamentul doctorului Mabusei 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,15 ; 17,45 ; 20.
O Vă place Brahms 7 1 BUZEȘTI
— 15,30 ; 18.
• Străzile au amintiri : BUZEȘTI
— 20,30.
© Bărbați In
— 8,30—20,30
• Simpaticul
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Valea păpușilor : UNIREA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• O șansă dintr-o mie s LIRA —
15,30 ; 19; 20,15.
O Călugărița : DRUMUL SĂRII — 
15,30 ; 19, ARTA — 10,30—15,45 In 
continuare ; 19,15.
• La Nord prin Nord-Vest : FE
RENTARI — 15,30 ; 19.
• Noapte cu ceață : GIULEȘTI —
15.30 , 18 ; 20,30.
O Corabia nebunilor ■ COTRO- 
CENI — 15,30 ; 19.
• Femeia îndărătnică ! CRlNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Prea mic pentru un război attt 
de mare : VOLGA — 10—16 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Păcatul dragostei : VIITORUL
— 15,30 ; 18, FLACĂRA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Ultima lună de toamnă : VII
TORUL — 20,30.
o Don Juan fără voie : GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Via Mala : MIORIȚA — 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• Războiul domnițelor t MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Tigrul : POPULAR — 15,30 18 ;
• Roșu șl auriu t POPULAR — 
20,30.
• Taina leului : VITAN — 15,30 : 
18 ; 20,15.
• Profesioniștii : RAHOVA —
15.30 ; 18.
• Prietenele : RAHOVA — 20,30.
• Prieteni fără grai : PROGRE
SUL — 15,30.
• Ziua în care vin peștii : PRO
GRESUL — 18 ; 20,15.
3 Frații Karamazov t PACEA 
15,15 ; 19,15.
• Iubirea strict oprit! i
MOS

• Opera Română : Tosca — 19,30. 
a Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
glale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 19,30 ; (sala
Studio) : Părinții teribili - 
19,30.
a Teatrul de comedie i Opinia pu
blică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hla) : Viraj periculos — 20.
S Teatrul Mic : Tango — 20.
® Teatrul Nottara

Magheru) i Vijelie In crengile de 
sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă „M“ — 20.
• Teatrul Giulești i Comedie 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" i 
veste neterminată — 16.
• Teatrul „Țăndărică- (sala 
Calea Victoriei) : O fetiță caută 
un cîntec — 17 ; (sala din str. A- 
cademiei) i Bandiții din Karde- 
momme — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase- (sala Savoy) : Nu te lăsa 
Stroe ! — 20 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) i Nicuță... la Tă- 
nase — 19,30.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactns 
— 19,30.
o Circul de stat t Mirajele clrcu-
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Efervescenfa 

înnoirilorîn orașul Bistrița, schelele, utilajele și mașinile, „armata" de constructori în permanentă mișcare au devenit o prezență cotidiană. Alături de fabrica de brînzeturi, unde se produce gustosul caș Sveitzer, de marele depozit de sortare și păstrare în stare proaspătă a fructelor, terminat de curînd, a început construcția unei fabrici de textile nețesute, cu o capacitate de 25,5 milioane mp pe an. Pentru industria locală se ridică o hală și o turnătorie de fontă. în cartierele Viișoara și Dacia se conturează microraioane noi. Totalul apartamentelor construite anul trecut și al celor prevăzute pentru acest an depășește numărul 1 200. în curînd va începe construcția unui centru stomatologic modern. Localul poștei și al centralei telefonice automate va fi dat în exploatare ■Încă la sfirșitul acestui semestru.
BRĂILA

„Ce/ mai bun 

colectiv

de munca"Sub denumirea sugestivă „Cel mai bun colectiv de muncă", la Combinatul de fibre artificiale din Brăila s-a declanșat o mare acțiune menită să antreneze muncitorii, tehnicienii și inginerii de aici la îndeplinirea exemplară a planului și angajamentelor în acest an. Acțiunea urmărește creșterea productivității muncii cu circa 1 430 de lei pe fiecare salariat și reducerea consumurilor de materii, prime și materiale cu cel puțitl 50 de lei pe fiecare salariat Răspunzînd acestei acțiuni, tinerii din acest combinat s-au angajat să realizeze, în acest an, o producție suplimentară în valoare de 6 milioane de lei, să colecteze 800 tone de metale vechi și să presteze circa 90 000 ore de muncă patriotică.

o-

Prind viață 

propunerile 

cetățenilorîn județul Harghita, prin munca cetățenilor și a deputați- lor, au fost înfăptuite pînă acum circa 4 000 de propuneri făcute în adunările care au avut loc în preajma alegerii deputaților în consiliile populare. S-au deschis și amenajat 30 de noi unități comerciale, 12 dispensare medicale, 10 săli de așteptare ale I.R.T.A. | totodată, au fost construite 17 săli de clasă, 5 băi populare și, în aproape 30 de localități, s-a instalat sau s-a extins lumina electrică. Prin acțiunea cetățenilor și cu sprijinul organelor locale s-au modernizat 137 000 mp de străzi și s-au amenajat numeroase baze sportive. în această perioadă, parcurile și zonele verzi din localitățile județului și-au mărit suprafața cu 36 hectare.
COVASNA '

în bazinul 

BaraoltLa Baraolt se desfășoară ample lucrări de construcție a unei noi fabrici de brichetare a lignitului, care va avea o capacitate de 440 000 de tone anual, față de numai 100 000 tone, cit are actuala întreprindere de aici. Datorită înaltului grad de automatizare și mecanizare a producției, noua fabrică va fi deservită de un număr aproximativ egal de muncitori cu cel existent în actuala unitate. în scopul asigurării cantităților necesare de cărbune pentru brichetare au început importante lucrări de investiții j exploatările existente vor fi dotate cu utilaje de mare randament.
DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

TINERI ROMANI LA CONSTRUCȚIA 
COMPLEXULUI INDUSTRIAL

DE LA ULIANOVSK - U. R. S. S.O brigadă formată din 10 tineri constructori din România, membri ai organizației Uniunea Tineretului Comunist, va pleca să lucreze timp de două luni, alături de tineri sovietici
și reprezentanți ai altor uniuni de tineret, la ridicarea complexului industrial de la Ulianovsk — U.R.S.S. Acțiunea este consacrată aniversării Centenarului nașterii lui V.I. Lenin.

Manifestări consacrate centenarului
La Academia de științe social-poli- tice „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R. s-a încheiat marți ciclul de discuții științifice pe tema „Lenin și economia contemporană", organizat de Facultatea de economie a Academiei împreună cu revista „Probleme economice", cu prilejul centenarului nașterii lui V. I. Lenin.La reuniune au participat academicieni, cercetători și cadre didactice de la institute de învățămînt superior din București și din țară, publiciști.

V. I. leninLectori ai Comitetului județean Gorj al P.C.R. și ai comitetului pentru cultură și artă au făcut zilele acestea expuneri despre „Lenin și revoluția proletară", în localitățile Poenari, Sîrbești, Alimpești și Ben- gești. Totodată, la Tg. Cărbunești a fost organizat un medalion literar, la Țicleni simpozionul intitulat „Lenin și umanismul", iar la Crasna — o seară pentru tineret pe tema i „Cum învăța Lenin". (Agerpres)
Adunări dedicate 

aniversării unui sfert de veac 
de la 6 Martie 1945în întreaga țară au avut loc manifestări consacrate împlinirii unui sfert de veac de la instaurarea primului guvern de largă concentrare democratică.Astfel de adunări s-au ținut la Arad, în sala Palatului culturii, în sala Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani, la Brașov, la Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului din Tg. Jiu, în sala Teatrului dramatic din Baia Mare, la Satu Mare, la Liceul din Miercurea Ciuc, la Casa de cultură a tineretului din Pitești, în peste 50 de localități din județul Suceava, în comune din județul Teleorman, în aula Facultății de drept a Universității din București și în sala de festivități a întreprinderii bucureștene „Flacăra roșie".La aceste festivități a participat un . numeros public, muncitori, țărani, elevi, studenți, cadre didactice, oameni de știință, artă și cultură.Despre lupta desfășurată, sub conducerea partidului, de către clasa muncitoare, țărănimea muncitoare și intelectualitate, pentru instaurarea primului guvern democratic și despre munca poporului nostru de-a lungul acestor 25 de ani pentru făurirea socialismului au vorbit în cadrul unora dintre adunările amintite tovarășii TEODOR HAȘ, GHEORGHE GUINEA, CONSTANTIN CÎRȚÎNĂ, GHEORGHE PALOȘ, GHEORGHE BLAJ, IOSIF UGLAR, LUDOVIC FAZEKAȘ, prim-secretâri ai comitetelor județene de partid, acad. Miron Nicolescu, prof. dr. Vasile Ma- ciu, prof. dr. Călin Popovici, precum și Dumitru Tudor și Andrei Neagu, vechi militanți ai mișcării muncitorești.Cu prilejul împlinirii unui sfert de

veac de la instaurarea guvernului de largă concentrare democratică, condus de dr. Petru Groza, Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România a organizat expoziția „6 Martie 1945". în expoziție sint prezentate documente, apeluri și afișe originale ale P.C.R., F.N.D. și ale altor organizații democratice, fotografii inedite ilustrind lupta maselor populare, sub conducerea partidului comunist în București, Constanța, Craiova, Turnu-Măgurele, Caracal și în alte centre din țară, pentru alungarea prefecților și primarilor reacționari, aspecte ale acțiunilor țărănimii pentru exproprierea moșierilor și împărțirea pămîn- tului, momente emoționante din lupta pentru instaurarea guvernului F.N.D.La Deva s-a deschis marți expoziția „25 de ani de la instaurarea primului guvern de concentrare democratică din România", organizată de Comitetul județean Hunedoara pentru cultură și artă, filiala arhivelor statului și muzeul județean. Expoziția reunește peste 100 de documente originale, fotografii și articole din presa vremii.Consiliul municipal București, al Frontului Unității Socialiste și Comitetul pentru cultură și artă al municipiului București au organizat marți după-amiază, în sala Teatrului „C. I. Nottara", simpozionul „Un sfert de veac de la un eveniment memorabil în istoria poporului român — .6 Martie 1945". Au participat reprezentanți ai organizațiilor de tineret, sindicale și de femei din Capitală și militari din cadrul forțelor noastre armate. (Agerpres)

întoarcerea din India a delegației 

Consiliului popular 
ai municipiului BucureștiDelegația Consiliului popular al municipiului București, condusă de Dumitru Popa, președintele Comitetului Executiv, care a făcut o vizită în India la invitația primarului municipalității New Delhi, s-a înapoiat marți seara în Capitală.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Ion Cosma, prim-vice- președinte, și alți membri ai Comitetului Executiv.A fost de față B. D. Goswami, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Indiei la București,F.se£nd o declarație unui redactor ai Agerpres, primarul general aJ Ca

pitalei, Dumitru Popa, a apreciat vizita făcută în India ca fiind deosebit de utilă și fructuoasă. „Schimburile de păreri pe care le-am avut cu reprezentanții unor municipalități indiene — a subliniat interlocutorul — au prilejuit o mai bună cunoaștere reciprocă. , Pretutindeni, delegația municipiului București a fost întimpinată într-o atmosferă prietenească. Continuarea contactelor stabilite cu membrii municipalității New Delhi va contribui și mai mult la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre popoarele român și indian".(Agerpres)
ÎNTREVEDERE LA U.G.S.R.Delegația Federației muncitorilor din Luxemburg, condusă de Benny Berg, președintele federației, care se află în țara noastră, a avut marți o întrevedere la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România cu Constantin Drăgan,

prim-vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R.Cu acest prilej a avut loc un util schimb de păreri privind activitatea și preocupările actuale ale centralelor sindicale din cele două țări.

viața internațională
Ședința Comisiei permanente a C.A.LR. 

pentru industria de petrol și gazeBERLIN 3 (Agerpres). — La Berlin a avut loc ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze.La lucrările comisiei au luat parte delegațiile Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Republicii Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.în conformitate cu acordul dintre C.A.E.R. și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, privitor la participarea Iugoslaviei Ia lucrările organelor consiliului, la ședință a luat, de asemenea, parte o delegație a R.S.F.I.La ședință au fost examinate sarcinile comisiei decurgînd din hotă- ririle Comitetului Executiv al C.A.E.R.

Comisia a stabilit sfera problemelor vizînd colaborarea, care reprezintă un interes reciproc pentru țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în domeniul industriei de petrol și gaze.Comisia a examinat problema e- laborării de către țările interesate a prognozelor și propunerilor concrete, urmărind dezvoltarea colaborării lor reciproce, privind satisfacerea necesităților de petrol, gaze și produse petroliere ale acestor țări., Au fost examinate ordinea elaborării considerațiilor preliminare ale țărilor membra ale C.A.E.R., privind dezvoltarea colaborării lor reciproce pe anii 1971— 1975, precum și alte probleme ala colaborării.Ședința comisiei s-a desfășurat Intr-un spirit de prietenie și deplină înțelegere reciprocă.

Cronica
zilei

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNEMarți, 3 martie a.c., Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe, a primit în audiență pe Thakin Kyaw Tun, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Birmane în Republica Socialistă România.

SOSIREA
NOULUI AMBASADOR 

AL NORVEGIEINoul ambasador extraordinar șl plenipotențiar al Norvegiei în Republica Socialistă România, Thor Brodtkorb, a sosit luni noaptea în Capitală.. (Agerpres)
PRONOSPORTPREMIILE CONCURSULUINr. 9 din 1 martie 1970Categoria I: (12 rezultate) 6.90variante a 10.551 lei | Categoria a Il-a : (11 rezultate) 141,10 variante a 619 lei | Categoria a IlI-a s (10 rezultate) 1742,50 variante a 75 lei.

vremea
Ieri în țară : vremea s-a încălzit In toate regiunile. Cerul a fost variabil, mai mult noros. în cursul dimineții a nins izolat în estul Bărăganului, iar după-amiază s-au semnalat a- verse izoiate de ploaie în Do- brogea. Vîntul a suflat potrivit, prșzentînd unele intensificări temporare în Banat și zona de munte, predominînd din sectorul sudic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 8 grade la Joseni și plus 8 grade la Călărași. în București : vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabil. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a atins 8 grade.Timpul probabil pentru 5, 6 și 7 martie. Tn țară : vreme în general umedă, cu cerul variabil, mai mult acoperit. Vor cădea precipitații locala sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vîpt potrivit. Temperatura în creștere ușoară la început, apoi în scădere t minimele vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade. In București : vreme în general umedă, cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea precipitații temporare. Vînt potrivit. Temperatura In creștere la Început, apoi tn scădere ușoară.
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ROMÂNIA —SUEDIA 15-13 (10-6)

0 VERITABILĂ 
FINALĂ

© în semifinalele C. M.: România — Danemarca 
și Iugoslavia — R. D. Germană

CORESPONDENȚA TELEFONICA DE LA TRIMISUL NOSTRU,
VALERIU MIRONESCU

Vă mai aduceți aminte cind ți-a 
făcut Gruia răsunătoarea intrare ? 
Era un meci final al campionatului 
mondial, iar echipa României după 
ce condusese timp îndelungat pe ad
versară se văzuse egalată pe tabela 
de marcaj ți apoi chiar condusă cu 
15—14. In acest moment critic pătrun
sese pe teren tinărul Gruia, care nu
mai după citeva secunde lansase un 
proiectil imparabil in poarta lui Ring. 
Egalitatea fusese restabilită, inițiati
va n-a mai fost cedată pînă la sfîr- 
șit. Handbaliștii români se impuse
seră pentru ă doua oară consecutiv 
drept cei mai buni din lume. După 
numele faimosului portar Ring, v-ati 
dat probabil seama că adversarul In 
fața căruia Gruia pățise spre cele
britate era echipa Suediei.

Tot atit de redutabili, ca atunci In 
1964 la Praga, vedeam astăzi pe sue
dezi opuși echipei române în „sfer
turi", la Paris. De astă dată nu mai 
era vorba de un meci final, insă par
tida iți păstra pe deplin caracteris
ticile unei veritabile finale a cam
pionatului mondial.

In sala de sport de la Porte d’lvry. 
Gruia, devenit intre timp lider de 
clasă internațională al „tricolorilor" 
români, și-a pus de la început am
prenta personalității sale, înscriind 
printr-un șut fulgerător chiar in pri
mul minut al partidei l Cu această 
ocazie tunarul nostru a reintrat ime
diat în grațiile publicului francez. A 
plauze furtunoase au răsplătit atacu
rile eficace ale echipei noastre. O 
neașteptat de infierbîntată galerie a 
întreținut o atmosferă... bucureștea- 
nă. Ea cerea intr-un cor bărbătesc 
neobosit golul. Desprinderea de 
adversarul suedez s-a produs si
gur, poate mai ușor decît era de aș
teptat. Trecuseră 20 minute de joc, 
iar cifrele electrice scînteiau 7—3 în 
favoarea noastră. In toată această pe
rioadă, punctul forte^se dovedise ia
răși- apărarea, aproape impecabilă. 
Penu, în mare formă, respinsese 
mingi aruncate năpraznic de către 
scandinavi și se dovedise de neîn

trecut chiar la unele lovituri de pe
nalitate de la 7 metri. Licu, Oțelea, 
Samungi luptau energic și cu mare 
pricepere pentru contracararea înain
tașilor adverși dotați cu o tehnică și 
cu o forță de șut, ambele impresio
nante. Aici, în apărare, a fost cîști- 
gată bătălia primei reprize a meciu
lui. Diferența de 4 goluri dobîndită 
pînă la pauză (10—6) s-a clădit toc
mai pe siguranța sistemului defensiv 
al echipei antrenate de Nedef, Tro- 
fin și Vlase. Din această poziție for
tificată plecau la atac Oțelea și în 
mod special Gațu, de-a dreptul maes
tru în citeva construcții ale jocului. 
Insă el, Gațu, nu s-a mulțumit nu
mai cu rolul de servant al tunarilor 
Gruia și Guneș, ci și-a asumat răs
punderea de a finaliza citeva acțiuni 
intr-o manieră de-a dreptul uluitoa
re pentru suedezi. Așa a înscris ulti
mul gol al reprizei, printr-un șut a- 
parent inofensiv. Dar trebuie să vă 
spun că apărarea suedeză și insușl 
portarul au fost atit de surprinși, in
cit nu le-a rămas decît să accepte si
tuația.

Spuneam in corespondența prece
dentă că meciul din „sferturi" va fi, 
in fond, primul prilej de a judeca 
adevărata valoare a echipei, cit și 
gradul pregătirii ei. Sint fericit că 
in pofida impresiilor furnizate de e- 
cliipa noastră in celelalte trei parti
de, pot astăzi si transmit cititorilor 
că „tricolorii" au jucat în acest meci 
la nivelul clasei internaționale recu
noscute, Aceasta probează desigur că 
pregătirea, eșalonarea ei de către teh
nicieni a fost cea mai indicată. Scor 
final : 15—13. In urma acestui rezul
tat, echipa noastră va juca joi seara 
în semifinale, la Lyon, cu Danemar
ca, care a eliminat Cehoslovacia cu 
18—16 (10—7). Meciul va fi transmis 
in întregime pe micul ecran, înce- 
pînd de la ora 23 (ora București). A 
doua semifinală se va disputa intre 
echipele R. D. Germane (18—17, după 
prelungiri cu R.F.G.) și Iugoslaviei 
(11—10 cu Ungaria).

BUDAPESTA 3. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmi
te : Marți au început la Budapesta 
lucrările celei de-a 28-a sesiuni a 
Comisiei Dunării. La lucrări par
ticipă delegațiile țărilor membre 
ale Comisiei Dunării, printre care

și România, precum și reprezen
tanți ai Ministerului Transporturi
lor din R. P. a Germaniei, ai ad
ministrației sistemului hidroener
getic de la Porțile de Fier și ai 
Uniunii internaționale de teleco
municații.

DE PRETUTINDENI
LA POZZUOLI 

CREȘTE NELINIȘTEA...Autoritățile italiene au dispus luni ca din localitatea balneară Pozzuoli, situată în apropiere de Napoli, să fie evacuate 4 600 de persoane, datorită ifaptului că a crescut pericolul declanșării unor puternice> mișcări seismice. Avînd o existență de peste 2 000 de ani și, în prezent, o populație de 70 000 locuitori, Pozzuoli este situat pe un teren de natură vulcanică. Orașul cunoaște mișcări periodice de înălțare și coborîre a solului. Specialiștii au constatat că, în ultimele șase luni, nivelul terenului a crescut în unele locuri cu 70 centimetri, provocînd crăpături în zidurile a numeroase clădirț și punînd în pericol viața populației. Apeductele, sistemul de canalizare și liniile ferate sînt amenințate.

„MONDIALELE” DE HOCHEI (GRUPA B)
* /

Astăzi se reiau întrecerile
® România întîlnește dimineața, la ora 9, echipa R. F. a 

Germaniei

DEPINDE CUM E FOLOSITTelevizorul a început să ridice probleme... sociale. Sondajele repetate efectuate tn Franța au scos la iveală că el răpește francezilor circa 60 la sută din timpul lor liber. Faptul îi preocupă pe sociologi, care se întreabă dacă este sau nu recomandabil să se acorde atit timp programului televiziunii. tn orice caz — conchid aceștia — aparatul de televiziune poate fi ca limba lui Esop : cel mai bun sau cel mai rău lucru. Totul depinde de modul tn care este folosit

locul dorit, o temperatură de mii de grade Celsius și străpunge prin diamante orificii mai mici decît grosimea firului de păr. în felul acesta, se obțin din diamante matrițe de tre- filare pentru producerea firelor ‘metalice, pentru a căror realizare prin procedeele mai vechi pietrele prețioase trebuiau prelucrate timp de circa opt ore la mașinile funcționînd pe bază de impulsuri electrice.
2,3 GRAME DE LUKĂ 
...FURATE Șl REGĂSITECele 2,3 grame din mostrele de praf selenar aduse de expediția cosmică „Apollo—11“, care au fost furate simbătă în cursul unui banchet dat la Los Angeles pentru strîngerea de fonduri în scopuri științifice, au fost descoperite luni, în urma u- nui telefon anonim adresat poliției. Informatorul a dezvăluit că fiola cu praf lunar, sustrasă de pe piedestalul unde fusese expusă, se afla într-o anumită cutie pentru scrisori, fapt care s-a adeverit, poliția intrînd in posesia micului cilindru de sticlă.

Așadar, ziua de odihnă s-a încheiat și „patinoarul" va fi din nou plin. Penultima zi a competiției programează două întilniri in care sîntem direct interesați. Desigur, prima dintre ele, România — R. F. a Germaniei, care va începe la ora nouă dimineața, se află în centrul atenției noastre, deoarece rezultatul ei va Însemna un răs-
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puns aproape definitiv în legătură cu grupa in care vor activa anul viitor hocheiștii noștri. Dacă reprezentanții noștri vor pierde și această partidă, conturile sint intr-un anume fel încheiate. Dacă vor cîștiga... înseamnă că... dar să-i lăsăm pe ei să calculeze.A doua Intîlnire- cheie pentru jucătorii români se va desfășura după-amiaza, începînd de la ora 15. cind se întîlnesc formațiile Bulgariei șl Iugoslaviei, al cărei

rezultat se coroborează intr-un calcul al probabilităților cu cel pe care îl va obține e- chipa noastră dimineața. Deci... depindem în mare măsură și de alții, nu numai de propriile noastre eforturi.Și, in sfîrșit, un derbi hotărîtor pentru stabilirea ocupantei locului doi, S.U.A. — Norvegia, ora 17,30, în care, după cum vedeți, este amestecată și actuala (și probabila) deținătoare a primului loc in clasamentul Întrecerii.

DIAMANTE ȘLEFUITE 
CU... LASERSpecialiștii sovietici au realizat o mașină care funcționează pe bază de laser. Cu această mașină pot fi prelucrate ușor diamantele, rubinele și piesele de platină. Raza laserului creează într-o miime de secundă. în

CERBERII GENETICIPotrivit opiniei a doi cercetători, profesorii Torado și Huebner, de la Universitatea de Ia Bethesda (S.U.A.), toți oamenii ar fi canceroși în stare potențială. Cu alte cuvinte, cu toții purtăm în noi. încă de la naștere, constituent particulari ai unor tipuri de viruși. Unele elemente genetice, care joacă rolul de „cerberi", fac ca acești constituent! să fie inactivi. Sub influenta diverșilor factori externi. acești „clini de pază" sui-genens ai organismului sînt uneori neutralizați, declanșîn- du-se maladia. în sprijinul a- ceste; teorii ar putea fi adusă o expresia a lui Pasteur : „Microbul este un nimic. Mediul este tot".

PROGRAM

9,00 România — R. F. 8 Germaniei
11,00 Japonia — Elveția
15,00 Bulgaria — Iugoslavia
17,30 Norvegia — S.U.A.

LA LOTO !
Autoturisme in număr nelimitat, ț

excursii peste hotare, premii in hani !
Peste 3 000 de cetățeni au 

cîștigat autoturisme la sistemele 
de joc LOTO-PRONOSPORT. 
Alții, ca urmare a premiilor atri
buite, au fost în excursii peste 
hotare.

Un nou prilej de a obține un 
cîștig îl constituie tragerea 
„Mărțișorului" la LOTO, din 6 
martie, la care se atribuie — în 
număr nelimitat — autoturisme 
„Dacia 1300", „Dacia 1100", 
„Moskoici 408“ cu 4 faruri și ra
dio, .,Skoda 1000 M.B.", „Tra
bant 601“ ; excursii în Finlanda 
și U.R.S.S., cu o durată de circa 
8 zile ; excursii „Turul Poloniei" 
— pînă la Gdansk, cu o durată 
de peste două săptămîni; nu
meroase premii în numerar.

In funcție de prevederile des
fășurării acestei trageri a „Măr
țișorului" la LOTO, se acordă 25 
categorii de premii.

Se participă cu bilete diferite în variante de 2 pînă la 25 lei 
Cele de 15 lei, de pildă, sint va
labile pentru premiile obișnuite in numerar de la extragerile I 
ți a ll-a, pentru premiile supli
mentare gratuite și în număr 
nelimitat — în autoturisme, 
excursii și în bani — de la extra
gerile a lll-a și a IV-a, precum 
și pentru premiile speciale tn nu
măr nelimitat — în autoturisme, 
excursii și în bani.

Și cu un bilet de 2 lei se poate 
cîștiga un autoturism, o excursie, 
iau un premiu în bani.

Thera anticipa 
destinul Pompeiului
(Urmare din pag. I)de patru ori mai puternică decît cea de la Krakatoa. „83 de kilometri pătrați de insulă au sărit tn aer, lă- sînd locul unui crater gigantic, cel mai mare cunoscut pînă acum de o- menire — continuă el. Aceasta a fost cauza distrugerii civilizației cretane. Valuri înalte cit munții au invadat țărmurile Cretei și au ras de pe pămînt toate așezările de coastă, In ce privește insula Thera, teritoriul ei a fost acoperit cu un strat gros de piatră ponce și cenușă vulcanică, a- jungînd la 60—70 de metri".De la această înălțime a început recent Marinatos să coboare cu săpăturile spre străzile și piețele orașului amintit în literatura antică. Săpăturile au început în zona Akrotiri, în apropiere de ograda unui sătean, dind curînd la iveală indiciile existenței unui oraș. într-un loc, unde stratul de depuneri vulcanice fusese subțiat de eroziuni, s-au găsit fragmente de vase antice. Alături, a- dîncindu-se săpăturile, au' devenit vizibile părți ale unor pereți. „La un moment dat — spune Marinatos — ni s-a părut că ajunsesem la pragul unei case. Degajînd zidurile acestei case cu etaj, în odaia de la parter am găsit o serie de vase cu gura largă, admirabil păstrate. Toate prezentau la suprafață crăpături curioase, produse probabil de temperatura înaltă a lavei Printre pietrele vulcanice am găsit numeroase obiecte de uz casnic, o sobă aproape intactă, părți ale unui război de țesut. Săpăturile s-au adîncit și s-au extins. Ele continuă sub forma unor tuneluri

care urmează, la adîncime, traseul străzilor orașului. Aspectul actual al excavațiilor este impresionant : un mare complex de clădiri, probabil un cartier întreg a fost debarasat de piatra ponce. Cartierul degajat are un caracter „aristocratic". Clădirile au rămas aproape așa cum au fost — cu două și chiar trei etaje. Orașul păstrează monumente ale epocii de aur a civilizației minoice, din jurul anilor 1550—1500 î.e.n. și nu greșim dacă numim această descoperire un „Pompei preistoric".Spre deosebire însă de Pompeiul roman, unde oamenii pot fi văzuți și azi așa cum i-a surprins explozia vezuviului, în Thera nu există nici urmă de om. Care a fost soarta lor ? Erupția vulcanului de pe Thera a fost precedată de o suită de cutremure — constată Marinatos. Oamenii au avut timp să se refugieze, răspîndindu-se în bărci pe apele Me- diteranei și să ia cu ei lucrurile mai prețioase și mai ușoare. Restul a rămas la fața locului. Am găsit astfel veselă de o bogăție extraordinară, vase șj unelte de piatră și de bronz, resturi de mobilier. Descoperirea noastră cea mai prețioasă constă în numeroasele fresce înfățișînd figuri de oameni, turme de maimuțe și de animale domestice, păsări, flori, palmieri".■ „Pînă în prezent — conchide interlocutorul — nu cunoaștem încă un complex vital atit de întins și atit de brusc întrerupt în dezvoltarea sa. Un mare număr de probleme ale vieții cotidiene antice, publice și personale va ieși, fără îndoială, la lumină în urma cercetărilor care urmează abia de acum a fi făcute".



viața internaționala
Convorbirile

Manifestări consacrate
aniversării unui sfert de ■ ■A
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ITALIA

Aldo Moro va întreprinde 
o nouă tentativă de soluționare 

a crizei de guvern
ROMA 3 — Corespondentul Agerpres N. Puicea transmite : După încheierea consultărilor președintelui Republicii Italiene, Giuseppe Sara- gat, cu reprezentanții partidelor politice în vederea rezolvării actualei crize de guvern, un adevărat „suspense" de 24 de ore a precedat a- nunțarea desemnării lui Aldo Moro pentru a forma viitorul cabinet. în comunicatul citit ziariștilor la Palatul Quirinale (sediul Președinției republicii) se spune că șeful statului, considerînd oportună o nouă examinare a orientărilor forțelor parlamentare, exprimate în cadrul consultărilor sale, i-a conferit lui Aldo

POPORULUI VIETNAMS
UM ARTICOL AL MINISTRULUI APĂRĂRII AL R. D. VIETNAMHANOI 3 (Agerpres). — într-un articol consacrat celei de-a 25-a a- niversări a Armatei Populare Vietnameze, apărut în presa R.D. Vietnam, generalul Vo Nguyen Giap, ministrul apărării, subliniază că 
„poporul vietnamez va continua să

Proteste
împotriva 

operațiunilor militare 
ale S.U.A. in LaosWASHINGTON 3 (Agerpres). — într-o cuvîntare rostită în Senatul a- merican, senatorul George McGo

vern a declarat, referindu-se la desfășurarea evenimentelor din Laos, că Statele Unite comit în această țară aceeași greșeală pe care au făcut-o în Vietnam. „în ciuda lecțiilor dezamăgitoare primite în Vietnam, a a- rătat senatorul, noi mergem pe a- celași drum în Laos, făcînd aceasta în secret".într-o declarație televizată, senatorul Charles Mathias a subliniat, la rindul său, că în ■ sinul congresmenilor americani crește neliniștea în legătură cu desfășurarea evenimentelor din Laos. Faptele dovedesc, a spus senatorul, că un număr important de militari americani, care se află în Laos, iau parte la operațiunile militare, încălcîndu-se acordurile cu privire la neutralitatea Lao- sului. Continuarea periculoasă a a- cestor acțiuni în Laos, a arătat Mathias, subliniază necesitatea revizuirii întregii politici americane în Asia de sud-est. Intervenția armată a S.U.A. în Laos, a menționat senatorul, se face fără aprobarea Congresului. Mai mult, guvernul încearcă să ascundă faptele reale nu numai față de opinia publică, ci și față de Congres.

desfășoare concomitent lupta arma
tă și lupta politică, operațiunile mi
litare și acțiunile forțelor populare".Arătînd că în lupta sa îndelungată, dusă în condiții interne și externe cu totul diferite, poporul vietnamez a reușit să obțină victori, autorul subliniază că acestea nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi existat partidul, sub conducerea' căruia au fost obținute succes după succes, a- ducîndu-se o mare contribuție la revoluția mondială. „Aceasta a de
monstrat bogăția și valabilitatea 
practică a liniei revoluționare și 
militare a partidului nostru. Ea cere 
din partea noastră un simț ascuțit al 
independenței, suveranității, inițiati
vă creatoare, astfel incit să nu co
piem întocmai experiența altor țări, 
dar nici să nu ne mulțumim doar cu 
experiența noastră", se subliniază în continuare.în articol sînt trecute în revistă diferitele etape ale luptei poporului vietnamez pentru libertate și independență, precum și principalele ei trăsături.Menționînd că în prezent lupta de eliberare națională și de apărare este dusă în condiții internaționale diferite, în condițiile .victoriei socialismului pe scară mondială, autorul subliniază importanța sprijinului a- cordat cauzei juste a poporului vietnamez de siste dinVorbind ale luptei namez, în tidului, autorul articolului relevă că acestea sînt „mobilizarea și organi
zarea întregului popor, formînd for
țe populare politice și forțe armate, 
crearea pretutindeni a unor puncte 
de rezistență și baze ale războiului 
popular, com-binind rezistența pe 
plan local cu rezistența pe plan na
țional, contind, totodată, pe spriji
nul internațional al țărilor socialiste, 
aplicarea și dezvoltarea artei de du
cere a războiului revoluționar, com- 
binind în acest scop lupta armată cu 
activitatea politică, pentru a învin
ge pas cu pas adversarul, pînă la 
victoria finală, factorul decisiv al 
victoriei fiind întărirea conducerii 
partidului în ducerea războiului".

către toate forțele progre- lume.despre sarcinile concrete actuale a poporului viet- concordanță cu linia par-

Sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale a Republicii 

Socialiste România 
și Republicii Arabe UniteCAIRO 3 — Corespondentul Agerpres C. Oprică transmite : La Cairo au început marți lucrările celei de-a șasea sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale a Republicii Socialiste România și Republicii Arabe Unite. Din partea română, la lucrările comisiei participă o delegație condusă de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, din care face parte Ion Mi- neu, ministrul adjunct al minelor, Alexandru Albescu, ministrul adjunct al comerțului exterior, Titus Sinu, ambasadorul României în R.A.U., Ilie Vintilă, șeful agenției economice române în Republica Arabă Unită, consilieri și experți. Partea egipteană este reprezentată de Hassan Aboas Zaki, ministrul economiei și comerțului exterior, Mohamed Elech, ministru adjunct al comerțului exterior, Fuad Saied, ministru adjunct al industriei, și Abdel Moneim Rabo, director general al departamentului pentru Europa răsăriteană din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului .Exterior, consilieri și experți.în aceeași zi, membrii delegației române au avut o întrevedere cu Hassan Abbas Zaki, în cursul căreia au fost abordate, într-o atmosferă prietenească, posibilitățile de dezvoltare a cooperării dintre cele două țări, precum șl alte probleme de interes comun. La amiază, Hassan Abbas Zaki a oferit un dineu în o- noarea delegației române, la care au participat membri ai delegației egiptene la lucrările comisiei, precum și alte personalități.

guvernamentale 
române în KenyaNAIROBI 3 (Agerpres). — Delegația guvernamentală . română, condusă de ministrul minelor, Bujor Almășan, care, la invitația președintelui Republicii Kenya, Jomo Kenyatta, a întreprins o vizită în această țară fn perioada 23 februarie—2 martie, a părăsit luni seara Nairobi, plecînd spre Zambia.în cursul vizitei în Kenya, delegația română a purtat tratative cu personalități oficiale și cu conducători și experți ai unor organisme e- conomice kenyote. Delegația a avut, de asemenea, întrevederi cu ministrul de stat însărcinat cu relațiile cu președinția republicii, Mbiyu Koinang?, și cu ministrul pentru resursele naturale, W. Omamo.Cu acest prilej, a fost încheiat un protocol care exprimă interesul guvernului de la Nairobi pentru cooperarea economică cu România în domeniul prospecțiunilor geologice și al industriei miniere. în numele guvernului Kenyei, protocolul a fost semnat de ministrul resurselor naturale, W. Omamo.LUSAKA 3 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română, condusă de ministrul minelor, Bujor Almășan, a sosit marți la Lusaka. Delegația este însoțită de Ion Drînceanu, ambasadorul României în Kenya și Zambia. La aeroportul din capitala Zambiei, oaspeții români au fost întîmpinați de ministrul zambian al finanțelor, Elijah Mudenda, și de alte persoane oficiale.

LUCRĂRILE COMITETULUI PENTRU DEZARMARE
DE LA GENEVA

ÎNCHEIEREA vizitei
PREȘEDINTELUI POMPIDOU 

IN S.U.A.
CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 

DE LA C. ALEXANDROAIEVizita președintelui Georges Pompidou în S.U.A., a treia pe care un șef de stat francez a efectuat-o în această țară în decursul a peste două secole, s-a încheiat marți.Presa americană continuă să consacre spații largi desfășurării vizitei, atenția comentatorilor fiind îndeosebi reținută de manifestările ostile organizate de o parte a populației evreiești din S.U.A., în special pe parcursul ultimei etape a vizitei, în semn de protest față de poziția Franței în problema Orientului Apropiat și, mai ales, de hotărîrea de a vinde Libiei avioane cu reacție. După cum au transmis agențiile de presă, la San Francisco peste 600 de persoane au demonstrat timp de aproape două ore în fața reședinței președintelui francez. O demonstrație similară de proporții mult mai ample a avut loc la Chicago, participanții în număr de mai bine de 10 000 dînd dovadă de o atitudine „ireverențioasă", după cum o caracterizează presa a- mericană, față de înaltul oaspete.Președintele Nixon a ținut să se desolidarizeze de șirul de demonstrații, arătînd că aceste acte ale unei minorități nu reprezintă sentimentele poporului american față de Franța. Intr-o declarație citită presei, purtătorul de cuvînt al Casei Albe a arătat că „președintele dorește foarte mult ca un șef de stat invitat în țara noastră, care este oaspetele nostru oficial, să fie tratat în mod cuviincios. Ca guvern gazdă, guvernul american are datoria de a-i primi pe președintele și pe d-na Pompidou cu respect și politețe. Președintele Nixon consideră că cei cîțiva cetățeni care au acționat cu lipsă de cuviință și respect nu reprezintă poporul american, nici atitudinea acestei țări față de Franța. în acest spirit, președintele Nixon l-a chemat la telefon pe președintele Pompidou și i-a comunicat personal și oficial scuzele și regretele sale si

cele ale poporului american pentru incidentele care au avut loc în timpul vizitei".Ca urmare a demonstrațiilor pro- israeliene, președintele Pompidou a hotărît să contramandeze întîlnirea programată cu liderii principalelor organizații evreiești din New-York. El a ținut să-și reafirme punctul de vedere precizat în mai multe rînduri în timpul vizitei și îndeosebi cu prilejul cuvîntării rostite în fața celor două camere reunite ale Congresului american în legătură cu modalitățile de restabilire a păcii în Orientul A- propiat. Subliniind dreptul statului Israel la securitate și la exercitarea liberă a drepturilor unui stat independent și suveran, Pompidou a precizat, în același timp, că „nu va putea exista 
un viitor sigur pentru Israel în afara 
unei păci durabile și a unei înțele
geri cu lumea care-l înconjoară, în
țelegere care implică renunțarea la 
cuceririle militare și soluționarea pro
blemei palestinene".

GENEVA 3 — CorespondentulAgerpres H. Liman transmite : In ședința de marți a Comitetului pentru dezarmare, șeful delegație; ar- gentiniene, Carlos Ortiz de Rozas, a remarcat că în ultimii zece ani „nu s-a obținut nici un progres tangibil" pe planul dezarmării. Este necesar — a spus el — ca marile puteri să înceteze cursa înarmărilor, pentru ca tratativele de dezarmare să capete un caracter real. Vorbitorul /s apreciat că armele chimice și bacteriologice sînt foarte periculoase, dat ■ fiind că producția lor este accesibilă I unui mare număr de țări. El s-a referit, de asemenea, la necesitatea încheierii unui acord de interzicere a exploziilor nucleare subterane. In încheiere, delegatul argentinean s-a asociat apelului lansat de delegatul italian guvernului francez de a-și aduce contribuția la lucrările Comitetului de dezarmare.Șeful delegației bulgare, Krum Kristov, și-a exprimat regretul pentru faptul că nu s-au realizat progrese substanțiale pe linia dezarmării. El a exprimat speranța că negocierile sovieto-amencane pentru limitarea înarmărilor strategice vor constitui un pas înainte pe drumul dezarmării, cu influență favorabila asupra climatului internațional. Vorbitorul a insistat asupra rolului pe care l-ar putea avea în acest sens convocarea unei conferințe europene pentru securitate și cooperare. Delegatul bulgar a reafirmat necesitatea examinării globale și simultane a problemei armelor chimice și bacteriologice în același timp cu interzicerea producției și stocării unor a- semenea arme. De asemenea, a preconizat adoptarea de măsuri adecvate și universal acceptabile în vederea împiedicării cursei înarmărilor în teritoriile submarine.Luînd cuvîntul, șeful delegației sovietice, A. A. Roscin, a abordat problema interzicerii folosirii armelor chimice și bacteriologice. El a subliniat, în această ordine de idei, necesitatea eliminării acestor arme din arsenalele întregii lumi. A. A. Roscin a reamintit apoi că mai multe țări socialiste au prezentat Adunării Generale a O.N.U. un proiect

de tratat destinat să interzică folosirea acestor arme. In continuare, delegatul sovietic a analizat în detaliu prevederile proiectului. El a încheiat subliniind că semnarea, cît mai curînd, a unui tratat care să elimine pericolul folosirii armelor chimice și bacteriologice, fără excepții, ar putea contribui nu numai la înlăturarea unui grav pericol pentru existența umanității, ci și la destinderea internațională.

UN NOU VAL DE ACȚIUNI 
REVENDICATIVE ÎN SPANIAMADRID 3 (Agerpres). — După valul de greve care paralizase, în cursul lunii ianuarie, activitatea din întregul bazin minier Asturia, înce- pînd de luni, în mai multe regiuni ale Spaniei au fost declanșate numeroase noi conflicte de muncă.Peste 4 200 de muncitori ai întreprinderii miniere „Hulleras del Note S.A." (HUNOSA) au declarat marți grevă, afectînd astfel exploatarea a 11 mine din acest bazin carbonifer. Inițiativa a fost luată

de „Comitetul de solidaritate muncitorească", în semn de protest față de concedierea unor muncitori care au participat la grevele din luna ianuarie și pentru satisfacerea cererilor de majorare a salariilor și a- meliorare a condițiilor de muncă.Acțiuni similare au fost organizate și în alte bazine carbonifere din Spania. în apropiere de Gijdn, 3 000 de mineri ai întreprinderii „La Ca- mocha" au declarat luni o grevă perlată.

Moro, ministrul de externe în cabinetul demisionar, însărcinarea „de a stabili contactele necesare pentru formarea noului guvern, invitîndii-1 să-i prezinte rezultatele misiunii sale cit mai curînd posibil". Aldo Moro a acceptat, urmînd să înceapă noi consultări politice.Comunicatul Președinției republicii, care nu amintește nimic despre reeditarea formulei de centru-stînga, îi conferă un larg mandat lui Moro, privind atît sfera consultărilor, cit și componența viitorului cabinet. Cu toate că este prea devreme pentru a se avansa ipoteze în acest sens, observatorii politici sînt de părere că se merge spre alcătuirea unui guvern monocolor democrat-creștin, care să continue programul guvernamental al cabinetelor precedente de centru- stînga, cel puțin pînă după alegerile regionale și administrative din primăvară. In acest fel, lăsînd practic fără un răspuns clar problemele divergente, care au dus la eșuarea încercării de reconstituire a unui nou guvern cvadripartit, se scontează pe sprijinul in parlament al tuturor celor patru partide de centru-stînga : democrat-creștin, socialist, socialist unitar și republican.Nu este însă exclus ca tratativele pe care le începe miercuri dimineața Aldo Moro să ducă și la alte soluții.

Corespondenții Agerpres trans
mit : Cu prilejul aniversării u- 
nui sfert de veac de la instau
rarea primului guvern democra
tic din România, la ambasadele 
Republicii Socialiste România 
din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Polonă, R. P. Un
gară fi U.R.S.S. au avut 
loc conferințe de presă con
sacrate acestui eveniment. Cu 
acest prilej, despre semnificația 
evenimentelor istorice care au 
avut loc in România la 6 mar
tie 1945 au vorbit : la Sofia — 
Mihai Sibianu, însărcinat cu a- 
faceri a.i., la Praga — ambasado
rul Ion Obradovici, la Varșovia 
— ambasadorul Tiberiu Petres
cu, la Budapesta — ambasadorul 
Dumitru Turcuș, la Moscova — 
Ion Ciubotaru, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al României. 
La conferințele de presă au luat 
parte reprezentanți ai Ministe
relor Afacerilor Externe, ai a- 
sociațiilor de prietenie cu Româ
nia, ziariști.

BERLIN 3 — Corespondentul A- 
gerpres St. Deju transmite : Con
vorbirile tehnice pentru pregătirea 
întîlnirii dintre W. Stoph, 
dintele 
R.D.G., 
R.F. a 
martie, 
a avut
Gerhard Schlusser, locțiitor al șe
fului Biroului Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., și Ulrich Sahm, di
rector ministerial al Cancelariei 
federale a R.F.G. Convorbirile vor 
fi reluate joi.

preșe- 
Consiliului de Miniștri al 
și W. Brandt, cancelarul 
Germaniei, continuă. La 3 
în capitala R.D. Germane 
loc o nouă întîlnire între

ORIENTUL APROPIAT
® Raiduri de bombardament ale aviației israeliene în 
sectorul Canalului de Suez ® Președintele Nasser a pri

mit pe V. M. VinogradovTEL AVIV. — Un purtător de cuvînt militar israelian a anunțat că avioane israeliene au efectuat marți raiduri de bombardament asupra unor obiective militare egiptene situate în sectorul de nord al Canalului de Suez.Autoritățile R.A.U. au confirmat a- ceste bombardamente, precizînd că au fost atacate atît obiective militare cît și civile.CAIRO — Președintele Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, ^1-a primit marți la Cairo pe locțiitorul ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., V. M. Vinogradov. Au fost ?de față ministrul afacerilor externe ■ al R.A.U., Mahmud Riad, și ambasadorul U.R.S.S. la Cairo, S. Vinogia- dov. .BEIRUT — Ministrul de interne al Libanului, Kamal Jumblatt, a criticat în cadrul unei declarații făcute presei „anumite autorități libaneze" pentru distribuirea de arme unor cetățeni cunoscuți pentru ostilitatea lor față de mișcarea de rezistență pa- lestineană. El a precizat că această înarmare a populației civile are loc în mai multe localități din sudul Libanului, situate la granița cu Israelul. „Noi am atras atenția persoanelor care răspund de adoptarea acestei măsuri asupra gravelor consecințe pe care ea le-ar putea avea", a spus Jumblatt.Răspunzînd criticilor formulate de unele ziare libaneze în legătură cu prezența posturilor de jandarmi în afara taberelor de refugiați palesti- neni, Kamal Jumblatt a declarat : „Ordinea și interesul public cer în
agențiile de presă

Lucrările sesiunii grupului de specialiști O.N.U. în 
calculatoare electronice și tehnici de calcul,care s au desfă- șurat la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, au luat sfîrșit. Intre oamenii de știință invitați de secretarul general U Thant să ia parte la lucrări s-a aflat și acad. Nicolae Teodorescu, decanul Facultății de matematică 
a Universității din București. Specialistul român a făcut o expunere, în care 
a prezentat pe larg rolul și contribuția cercetării științifice fundamentală și aplicată în domeniile informaticii și al cercetărilor operaționale. El a subliniat necesitatea creării unei baze solide pe plan național pentru cercetarea științifică ce contribuie la diminuarea emigrării cadrelor calificate din țările în curs de dezvoltare.

ucurești. Specialistul român a făcut o expunere, în care irezentat pe larg rolul și contribuția cercetării științifice fundamentală și cată în domeniile informaticii și al cercetărilor operaționale. El a subliniat
Frontul pentru eliberarea 

Eritreeî ?*"a asumat- într-o declarație dată publicității la Damasc, unde își are sediul, responsabilitatea pentru tentativa — eșuată — de a produce o explozie la bordul unui avion etiopian Boeing 707, care urma să decoleze de pe aeroportul Fiumicino din Roma.
Ansamblul românesc „Doina" 

a prezentat în Berlinul Occiden
tal o serie de spectacole care 
s-au bucurat de un deosebit 
succes. Programul ansamblului, 
intitulat „Țara celor 2 500 de 
dansuri", a fost elogiat de presa 
vest-berlineză. Astfel ziarul 
„Der Tagesspiegel" scrie : „O co
regrafie sclipitoare și tablouri 
de dansuri cu un colorit fas
tuos. Din interpretările orches
trei și ale soliștilor au reieșit 
muzicalitatea și talentul deose
bit ale românilor. Soliștii orches
trei au dat dovadă de o virtuo
zitate neobișnuită".

Scrutinul de duminică

prezent ca pichetele de jandarmi să fie situate în apropierea și nu în interiorul taberelor de refugiați, pentru a fi împiedicate astfel eventuale acțiuni provocatoare împotriva refugia- ților".BAGDAD — O serie de măsuri restrictive promulgate de regimurile anterioare împotriva populației e- vreiești din Irak au fost suspendate, anunță un comunicat oficial dat publicității la Bagdad. Printre noile măsuri anunțate se numără dreptul evreilor de a fi reprimiți în posturile deținute anterior, reinstalarea posturilor telefonice în casele și magazinele, lor etc. ......BEIRUT — în cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde în Liban, la invitația ministrului libanez de interne Kamal Jumblatt, Mohamed Rabah al Tawil, ministrul de interne al Siriei, a fost primit marți de președintele Charles Helou.întrevederea, relatează agențiile de presă, a fost consacrată examinării unor probleme rămase în suspensie între cele două țări ; după cum se știe, în timpul crizeț intervenite în toamna anului trecut între Liban și forțele palestinene de comando amplasate pe teritoriul țării, s-au înrăutățit concomitent și relațiile siria- no-liban?ze. Ulterior, acestea s-au a- meliorat într-o oarecare măsură, dar începutul anului 1970 a coincis cu o recrudescență a divergențelor dintre cele două țări, în urma unor declarații ale autorităților din Damasc, care acuzau presa libaneză că duce o campanie împotriva Siriei.(Agerpres)

transmit

Regele Hassan ui Il-leu al 
MarOCUlui a declarat în discursul pronunțat marți la Rabat, cu ocazia celei de-a 9-a aniversări a urcării sale pe tron, că dezvoltarea economiei și - generalizarea învățămîntului sînt principalele obiective ale guvernului marocan. Referindu-se la politica externă a țării sale, regele Hassan al II-lea s-a pronunțat în favoarea respectării principiului neamestecului în afacerile interne ale altor state.

„Colaborare" între gi- 
ganîîi vesî-europeni ai 
pneurilor. Consiliile de administrație ale marilor firme „Pirelli" din Milano și „Societatea Internațională Pirelli" din Basel, pe de o parte, și „Dunlop Company Limited" din Londra, pe de altă parte, au hotărît să integreze activitatea lor pe plan mondial. Cele două grupuri-gigant ale industriei vest-europene a pneurilor vor continua însă să-și păstreze denumi-

din Guatemala s-a încheiat
incert I n’c’ umd dintre ce> trei principali candidați nu a reușit să obțină majoritatea cerută prin 'constituție pentru a fi desemnat direct în fruntea statului. Comisia electorală centrală a consemnat următoarele rezultate : colonelul Carlos Arana Osorio, candidatul partiduluj de opoziție Mișcarea de eliberare națională, 234 625 voturi, candidatul Partidului revoluționar de guvernămînt, Mario Fuentes Pieruccini 194 798 voturi, iar candidatul Partidului creștin- democrat, Jorge Lucas Caballero, 116 865 voturi. Conform prevederilor constituționale, viitorul președinte va fi desemnat într-un interval de maximum o lună de către Congres, din rîndurile primilor doi candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

rile, precum și posibilitățile de plasare, pe plan extern, a produselor lor, menționează un comunicat dat publicității simultan la Londra și Milano.
Convorbirile oficiale din

tre cancelarul vest-german 
Willy Brandt și primul mi
nistru britanic Harold Wil
son au ^uat marți, la Londra. La încheierea acestora nu a fost dat publicității nici un comunicat. Timp de două zile, cei doi șefi de guverne au abordat o serie de probleme printre care aderarea Marii Britanii la Piața comună, securitatea europeană și stadiul actual al relațiilor dintre cele două țări.

CONVORBIRE INTRE
MIHAI MARINESCU

LEIPZIG

Șl DR. KURT 
FICHTNER

/ ■BERLIN 3 — Corespondentul ' Agerpres Șt. Deju transmite : Pavilionul românesc la tîrgul internațional de la Leipzig a fost vizitat de dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire între șeful delegației guvernamentale a țării noastre la tîrg. Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Kurt Fichtner. La convorbire au participat ministrul pentru gospodărirea materialelor al R.D.G., dr. Erich Haase, precum și ambasadorul României în R.D.G.. dr. ing. Nicolae Ghenea.
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EXPOZIȚIA
CĂMINUL IDEAL"

Aprecieri elogioase pen
tru standul românesc
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. Ca in fiecare an. întreaga 
Lună martie înregistrează un 
aflux al publicului londonez spje marile săli „Olympia", care

' adăpostesc tradiționala expoziție 
„Căminul ideal". Anul acesta, 
la a 47-a ediție, circa 400 de fir
me britanice și străine etalea
ză in standuri o gamă largă de 
aparate și articole din domeniul 
artelor menajere și grădinăritu
lui, obiecte de artă, produse a- 
gro-alimentare. O bună parte 
din primul etaj este ocupată de 
raionul internațional.

România este prezentă pen
tru a opta oară la această ex
poziție. Standul nostru — con
ceput ca o stilizare a unor ele
mente arhitecturale tradiționale 
— are un amplu front de ex
punere, cu vitrine elegant ame
najate. întreprinderi româneștii 
de comerț exterior sînt reprezen
tate aici printr-o varietate bo
gată de produse ale industriei 
ușoare și agro-alimentare : mo
bilă modernă și în stil rustic, 
textile, covoare, articole de sti
clă și ceramică, artizanat, con
serve, vinuri. Se remarcă, la o 
serie de exponate unele îmbu
nătățiri față de anul trecut în 
ce privește calitatea. O parte 
din produse, apreciate de cum
părătorii londonezi, sînt vindu- 
te in cadrul standului.

încă de la deschidere, expo
natele românești au atras aten
ția și interesul vizitatorilor, 
printre care și al reginei Elisa- 
beta. După ceremonia inaugura- . 
rii, regina s-a oprit pe rind la ) 
vitrinele standului românesc, 
elogiind aspectul artistic al pre
zentării și apreciind în mod deo
sebit păstrarea elementelor tra
diționale la multe produse care 
sînt în pas cu cerințele mo
derne.

Din primele zile, standul nos
tru continuă să atragă mii de 
vizitatori.

L. RODESCU

*
*
* 
V 
I 
î
*

i

( 
l

ț

După alegerile legislative din AustriaVIENA 3 (Agerpres). — Președintele Republicii Austria, Franz Jonas, l-a_ însărcinat marți pe Bruno Krei- sky, președintele Partidului socialist, cu formarea noului guvern austriac. In cursul dimineții, șeful statului austriac l-a primit pe. cancelarul Josef Klaus, președinte al Partidului populist, care i-a remis demisia guvernului său.După cum se știe, în urma alegerilor desfășurate duminică, Partidul socialist a obținut 81 de locuri în noul parlament austriac, față de 79 cîte au revenit Partidului populist și 5 Partidului liberal. Pînă la constituirea noului guvern, problemele curente ale țării vor fi rezolvate în continuare de cabinetul demisionar ctfndus de Josef Klaus.Formarea unui guvern socialist minoritar în Austria, după alegerile de duminică, nu trebuie să fie considerată ca ceva inimaginabil — au declarat vicecancelarul Hermann Wit- halm și Leopold Graz, unu] dintre

principalii conducători ai Partidului socialist.Observatorii politici din. capitala Austriei apreciază că aceste precizări permit să se presupună că întrevederile care au avut loc deja între socialiști și popuiiști nu au dat rezultatele scontate. Se subliniază că, cu toate că Partidul socialist ar fi în măsură să formeze un guvern „monocolor", el riscă totuși, în cazul cînd va lua o asemenea hotărîre, să fie pus foarte curînd în minoritate, ceea ce ar atrage după sine necesitatea organizării de noi alegeri generale. în cercurile politice vieneze se relevă, totodată, că Bruno Kreisky, liderul Partidului socialist, dorește să profite de pe urma „dinamicii electorale". care a permis, pentru prima oară după mulți ani în Austria, partidului său să obțină o majoritate relativă și că privește cu încredere perspectiva unui nou scrutin electo-' ral.
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