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partidul-Apărătorul
FERM AL INTERESELOR

POPORULUI
Evocări privind rolul P. C. R
în momente
contemporane a României
Două decenii de ilegalitate, două decenii 

de cruntă prigoană, de teroare, înscenări 
judiciare, întemnițări și execuții nu au 
tut duce la atingerea țelului urmărit 
cercurile reacționare conducătoare — 
larea de mase a Partidului Comunist
măn. Trup din trupul poporului, regenerîn- 
du-se continuu tocmai prin permanența le
găturii sale indisolubile cu masele popu
lare, partidul a știut ca prin îmbinarea for- 
melor de luptă ilegală cu cele legale să-și 
afirme prezența <&ttvă în momentele-cheie 
ale istoriei României contemporane.

Iar această prezență a însemnat întot
deauna afirmarea neșovăitoare, energică â

celor mai înalte interese ale oamenilor 
muncii, a însemnat glasul curajos și ac
țiunea fermă în slujba dezideratelor națio
nale vitale, a cauzei libertății, independen
ței și progresului patriei. Rolul activ al 
partidului, relieiat cu și mai multă preg
nanță în asemenea momente, ilustrează 
patriotismul iierbinte al comuniștilor, con
știința îndatoririlor internaționaliste, ata
șamentul de nezdruncinat față de mărețele 
idei ale socialismului.

Este ceea ce subliniază mărturiile anche
tei despre „Rolul P.C.R. în momente-cheie 
ale României contemporane" — pe care o 
publicăm în acest număr al ziarului (pag. 
a IV-a)
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COMBINATUL
DE MATERIALE
DE CONSTRUCȚII
DE LA ALEȘD

ORADEA (Corespondentul 
„Scînteii" Aurel Pop). — La A- 
leșd, unul dintre cele mai tinere 
orașe din județul Bihor, se con
struiește un mare combinat de 
materiale de construcții. £1 va 
produce anual, între altele, două 
milioane de tone de ciment și 8 
milioane metri pătrati 
asbociment.

Pînă acum au intrat 
tehnologice secția de 
de materii prime și secția de 
mori făină. începînd de sîmbătă, 
20 martie, sl-a aprins focul si la 
cuptorul de coacere pentru ob
ținerea clincherului.

încă în acest trimestru va in
tra în funcțiune prima linie cu 
o capacitate anuală de 320 000 
tone de ciment, iar în următoa
rele două trimestre vor produce 
ciment alte două linii de aceeași 
capacitate. Toi în acest an. va 
intra in funcțiune și prima linie 
de la fabrica de var cu o capa
citate anuală de 100 000 tone de 
var.

plăci de

în probe 
pregătiri

Uzina de few’s
din Roman
se extinde

In cadrul Uzinei de țevi din 
Homan se construiesc noi capa
cități. Printre acestea se află 
o secție pentru fabricarea țevi
lor destinate forajului la mare 
adincime, care va avea o capa
citate anuală de 25 000 tone. De 
asemenea, se va construi o tră- 
gătorie la rece, cu un poten
țial de 20 000 tone țevi , pe an. 
iar turrătoria iși va.dubla ca- 
oâcitateă. Ipaportante fonduri 
au fost alocate pentru rhode."- 
nizarea actualelor linii tehnolo
gice a’e laminoarelor dc 6 
16 toii.

NICOLAE CEAUȘESCU
a vizitat ieri magazine
și artere comerciale

Cîțiva salariați ai spi
talului „Dr. Ion Canta- 
cuzino" din Capitală au 
constatat unele sustra
geri de alimente din ra
țiile bolnavilor. Autoa
rea acestor fapte infa
mante, aduse la cunoș
tința' conducerii spita
lului, era Florica Dinu, 
bucătar principal. F. L. 
a fost pusă față în față 
cu faptele, i s-a cerut 
să dea explicații, i r 
creat posibilitatea să 
apere. A refuzat.

— finind seama de 
ieosebita gravitate a 
baterii — salariata nu 
/e afla la prima greșea
lă — s-a notărit desfa
cerea contractului de 
muncă, ne-a declarat 
tovarășul Gheorgne 
Brăileanu, șeful secto
rului economic al spi
talului, 
deciziei 
dere și 
ția pe 
implica

semenea, că lui F. D. i 
s-ar fi aplicat o altă 
sancțiune mai blinda. 
Să presupunem, în con
tinuare, că salariata ar 
fi regretat sincer fap
tele comise, ar fi înțe
les să se îndrepte. Ro
lul unei sancțiuni este 
însă numai îndreptăți
rea vinovatului ? Nici
decum 1 Săvîrșirea ți
nui act de indisciplină 
viciază nu numai rela
ția socială angajat—so
cietate : ea lovește în 
însuși climatul de mun
că din întreprinderea 
sau instituția în cauză. 
Iar aplicarea unei mă
suri în vădită dispro-

In cursul dimineții de ieri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a vizitat 
cîteva unități comerciale ale Ca
pitalei, amplasate într-un perime
tru cu o mare afluență de cumpă
rători. Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășii 
Dumitru Popa, prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, și Dumitru Joița, prim- 
vicepreședintele consiliului popu
lar municipal.

Este ora 8. Ziua de sîmbătă, 
sfîrșit de săptămînă, constituie, 
cum bine se cunoaște, zi de vîrf 
în activitatea comercială.

Prezența secretarului general al 
partidului printre cetățeni nu sur
prinde pe nimeni. Faptul se în
scrie în cadrul obișnuit, definito
riu, al activității neobosite a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de a fi 
permanent în mijlocul celor ce 
muncesc, pentru a constata ne
mijlocit modul cum se desfășoară 
activitatea, măsura în care se 
traduc în fapt indicațiile partidu
lui privind organizarea muncii în 
întreprinderile productive, aprovi
zionarea populației. în timpul vi
zitei de ieri, secretarul general 
s-a interesat îndeaproape de ca
litatea produselor, gradul în care 
industria asigură sortimentele so
licitate de publicul consumator, 
de ritmul introducerii în activita
tea comercială a metodelor mo
derne de desfacere a mărfurilor. 
Pretutindeni, conducătorul parti
dului și statului a Cost întîmpinat 
cu deosebită dragoste și căldură de 
cetățenii aflați pe stradă, in maga
zine. de lucrătorii din unitățile co
merciale.

Este o vie realitate faptul că re
țeaua comercială a Capitalei, ea de 
altfel a întregii ;ări, cunoaște o 
puternică dezvoltare,. se moderni
zează' neîncetat, 'ar volumul des
facerii produselor se află în conti
nuă creștere, 
profile noi, se 
xistente. Ca 
cării continue 
ciale, a creșterii nivelului de trai 
al populației, in 1970 desfacerile de 
mărfuri nealimentare au Cost cu 
127 milioane lei mai mari -decît 
prevederile planului. Comparativ 
cu anul 1969, populația bucureștea- 
nă a cumpărat anul trecut cu peste 
723 milioane lei mai multe măr- 
furi. Rețeaua de desfacere a cres
cut. în 1970 cu 29 unități, însumînd 
o suprafață de 4 440 mp.

Itinerariul vizitei începe cu maga
zinul „Confecția", unitate de pre
zentare și desfacere a produselor 
Combinatului de confecții și tri
cotaje din București, magazin si
tuat la intersecția dintre Calea 
Victoriei și strada Doamnei.

Aici, tovarășul Ceaușescu se in
teresează de stadiul aprovizionării 
magazinului, de raportul dintre ce
rere și ofertă, de gradul în care 
salariații cunosc gustul și preferin
țele cumpărătorilor și de măsura 
în care se străduiesc să satisfacă 
exigențele acestora. Constatarea că 
sortimentul este, în general, va
riat, că produsele sînt de bună ca
litate, vine în paralel cu aceea că 
există încă unele deficiențe în ceea 
ce privește aprovizionarea cu con
fecții de primăvară, că unele mo
dele sînt depășite. Se fac recoman
dări pentru buna servire a clien
tului, pentru obținerea unui cit mai 
înalt grad de eficiență în circula
ția mărfurilor, unei rentabilități 
ridicate.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și persoanele care-1 în
soțesc fac scurte popasuri la alte 
cîteva unități comerciale de pe Ca
lea Victoriei, printre care și maga
zinul de încălțăminte „Dîmbovița", 
îndreptîndu-se apoi spre marele 
complex comercial „Victoria", uni
tate al cărei, prag este trecut 
zilnic de peste 70 000 de cum
părători. Cetățenii 
peste 30 000 de 
mărfuri realizate 
de muncă ale i 
românești, ca și 
import. Pentru întregul colectiv al 
magazinului au constituit un pre
țios ajutor indicațiile date de to
varășul Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei pe care a tăcut-o aici în urmă 
eu doi ani. Au fost introduse forme 
noi de vînzare, a sporit preocupa
rea vînzătorilor pentru o mai 
bună servire a cumpărătorilor. 
Sarcina trasată atunci de a se a- 
sigura montarea unei scări rulan
te a fost realizată. Secretarul ge
neral al partidului se oprește la 
raioanele cu produse electrice și 
electrotehnice, de mătăsuri 
preciind calitatea și varietatea sor
timentelor. Directorul comercial al 
magazinului informează că se pre--,., 
gătește o expoziție cu vînzare de 
imprimeuri de vară, în colaborare 
cu fabricile „Dacia", „Aurora" și 
„Bumbacul" -Timișoara.

Tovarășul Ceaușescu arată 
este necesar să se acorde o aten-

ție sporită aprovizionării perma
nente cu produsele solicitate de 
cumpărători, cu sortimente variate^, 
care să satisfacă gusturile și exi
gențele acestora. Comerțul să so
licite întreprinderilor industriale 
să livreze mărfurile contractate, la 
termenele prevăzute și în ambalaje 
corespunzătoare. De asemenea, lu
crătorii din unitățile comerciale 
trebuie să se preocupe și mai mult 
de extinderea metodelor moderne 
de vînzare pentru a economisi la 
maximum timpul cumpărătorului.

Vizita continuă pe strada Lip
scani, vechi și mare vad comercial 
al Bucureștiului. Prin multitudinea 
și varietatea magazinelor, această 
arteră cunoaște, în tot timpul zilei, 
o mare afluență de cumpărători. 
Trecînd prin mulțime, secretarul 
general al partidului este salutat 
cu căldură. Sînt vizitate cîteva 
unități comerciale, printre care 
unul din magazinele care desfac 
articole de menaj, apoi un maga
zin de marochinărie și galanterie. 
Discutînd cu cumpărătorii, cu vîn- 
zătorii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de ca
litatea și diversitatea mărfurilor, 
de aspectul estetic al prezentării, 
de felul cum este satisfăcută cere
rea cumpărătorilor.

Străbătînd Lipscanii, secretarul 
general al partidului discută amă
nunțit cu edilii Capitalei despre fo
losirea spațiilor comerciale, se in
teresează de destinația actuală a 
unor clădiri, dă indicația de a se 
asigura pretutindeni un aspect co
respunzător fiecărui magazin, fie
cărei vitrine. Sînt criticate o serie de 
aspecte necorespunzătoare, incom
patibile cu un comerț civilizat, ca 
uniformitatea unor magazine, vitri
nele neatractive, precum și o seria 
de neglijențe de ordin gospodăresc.

Ca în toate întîlnirile cu cetă
țenii, cu lucrătorii din diferite do
menii de activitate, secretarul ge
neral al partidului a ascultat pă
reri, a dat sugestii și indicații pre
țioase. Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a constituit pentru lu
crătorii din rețeaua comercială a 
Capitalei, pentru cei care au în 
răspunderea lor aprovizionarea 
populației, un prețios prilej de a 
beneficia nemijlocit de îndrumarea 
sa. A fost încă un moment din 
dialogul neîntrerupt al secretarului 
general al partidului cu masele, cu 
toate categoriile de oameni ai 
muncii.

La pronunțarea 
c-a avut in ve- 
faptul că func- 
care o deținea 
atribuțiuni de 

conducere și control.
La cîteva zile ctupă 

decizia luată, conduce
rea spitalului este cne- 
mată în judecată de 
către Florica Dinu pe 
motivul...ilegalității des
facerii contractului de 
muncă. Normal, la ju
decată au fost prezen
tate temeiurile care au 
stat la baza desfacerii 
contractului de muncă. 
Este atributul suveran 
al instanței să verifice 
temeinicia și legalitatea 
acestui act, să înlăture 
cu promptitudine și 
fermitate orice măsură 
arbitrară, care ar putea 
atinge drepturile și li
bertățile cetățenești — 
în speță, dreptul la 
muncă. (De altfel, nu o 
dată — chia/ in aceste 
coloane — s-a luat ati
tudine față de cazuri de 
desfacere abuzivă, ile
gală a contractului de 
muncă).

în acest caz însă, fla
grant, spre surprinde
rea tuturor, instanța a 
hotărit... reîncadrarea 
în funcție. în plus, con
ducerea spitalului a 
fost obligată să-i plă
tească lui F. D. despă
gubiri materiale , pe în
treaga perioadă în care 
aceasta nu lucrase. Mo
tivul ? „Faptele nu jus
tifică gravitatea măsu
rii luate" (judecătoria 
sectorului 2, președin
tele completului — ju
decător Mihai Constan- 
da).

Să admitem pentru o 
clipă că așa stau lucru
rile. Să admitem, de a-

porție cu gravitatea a- 
baterilor comise, chiar 
dacă ar fi eficientă 
pentru vinovat, s-ar do
vedi ineficientă din 
punct de vedere social. 
Ce autoritate morală 
mai putea prezenta F.D. 
în fața subalternilor 
săi. ce concluzie ar fi 
desprins ei din nesanc- 
ționarea drastică a ne
cinstei ? Disproporția 
dintre faptă și sancțiu
ne este forma voalată a 
cocoloșirii faptelor, a 
lipsei de exigență, con
tribuie la crearea unui 
climat de tolerantă.

Parcurgînd cîteva ho- 
tărîri de reintegrare în 
muncă greșit pronunța
te, am încercat să des
prindem și cauzele mai 
generale care le-au ge
nerat. în majoritatea 
cazurilor, lucrurile se 
prezintă astfel : ori a 
fost minimalizată gra
vitatea abaterii — ea 
în cazul de mai sus — 
ori au fost minimalizate 
consecințele materiale 
sau morale ale acestora 
— așa după cum vom 
vedea. Tn calitate de șo
fer la I.J.V.L.F.-Argeș 
(întreprinderea jude
țeană pentru valorifi
carea legumelor și fruc
telor), Gheorghe Ian
cu s-a abătut în repe
tate rînduri de la tra
seul înscris în foile de 
parcurs. Motiv pentru 
care a fost scos din 
unitate. La o primă ve
dere, abaterea ar pu-

tea să pară „măruntă", 
în realitate, lucrurile 
prezintă o altă față. 
Prin însăși natura mun
cii sale, șoferului i se 
încredințează importan
te bunuri materiale, 
care trebuie să ajungă 
la destinație — nu ori- 
cînd, ci într-un anume 
timp. (Ce gospodină ar 
trata cu indiferență 
faptul că, la orele di
mineții, anumite pro
duse întîrzie să apară 
pe piață, pentru că șo
ferul „a dat o fugă 
pînă acasă" cu mașina 
încărcată cu alimen
te ? !). Mai mult : ele 
trebuie să ajungă inte
gral la destinație. Or, 
de obicei, asemenea în
călcări de itinerar, sînt 
urmate de încălcări de 
lege, de sustrageri din 
bunurile încredințate. 
Așa cum s-a întîmplat 
de altfel și în cazul de 
față : abătindu-se de 
la traseu, Gh. Iancu a 
permis lui Victor Du
mitru, Stelian Lăzăroiu 
și Niculina Dobrică, sa
lariați la aceeași între
prindere, săvîrșirea u- 
nei delapidări.

Și totuși, la plînge- 
rea vinovatului, jude
cătoria Curtea de Ar
geș (președintele com
pletului — judecător 
Cornel Mușetescu) a 

' dispus reintegrarea in 
muncă.

După cum se știe, u- 
manismul reprezintă 
una din trăsăturile care 
caracterizează justiția 
noastră. (Așa după 
cum se spune în popor, 
vinovatul este luat de 
guler, nu strîns de gît). 
Să nu uităm însă că 
excesul de „umanism", 
omenia prost înțeleasă 
este contrară principii
lor de echitate și drep
tate care guvernează 
viața noastră socială, 
înfăptuirea justiției. Nu 
rareori, interesîndu-ne 
de ce angajatul cutare, 
care a parcurs de mult 
toată gama posibilă a 
sancțiunilor prevăzute 
de lege, mai este încă 
menținut în funcție, ni 
s-a răspuns : „Noi 
dem în el, sperăm 
pînă la urmă 
va îndrepta..." etc. 
unii salariați în 
să fie ajutați 
se îndrepte, sînt 
tați ’ să dobîndească un

Titus ANDREI

(Continuare 
în pag. a V-a)

(Agerpres)

Mașini moderne
1

pentru industria

Centrala industrială in fața examenului complex al 
operative a conjuncturii, al definirii perspectivei

cre- 
că 
se

Așa, 
loc 
să 

aju-

Cererea de mașini-unelte, mare in- 
totdeauna. este in continuă crește
re. în principal, fenomenul are 
două cauze. Pe de o parte, dotarea 
întreprinderilor din diferite ramuri 
cu un număr sporit de asemenea uti
laje, intr-o gamă substanțial diver
sificată, este una dintre principalele 
condiții ale modernizării și dezvol
tării economiei naționale. Pe de altă 
parte, amploarea cererilor de ma
șini-unelte o depășește, pe plan mon
dial, pe cea a ofertelor. Există, cu 
alte cuvinte, o conjunctură :are fa
vorizează exportarea in condiții a- 
vantajoase a acestor produse de 
inaltă tehnicitate și complexitate, 
care înglobează un mare volum de 
inteligență și de muncă superioară, 
de inaltă calificare, lată de ce 
conducerea de partid și de stat a 
trasat uzinelor producătoare de ma
șini-unelte sarcina de excepțională 
însemnătate de a-și spori producția 
cu 36 la sută în acest an și de a- 
proape patru ori in anul 1975 față de 
realizările din 1970, de a-și înnoi și 
optimiza totodată nomenclatorul de 
produse prin modernizări sistematice 
și prin asimilarea in fabricație a noi 
tipuri cu caracteristici superioare, 
care să corespundă în condiții optime 
cerințelor extrem de diverse ale unui 
mare număr de. beneficiari.

Necesitatea înnoirii in ritm intens 
a producției ,in construcția dc mașini 
și utilaje — asupra căreia doresc să 
mă opresc in rîndurile de față — a 
fost din nou subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea la 
recenta consfătuire de lucru a con
ducătorilor centralelor industriale 
și ai celorlalte unități cu statut de 
centrală : „Se cunoaște că. in aceas
tă ramură, intr-un interval tic 6—7 
ani, apar noi tehnologii, noi motoare 
și utilaje, noi mașini — și. dacă nu 
ținem pasul, nu vom putea fi com
petitivi pe piața internațională, nu 
vom putea înzestra economia na
țională cu tehnica modernă, avan-

sală". Cu toată claritatea se des
prinde că modernizarea și în- ■ 
noirea producției se impun in con
strucția de mașini-unelte mai mult 
decît în alte sectoare ale construc
țiilor de mașini. în condițiile revolu
ției tehnico-științifice contemporane 
„viața" mașinilor-unelte este din ce 
în ce mai scurtă : cele grele trebuie 
să fie modernizate cel puțin o dată 
la 3—4 ani și înlocuite definitiv cu 
tipuri noi după cel mult 9—10 ani 
de la asimilarea în fabricație, în ca
zul mașinilor-unelte mici și mijlocii 
termenele limită amintite fiind și 
mai scurte.

în scopul creșterii producției de 
mașini-unelte cbnsiliul de adminis
trație al :entralei 
preocupat doar de 
zării integrale a 
producție existente 
tora noi, ci - in 
și de introducerea 
noului în producția 
Planul de asimilări 
1971—1975 al Centralei 
mașini-unelte, care 
100 de tipuri, in aproximativ 700 de 
variante constructive, a fost in așa 
fel conceput incit - prin îndeplini
rea lui — complexitatea medie a ma- 
șinilor-urielte românești și. implicit, 
valoarea loi să sporească, cerințele 
beneficiarilor interni și de peste ho
tare să fie mai bine acoperite, volu
mul importurilor să scadă la acest 
capitol, iar cel al exporturilor să spo
rească. Printre tipurile de mașini- 
unelte care urmează să completeze 
în curînd nomenclatoarele de pro
duse ale uzinelor noastre se numără 
strungurile automate cu un ax sau 
multiax. mașinile de găurit de mare 
precizie, noi tipuri de mașini de 
rectificat, mașinile de frezat și ma
șinile orizontale de alezat și frezat 
cu afișaj de cote și comandă nume
rică liniară .și de conturare, strun
gurile carusel cu afișaj de cote și

noastre nu este 
asigurarea utili- 
capacităților de 

și de crearea al- 
cgală măsură — 
Jît ’ 
de

mai ,-apidă a 
mașini-unelte. 
pe perioada 
industriale de 

cuprinde peste

comandă numerică, centrele de pre
lucrare cu comandă numerică etc.

Aș vrea să remarc că diversifica
rea preconizată a producției de ma
șini-unelte se va baza, în principal, 
pe concepția specialiștilor noștri, pe 
rezultatele cercetărilor științifice În
treprinse în institutul de specialitate 
din cadrul centralei, ca și pe expe
riența cîștigată cu prilejul asimilării 
în fabricație a licențelor achizițio
nate de la firme de peste hotare cu 
vechi tradiții în producția de.mașini- 
unelte. Tipurile care nu vor putea fi 
asimilate exclusiv cu forțe proprii 
urmează să fie realizate în cooperare 
cu firme de specialitate din alte țări, 
în condiții reciproc avantajoase.

întreaga activitate de asimilare și 
modernizare a produselor este gîn- 
dită in cadrul centralei noastre la 
nivelul tehnic al anilor viitori. Ea 
vizează promovarea largă a unor so
luții constructive și a unor tehnologii 
moderne, care să asigure mașinilor- 
unelte românești o înaltă competiti
vitate : caracteristici și performanțe 
tehnico-economice ridicate, greutăți 
specifice reduse și prețuri de cost 
scăzute. Se preconizează utilizarea u- 
nor materiale noi. soluții constructive 
suple, simple și sigure, realizabile 
prin procedee tehnologice productive 
ș.i economice. Nu este suficient, însă, 
să fim bine orientați. Este extrem de 
necesar. în plus, ca procesul de mo
dernizare a produselor aflate în fa
bricație și de asimilare a altora noi 
să se desfășoare în condiții ireproșa
bile. ca fabricația de serie a noilor 
mașini-unelte să înceapă în toate ca
zurile fără nici, un fel de abatere de 
la graficele-program ale acestor lu
crări. înțeleg prin aceasta că ritmul 
în care se desfășoară lucrările de mo
dernizare și asimilare — în multe ca
zuri destul de lent — trebuie să fie 
neapăraî accelerat, că operativitatea 
cu care este înnoit nomenclatorul ăr 
produse . trebuie să sporească, că

transformarea unui proiect într-o 
nouă mașină-unealtă fabricată in se
rie nu trebuie să depășească 18 luni.

Obiectivul formulat mai sus este 
pe deplin realizabil în condițiile res
pectării prevederilor legii contracte
lor economice și consiliul nosțru de 
administrație și-a propus să-l atingă 
pe mai multe căi. Conducerea cen
tralei este preocupată, înainte de 
toate, de schimbarea unei anumite 
mentalități anacronice — incompati
bile cu legile progresului tehnic în
deosebi într-un domeniu atît de di
namic ca fabricația de mașini-unelte 
— a unor comitete de direcție și 
specialiști care se ocupă, de regulă, 
de realizarea planului de cercetări și 
asimilări abia în „urgenta" a patra, 
adică doar după ce au fost soluțio-

Ing. Aurel BĂNCILA 
director tehnic al Centralei 
industriale de mașini-unelte

Intrpprinderea „Metalotehni- 
ca“ din Tîrgu Mureș realizează 
în serie — printre altele — nu
meroase mașini de tricotat mo
derne de înaltă tehnicitate, deo
sebit de apreciate de beneficia
rii din țară și de peste hotare. 
Printre ele și două invenții ro
mânești : mașina de tricotat 
băști, capabilă să producă 60— 
65 de asemenea articole vesti
mentare în 8 ore, solicitată pînă 
acum la export în șase țări, și 
mașina cu dublu cilindru de tri
cotat ciorapi, un utilaj deosebit 
de complex, care realizează în
tr-un schimb 60 de perechi de 
ciorapi din fire de bumbac, sin
tetice, de lină sau tip lină, în 
diferite modele pentru copii și 
adulți.

într-un singur an, în colabo
rare cu o firmă străină, la în
treprinderea „Metalotehnica" au 
fost asimilate în fabricație 11 ti- 
podimensiuni de mașini de tri
cotat rectilinii cu comandă pro
gram. Mașina tricotează simul
tan două rînduri la o sin
gură cursă, execută în mod au
tomat schimbarea culorilor și a 
modelelor, precum și „scăderi
le" și „creșterile" tricoturilor, 
astfel incit asamblarea lor să nu 
mai necesite croirea cu foarfecă. 
Simpla introducere a unei cărte- 
le perforate în mașină și apăsa
rea unui buton sînt suficiente 
pentru ca în 30 de minute să fie 
gata un pulovăr.

(Continuare în pag. a III-a)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

Dragi tovarăși.
In numele comuniștilor și al întregului popor român, condamnăm cu 

hotărîre atentatul comis împotriva tovarășului Vittorio Vidali și vă asi
gurăm încă o dată de solidaritatea noastră frățească cu lupta pe care o 
duceți, împreună cu celelalte forțe democratice și progresiste italiene, c 
împotriva uneltirilor neofascismului și reacțiunii, pentru pace, democrație, 
și progres.

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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CETĂȚENESC

Nici în numele
publicului 

și nici pe gustul
merceologului

Pe șantierele Capitalei își desfă
șoară activitatea zeci de mii de con
structori, dintre care mulți nelocal
nici, veniți din diferite județe ale 
țării. Pentru muncitorii nelocalnici 
angajați pe diferitele șantiere ale 
Direcției generale de construcții și 
montaj , a municipiului București au 
fost asigurate spații corespunzătoare 
de cazare în 24 de cămine și dormi
toare, cu o capacitate totală de pes
te 17 000 locuri, amenajate în 
blocuri sau pavilioane — cum sînt 
„Jiului" (cu 2 400 de locuri), „Ciurel" 
(2 000 de locuri), „Drumul Murgului" 
(1 820 de locuri), „Ferentari" (3 500 
de locuri în blocuri plus 320 de apar
tamente pentru familiști) ; se află în 
curs de execuție complexul „Vitan- 
Bîrzești", cu o capacitate de cazare 
de 4 000 de locuri. Complexele mari 
dispun de stații de radioficare (in 
fiecare cameră sau dormitor există 
difuzor), cluburi cu săli de specta
cole și de proiecție a filmelor, bi
blioteci, terenuri sau săli de sport. 
Au fost procurate, în ultimii doi ani, 
numeroase obiecte de mobilier, len
jerie nouă. Toate acestea demon
strează preocuparea stăruitoare a 
conducerii D.G.C.M. pentru crearea 
unor condiții optime de locuit con
structorilor — lucru de care am avut 
prilejul să ne convingem la fața lo
cului.

Cil totul altfel stau însă lucrurile 
în ie privește asigurarea hranei 
muncitorilor. în diferite puncte ale 
orașului funcționează 7 cantine pre
paratoare, precum și 22 de săli de 
servire a mesei. Cantinele pot asi
gura zilnic mîncare caldă (trei mese) 
pentru circa 9 000 de muncitori. Dar 
această capacitate nu este folo
sită așa cum se cuvine. Can
tina din „Berceni", care poate 
pregăti zilnic mîncare pentru 
2 000 de persoane, are doar 150—200 
de abonați pe zi ; alte unități <fe 
preparare a mincării lucrează sub 
capacitatea lor sau au fost desfiin

țate, din cauza numărului scăzut de 
abonați. „Avem toate posibilitățile 
să pregătim mîncare pentru un mare 
număr de muncitori (rezerve de ali
mente suficiente în depozite, spații 
corespunzătoare, personal bine pre
gătit), dar nu vor oamenii să mănîn- 
ce la cantină" — motivează în cor, 
căutînd să ne convingă cu orice preț 
că așa este, gospodarii D.G.C.M. Din 
investigațiile noastre rezultă că. dim
potrivă, oamenii vor și cer să mă- 
nînce la cantină, dar mulți dintre ei

rece muncitorii s-au mutat pe alte 
șantiere, foarte îndepărtate, și nu mai 
au timp să se deplaseze să servească 
masa la noi.

La fel s-au petrecut lucrurile, așa 
cum am mai arătat, si la alte unități 
de acest gen („Berceni", „Jiului"), 
O dată cu terminarea lucrărilor pe 
șantierele respective, muncitorii au 
fost trimiși să lucreze în alte car
tiere, la mari distanțe de cantine. A- 
ceasta este, de fapt, singura expli
cație valabilă a scăderii numărului

Muncitorii constructori 
la ora prinzului 

însemnări de pe șantierele Capitalei

se văd practic în imposibilitate de a 
face acest lucru din cauza distanței 
prea mari dintre cantine și punctele 
de lucru sau locurile de cazare.

— Anii trecuți, cînd șantierele de 
lucru se aflau în preajma cantinei 
noastre — ne spune responsabila can
tinei din „Drumul Murgului" — a- 
veam zilnic circa 1 000 de abonați și 
abia puteam face față cerințelor. 
Dar, de cînd s-au terminat lucrările 
pe șantierele din cartier, numărul 
abonaților a scăzut de mai bine de 
zece ori ; era firesc să scadă, deoa

de abonați la cantinele D.G.C.M. : 
îndepărtarea punctelor de lucru de 
sălile de servire a meselor.

— Noi am stăruit întotdeauna 
ca întreprinderile constructoare să-și 
respecte obligația legală, potrivit 
căreia o dată cu începerea lucră
rilor de organizare a șantierelor să 
se îngrijească și de condițiile sociale 
ale muncitorilor : să amenajeze, în 
mijlocul șantierelor, săli de mese, in
stalații sanitare, să asigure apă po
tabilă ș.a.m.d. — ne relatează tov. 
Constantin Preda, secretar al con
siliului sindicatelor lucrătorilor din

construcții — București. Dar, deși r.u 
la indeinină fonduri speciale desti
nate acestor lucrări (H.C.M, 1273/1959 
prevede obligativitatea unităților dc 
construcții de a crea cantine sau săli 
de mese la punctele de lucru o dată 
Cu deschiderea șantierelor), condu
cerile . întreprinderilor ignorează a- 
ceste obligații elementare, lăsîndu-1 
pe muncitori să se descurce cum or 
putea. Acesta este adevărul. Cu toate 
stăruințele noastre, problema asigu
rării hranei calde muncitorilor pe 
șantiere a fost lăsată de multe ori pe 
ultimul plan. Și consecințele n-au 
întîrziat să se facă simțite : din cau
za consumului de hrană rece, randa
mentul in producție al muncitorilor 
este mai scăzut, există pericolul îm
bolnăvirilor de afecțiuni digestive.

— Intr-adevăr, consumînd numai 
hrană rece (salamuri, brinzeturi, con
serve procurate din comerț), randa
mentul in muncă scade — ne spune 
dr. Miltiade lonescu, de la dispen
sarul nr. 5 „Balta Albă", De prisos 
să mai insist asupra importanței deo
sebite pe care o are, pentru sănă
tatea omului, mincarea caldă, proas
păt preparată. De aceea, crearea unor 
săli de mese în mijlocul șantierelor, 
unde muncitorii să poată servi in 
pauza de prinz mîncare caldă, este o 
cerință imperioasă, impusă, dacă 
vreți, chiar și de unele date statis
tice. Noi am urmărit, pe parcursul a 
trei ani, cazurile de îmbolnăviri di
gestive în rîndul muncitorilor de la 
I.C.M. 1 și am constatat că, față de 
1968, numărul acestora a crescut. 
Este un fapt care obligă conducerile 
întreprinderilor de construcții să se 
conformeze legii și să asigure mun
citorilor pe șantiere hrană caldă.

Prin aceasta — adăugăm noi — ar 
avea de cîștigat, pe de o barte, mun
citorii care ar fi scutiți de grija asi
gurării hranei, a deplasărilor după 
cumpărături, iar pe de altă parte — 
însăși întreprinderea care ar bene
ficia de un aport ?n producție al 
muncitorilor mult mai ridicat decît 
în prezent.

Alexandru STROE

Am citit cu mult interes artico
lul „în numele publicului, dar pe 

' gustul merceologului" și, ca unul
• dintre cei cu un îndelungat stagiu
• în comerț — aproape 40 de ani — 
i mă declar de acord cu 
i se. Uneori, noi cei din 
i prea sintem adevărați

ai cumpărătorilor. Nu 
cazurile cînd se cedează cu

1 rință în fața justificărilor de tot 
' felul prin care fabricile caută să 
1 scape dc obligația de a produce u- 
1 nele articole. Dintre multe exem-
• ple ce s-ar putea da, mă voi re- 
i feri la unu) singur, 
i de grăitor : de cîteva 
, luni, din magazinele

orașelor și satelor 
județului Galați —

1 cred că situația este 
1 asemănătoare și in 
1 alte județe — lip- 
i sește diftina impri- 
I mată, mult solicitată 
, în acest sezon. Fabricile au invocat 

diferite motive pentru a nu pro
duce diftină, în schimb au produs 

' articolul „Lucica", pe care am fost
• nevoiți să-1 punem în vînzare în
• lipsa diftinei. Ca și în cazul altor
> articole, pe care industria noastră
> textilă le poate produce, vina pen- 
( tru lipsa acestui articol aparține în 
. mare parte comerțului.
. Aș vrea să pun în discuție și un 

alt aspect, anormal și păgubitor, al 
’ relațiilor dintre fabricile producă-
• toare și organizațiile comerciale.
> S-a subliniat, nu o dată, necesita-
> tea extinderii tranzitului, adică să 
) se stabilească de la contractare ca 
( industria să expedieze mărfurile a- 
. colo unde

prinderea noastră are
’ depozite
1 tot felul
> nele cooperativelor de consum din
> satele fostului raion Tecuci. Ar
> fi fost firesc ca la contractarea fon- 
) dului de mărfuri pentru trimestrul
> IV.I970 și 
) prevadă ca 
ț perativelor 
) pozitele de

cele expu- 
comerț, nu 

exponenți 
puține sînt 

ușu-

dar suficient

colo. Dar nu s-a intîmplat așa. Re
prezentanții noștri au admis ca fa
bricile să trimită toate mărfurile 
numai la Galați, resemnîndu-se în 
fața refuzului fabricilor de a le ex
pedia direct la Tecuci. Oare este 
cu _ ,
funcționarii fabricilor să pună 
scrisoarea de trăsură ce însoțește 
conteinerele o altă adresă decît 
cea cu care s-au obișnuit ? Culmea 
este că multe din aceste mărfuri — 
de exemplu cele trimise de fabrici 
din Botoșani, Buhuși, Iași — trec 
prin stația C.F.R. Tecuci pentru a 
ajunge la - • -

adevărat atît de greu pentru 
" ' pe

Scrisori 
către redacție

se vor vinde. între- 
la Tecuci 

aprovizionează cu 
mărfuri magazi-

care 
de

trimestrul 1.1971 să se 
mărfurile destinate coo- 
aorevizionate prin de- 
la Tecuci să ajungă a-

FM'QJE ;• NOTE • NOTE • NOTEw
Fără consultarea

cetățenilor
ZSch’rța de sistemati

zare a orașului Alba 
Iulia a fost terrriinată 
anul trecut și a primit 
avizul comisiei județe
ne de sistematizare și 
al comitetului executiv 
al Consiliului popular 
județean Alba. Se aș
teaptă în prezent apro
barea organelor cen
trale. Pentru defini
tivarea schiței de sis
tematizare este, desi
gur, firesc să se ceară 
și părerile cetățenilor. 
Necesitatea unei ase
menea consultări e cu 
atît mai valabilă în ca
zul municipiului Alba 
iulia, cu cit aici, în ul
tima vreme, lipsa de 
perspectivă și improvi
zația au dus la ampla

sarea greșită a unor 
clădiri. Dar in lo-' 
czil unei consultări de 
masă, comitetul execu
tiv al Consiliului popu
lar municipal Alba Iu
lia „informează" pe ce
tățeni doar cu prilejul 
unor ședințe sau con
sfătuiri asupra preve
derilor din planul de 
sistematizare. Dar 
chiar și această infor
mare e adeseori suma
ră și tardivă.

— Era mai bine dacă 
se solicita părerea ce
tățenilor înainte de a 
se trimite schița spre 
avizare organelor cen
trale — recunoaște to
varășul Emil Comșa, 
vicepreședinte al comi
tetului executiv al con-

9 a
siliului popular munl- . 
cipal.

■ î> 'T ‘ '■>1 ■ P (* FDacă se recunoaște u- 
tilitatea acestei consul
tări, de ce nu s-a efec
tuat atunci cind tre
buia ? Graba organe
lor locale de a vedea 
finisat planul de siste
matizare nu justifică 
ignorarea propunerilor 
și sugestiilor venite 
din masă. în calitate 
de beneficiari ai inves
tițiilor pe care statul le 
va face în viitor pentru. 
modernizarea orașului, 
cetățenii trebuie să-și 
spună cuvintul.

Ștefan DINICA 
corespondentul 
„Scînteii"

Protectori ai bătăușului
• Pe maistrul Constantin Bătinea- 
nu de la uzina de reparații din 
Balș l-am cunoscut în cabinetul 
directorului întreprinderii. Afișa 
aerul omului tracasat de atîtea în
trebări cu privire la o „greșeală" 
în legătură cu care socotea încheia
te toate socotelile.

„Greșeala", cum o caracteriza au
torul ei — s-a petrecut în ziua de 
28 noiembrie 1970. în preajma orei 
de începere a lucrului in schimbul 
II, mai mulți muncitori, printre 
care și strungarul Ilie Trașcă, se 
îndreptau către birourile direcțiunii 
pentru a afla dacă s-a aprobat 
transportul lor de la domiciliu la 
uzină (ruta Morunglav—Balș) cu 
autobuzul întreprinderii. O cerere 
îndreptățită — pe care directorul 
Lucian Butoi o rezolvase favorabil.

— Maistrul de tură Nica de la 
secția strungărie a venit la mine 
și mi-a spus că, din cauza chestiu
nii cu autobuzul, oamenii nu lu
crează — ne-a relatat inginerul 
Cristian Grigorie. Cum pe atunci 
țineam locul directorului, m-am dus 
în hală, împreună cu maistrul Bă- 
tineanu, care este și președintele 
sindicatului. Acolo am constatat 
însă că toți oamenii lucrau. I-am 
chemat în biroul maiștrilor pe 
strungarul Trașcă și controlorul 
Dumitru, fiindcă pe aceștia mi-i in
dicase maistrul Nica drept recalci
tranți.

în birou, însă, în loc să capete 
rezolvarea așteptată, lucrurile iau 
o întorsătură bruscă. De la aprige 
vociferări, incidentul se amplifică 
și, în cîteva clipe, maistrul Băti- 
neanu își pierde „răbdarea" și-l ia la 
bătaie de strungarul Trașcă. Abate
rea maistrului Bătineanu a făcut o- 
biectul dosarului nr. 14/70. soluționat 
de către comisia de judecată din 
întreprindere, care l-a sancționat cu 
o amendă de... 200 lei (?!).„Ne-am 
gîndit să nu-i producem dificultăți 
materiale" — încearcă să justifice 
hotărîrea inginera Cojocaru, preșe
dinta comisiei. Mai trebuie adău
gat. că judecata s-a făcut cu ușile 
închise, ca să nu fie știrbit „presti
giul" președintelui.

încercînd să lămurim mai adine 
lucrurile, am vrut să cunoaștem și 
poziția, consiliului sindical jude
țean. Aici. spre surprinderea 
noastră, cazul era considerat de mult 
„închis". în referatul semnat de tov. 
Gh. Radu, membru în biroul exe
cutiv, citim : „Cazul tov. Bătinea- 
nu C. a fost cunoscut dc noi cu 
mult timp inainte de primirea a- 
ccstei sesizări, stabllindu-se și mă
suri împotriva respectivului, fiind 
discutat în comitetul de partid .și 
în biroul executiv ai Consiliului o- 
r&șcnesc al sindicatului Balș. Pe

baza concluziilor desprinse am 
stabilit că tov. Bătineanu C. 
mai poate să muncească și în con
tinuare în comitetul sindicatului, 
intrucît a avut unele REZULTATE 
BUNE (sublinierea noastră), iar 
dacă se constată că mai are ase
menea abateri, comitetul sindica
tului îl va lua în discuție pentru 
schimbarea din munca de președin
te". Oare cite abateri trebuie 
să mai comită maistrul Băti
neanu. pentru a vă convinge 
că nu asta așteaptă oamenii 
de la președintele sindicatului lor ?

Dinu POPESCU

„Vă comunicăm că sesizarea dv. 
făcută Ministerului Finanțelor și 
centralei Băncii Naționale, privind 
unele deficiențe la Combinatul de 
materiale de construcții Tg. Jiu a 
făcut obiectul cercetărilor noastre"
— sună răspunsul dat de Direcția 
teritorială de control șl revizie nr. 8 
Craiova a M. F. lui Teodor Cociu. sa
lariat al combinatului, care semna
lase unele nereguli petrecute în a- 
ceastă unitate .economică. în conții 
nițare se. precizează că, . în urma ve
rificărilor, s-au constatat însemnate 
pagube materiale, au fost sesizate 
organele de resort pentru lămurirea 
lucrurilor și s-au stabilit măsuri 
administrative pentru curmarea ne
regulilor. Ar fi fost firesc ca, pen
tru corectitudinea și spiritul civic 
de care dăduse dovadă, salariatul în 
cauză să primească mulțumiri din 
partea organelor locale de partid și 
de stat. Dar lucrurile nu s-au pe
trecut așa ; curajul de a sesiza u- 
nele nereguli din întreprinderea 
unde lucrează i-a adus numai ne
cazuri.

Furtuna s-a stîrnit ca din semn, 
după un inventar efectuat de că
tre o comisie condusă de Teodor 
Cociu, prin luna august 1970, la pro
dusele finite. La inventariere s-a 
constatat o lipsă de 24 400 mp de 
plăci ondulate, 40 500 mp de plăci 
drepte presate, 12 860 mp de pano
uri termoizolatoare și alte produse. 
„...Contabilul-șef Avasiloaie Filaret
— ne scrie T. C. — mi-a impus să 
refac inventarul și să compensez 
lipsurile prin produsele rebutate. în 
urma refuzului de a comite o ase
menea ilegalitate am fost trimis in 
concediu de odihnă. S-a format o 
altă comisie, care a compensat o 
seamă dc materiale cu cele rebu
tate. Astfel s-a diminuat producția- 
marfă pe luna septembrie 1970 cu 
circa 700 000 de lei. După aceasta, 
am fost chemat din concediu și mi 
s-a spus că voi fi dat afară pentru 
că nu am făcut bine inventarul".

Așa să fie oare ? Sau noțiunea de 
„bine", în concepția celor care i-au 
adus această învinuire, are alt sens? 
Să vedem ce arată inventarele, ve
rificările făcute de alte organe. La 
8 octombrie 1970, in urma sesizării 
amintite, organele Direcției terito

riale de control și revizie nr. 8 a 
Ministerului de Finanțe au consta
tat existența unor daune în valoare 
de circa 4 milioane de lei. Confirma
rea sesizării de către organele de 
control era de natură să constituie 
un semnal de alarmă și un sprijin 
prețios atît pentru conducerea com
binatului, cît și pentru organele lo
cale. de partid și de stat să. le. <în- \ 
demne să ia)măsuri operative, menite . 
să aducă lucrurile pe făgașul lor nor- '■ 
mal. Dar, cu unele excepții, .cei care » 
erau datori să intervină și să facă lu
mină în acest caz, au început să cau-

pe lista celor propuși — de către 
organele de control care efectuaseră 
ancheta — pentru a fi sancționați, 
conducerea combinatului a găsit de 
cuviință că nu. strică să i se aplice 
și lui o sancțiune disciplinară.

„Am arătat situația mea tovară
șului prim-secretar al comitetului 
municipal de partid — se spune, mai 
departe, în Scrisoarea sosită, la 're
dacție. Dînsul a dispus ca, într-o șe
dință cu tot personalul serviciului 
contabilitate, să se analizeze situația 
mea. în cadrul ședinței, tovarășii 
mei de muncă au arătat că sînt per-

După critică, 
„nota de plată"

za

Galați. Ce conse- 1 
cințe are aceasta ? i 

” Mărfurile sînt des- i 
cărcate în depozit și , 
recepționate, efectu- , 
îndu-se numeroase ( 

i formalități scriptice 
de către șeful depozi-

- tului și contabilitate. 1 
După acestea, măr- 

facturate și predate 
care vine 
gol de la 

acolo, sînt recepționate 
se întocmesc alte for-

furile sint. 
delegatului 
autocamion 
Cînd ajung 
din nou și 
malități. Sesizările, propunerile pen- ’ 
tru înlăturarea acestor neajunsuri * 
s-au soldat cu răspunsul: industria I 
refuză să expedieze la Tecuci cota de I 
marfă aferentă depozitelor de acolo. < 
Și acum, colac peste pupăză, cum < 
se spune : pe trimestrele II și III, , 
întreg fondul de marfă tot la Ga
lați va fi primit. Cine se face vino
vat de această situație ? Să cred ’ 
că serviciilor respective ale fabri- • 
cilor nu le pasă că din cauza lor se < 
irosesc bani și muncă, dincolo de i 
porțile fabricii ? Sau noi, cei din ( 
comerț, sînțem vinovați pentru că . 
ne împăcăm cu această situație ? , 
Consider că forurile de resort vor i 
găsi nu numai răspunsul la aceste i 
întrebări ci și soluția problemelor , 
în discuție. ,

cu un 
Tecuci.

Consfantin PETRACHE 
șeful depozitului textile 
IJECOOP-Galafi

te nod în papura celui care făcuse 
sesizarea. S-a scormonit prin dosar, 
s-au făcut investigații in trecutul 
îndepărtat și apropiat, în încercarea 
de a i se închide gura celui care 
căutase să dea la iveală adevărul.

Pină la urmă s-au găsit mijloace 
pentru a-1 reduce la tăcere și a-I 
înlătura chiar din muncă pe T. Co
ciu. S-au făcut numeroase inven
tare, vreo 5 la număr, pînă s-a a- 
juns la un rezultat mai aproape de 
cel dorit de conducerea combinatu
lui. In paranteză fie spus, nici aces
ta nu corespundea realității. A- 
poi, lui T. Cociu i s-au apli
cat penalizări materiale sistematice : 
in luna august i s-a oprit 15 la sută 
din salariu, în septembrie — 10 la 
sută, iar în octombrie — 20 la sută. 
Mai mult : cu toate că el nu figura

sccutat în urma sesizărilor făcute. 
A ripostat, însă, prompt și catego
ric, directorul general al combina
tului, Constantin Ilristu : «Tovarășul 
Cociu a făcut acele sesizări fără să 
mă anunțe și pe mine și nu mai are 
ce căuta în combinatul nostru». A- 
cest argument să fi avut oare darul 
să anuleze obligația organelor locale 
de partid de a face cunoscut ade
vărul ?“ Este limpede că nu-i poate 
fi contestat nimănui dreptul de a se
siza anumite nereguli ; dimpotrivă, a- 
cest mod de a acționa constituie o o- 
bligație cetățenească elementară. De 
altfel, lipsurile constatate la inventa
riere fuseseră aduse la cunoștința 
conducerii combinatului, numai că, în 
loc să se ia măsuri corespunzătoare 
pentru curmarea lor, s-a ales calea 
opusă, a mascării cauzelor reale, ab

solvirea de orice răspundere a ade- 
văraților vinovați.

Toată istoria s-a soldat, în cele 
din urmă, cu înlăturarea lui T. Co
ciu din respectiva unitate. Atît pre
ședintele comitetului sindical, cît și 
secretarul comitetului de partid al 
combinatului au rămas de-o parte. 
„De ce ai sesizat ?“ — i s-a reproșat 
în nenumărate rînduri. Deși de acest 
caz s-au ocupat și tov. Smărandaclie, 
prim-secretar al comitetului munici
pal de partid Tg. Jiu, și tov. Licu. 
secretar cu problemele economice al 
Comitetului județean de partid Gorj, 
nu i s-a dat încă nici o rezolvare.

Am solicitat — din partea direc
torului general, a contabilului-șef și 
a secretarului comitetului de partid 
din combinat — o caracterizare a- 
supra comportării lui T. Cociu în 
muncă, nînă la inventarul din 
august 1970. Nimeni nu a avut ni
mic de reproșat. Mai mult : în luna 
mai, în mod excepțional, lui T. Co
ciu i s-a mărit salariul. Chipurile, a- 
ceasta nu era urmarea unor merite, 
ci un semn de încurajare. N-am în
țeles prea bine despre ce încurajare 
era vorba : de a se strădui să fie pe 
placul conducerii ? Istoria acestui caz 
demonstrează, din partea conducerii 
combinatului, o atitudine inadmisibi
lă față de semnalele critice perfect 
îndreptățite, o practică contrară prin
cipiilor democratice.

Nu este pentru prima dată cind a- 
semenea fapte sînt aduse la cunoș
tința redacției noastre, cînd se în
cearcă, in mod neprincipial, într-un 
loc sau altul, să fie stăvilită prin 
mijloace forte dorința sinceră de a 
se dezvălui lipsurile în scopul îndrep
tării lor. Cu atît mai mult, conside
răm că forul tutelar al combinatu
lui, organele județene de partid au o- 
bligația să cheme la ordine pe cei 
puși pe răfuială, să restabilească 
dreptatea și să tragă la răspundere 
pe adevărații vinovați, in spiritul e- 
chitățij sociale caracteristice orândui
rii noastre.

Florea CEAUȘESCU

MOBILĂ ÎMPOTRIVA
ASTENIE!

Ion Tarța din Tîrnă- 
veni acuza, de la începutul 
anului trecut, o ușoară as
tenie. A consultat un me
dic și acesta in loc de 
medicamente, spre surprin
derea tuturor celor ce e- 
rau de față, i-a recoman
dat să cumpere o garni
tură de mobilă tip „Pălti
niș" fabricată de „Parti
zanul" din Gheorghieni.

— Și l-ați ascultat pe 
medic ?

— Cum am ieșit de ta 
el am zburat la magazinul 
„Mobila" și am cumpărat 
mobila și medicul să știți 
că a avut dreptate.

— Zău ?
— Cum am adus mo

bila în casă pentru mine 
și familia mea a început 
o altă viață.

— Adică ?
— în prima noapte ne-au 

trezit din somn niște 
pîrîituri. în a doua, niște 
troznituri. Pirîia mobila. 
Pîrîia și mai ales crăpa. 
Astfel a început distrac
ția. Fugi la magazin și fă 
reclamații. Mai fugi o 
dată că n-ai făcut recla- 
-nația bine. Stai acasă că 
vine o comisie. Mai stai 
o dată acasă că n-a venit 
comisia. A venit comisia. 
Mai si.ai o dată acasă că 
o să vină o altă comisie 
care o să facă un deviz. 
S-a făcut devizul. Stai a- 
casă că trebuie să vină o 
comisie de la Gheorghieni. 
A venit și comisia de la

Gheorghieni și, neștiind de 
indicația medicului, am 
fost certat că am cumpărat 
mobilă de 8 437 de Iei și 
nu de 20 000 1

— De astenie ați scă-, 
pat ? Asta-i important?

— Da, dar nu pot să 
scap acum de mobila asta, 
înnebunesc și nu pot scă
pa de ea...

Rugăm organele sani
tare să atragă atenția me
dicilor să nu mai reco
mande „medicamente" ne
omologate. Iar în ceea 
ce-i privește pe fabrican
ții acestor „medicamente" 
să li se recomande a le 
da pe piață numai cu lin
gurița. Și dacă se poate 
deloc...

de Nicuță TĂNASE

în tot orașul că v-ați 
cumpărat mobilă nouă ?

— Nu. Nu pentru clo
pot. Pentru ambalaj. Tre
buie să cumperi și am
balajul în care a fost a- 
dusă mobila.

BANI PENTRU 
CLOPOT?

Tovarășul Gheorghe 
cui,eseu din Tulcea, 
Trandafirilor 78, ne ■ 
tot ceva in legătură 
mobila. Domnia sa 
tinde că mai marii comer

Ni- 
str. 

scrie 
i cu 
pre-

țului cu mobilă pretind ca 
in momentul cînd îți cum
peri o garnitură să dai și 
o sumă care variază în
tre 200 și 300 de lei.

— Suma asta pentru ce 
trebuie s-o dai ? Pentru
clopot ? Să se vestească

— Tovarășe Niculescu, 
dacă in viitor ți se mai cer 
bani pentru ambalaj să 
iei și autocamionul cu 
care ți-a fost transportată 
acasă, și dâ-mi de veste. 
Visez de multă vreme un 
autocamion „Carpați". 
Mulțumesc anticipat.

FINUL MEU
DE LA CONSTANȚA

Din Constanța, de pe 
str. Traian nr. 36. Bloc 
C 1, ap. 6, et. I, sc. B ne-a 
sosit un braț de hirtii. Co
pii de pe niște acte.

Tovarășul de la adresa 
sus-menționată pretinde 
că-1 cheamă din moși- 
strămoși Savu Cătălui. Iar 
acum pe buletin ii chea
mă Savu Cataliu. în ac
tul de căsătorie figurează 
cu numele Cătălui, în alt 
act, Cătălău. Are o soră 
nevitregă Cătălai. Pe cel 
doi copii ii cheamă Cata
liu. Vecinii ii zic Cătălin. 
Un debitant i se adresea
ză cu Câtrănoiu, adminis
tratorul blocului Canto- 
nlu...

— Și. de cind vă cheamă 
așa ?

— De ani de zile și de 
aceea m-am adresat dv. 
Vreau să vă zic Nașule 
Dați-mi un nume, Dar 
numai unul.

— Să te cheme Petres
cu 1 E bine ?

— E bine.
Voi fi recunoscător .ofi

țerului Stării civile din 
Constanța dacă nu-1 va

înregistra pe finul meu 
in acte în loc de Petres
cu : Teprescu, Represcu. 
Scripescu, ori mai știu eu 
cum.

LUÂȚI-LE SCARA I

Am încercat de cîteva 
ori să număr semnăturile 
locatarilor principali ai 
blocului din str. Alexan
dru Orăscu nr. 29, sec
tor 6 dar din cauză de gu
turai n-am reușit. Am a- 
flat in schimb din scri
soare că acest bloc are 4 
niveluri, 26 de apartamente 
și 70 de locatari. (Dacă nu 
s-or fi inmulțit între timp) 
și un acoperiș cu aspect

de șchweitzer, iar streși
nile și burlanele, cu ace
lași viciu. în anul 1968 au 
reclamat această poveste 
Direcției generale de gos
podărie locativă și în
1969, dar spre octombrie 
încolo, au început să vină 
niște comisii care au făcut 
niște studii. In august 
1970 n-au mai venit co
misii, ci niște tehnicieni 
care au făcut un plan de 
bătaie. Au cerut să se a- 
chite o sumă de bani, s-a 
achitat, și in noiembrie
1970, fără încurajarea la
trompetă a lui Tudorică, 
(are alt sector) s-a ridicat 
o impozantă schelă cu o 
suprafață de circa 500 mp. 
S-au adus materiale din 
belșug, au venit doi to
varăși foarte lucrători, ca
re au „volatilizat" mate
rialele aduse din belșug, 
au dat cu minium de 
plumb pe unde au vrut 
ei și s-au dus să-și ia 
drepturile de autor. Le-au 
luat. Reparația făcută, în
să, se putea compara cu 
frecția din anecdotă care 
s-a făcut din greșeală la 
un picior de frasin. A a- 
vut aceeași eficacitate.
Au reclamat din nou. au 
venit alte comisii.

La sfîrșitul lui februarie 
schela, care costă mai
mult decît întreținerea u- 
nei turme de elefanți 
mai stătea de pomană 
Sint întrebat :

— Dacă mai vine o co
misie ce să facem ?

— Lăsați-i să se urce' pe 
acoperiș și pe urmă lua- 
ți-le schela.»

Minimum:

..1001“, 

maximums 
CE SE GĂSEȘTE

S-au făcut multe și vizibile efor
turi pentru ca vasele și celelalte us
tensile care compun micul laborator 
de preparare a mâncărurilor să fie 
cit mai funcționale și mai fru
moase.

La Centrala, industrială a artico
lelor de uz casnic, utilaje și piese 
de schimb primim asigurări că 
s-au stabilit măsuri pentru îmbună
tățirea în continuare a calității aces
tor produse. în laboratorul întreprin
derii „Emailul roșu“-Mediaș s-au ob
ținut rezultate bune în elaborarea u- 
nor coloranți pastel, care în prezent 
se aduc din import, se pregătește un 
nou sortiment : vase emailate cu bor
dură inoxidabilă. întreprinderea „E- 
mailul roșu", autoarea acestor îmbu
nătățiri, a fost dotată în anii din 
urmă cu mașini moderne, capabile de 
performanțe inalte pe planul produc
tivității și al calității produselor.

O investigație în rindul gospodine
lor, în magazine și apoi in depozi
tele comerțului ne-a dezvăluit însă 
și o serie de aspecte critice cu privire 
la calitatea și sortimentul acestor 
mărfuri necesare menajului. De 
pildă, de mai multă vreme, cum
părătoarele ne-au sesizat că pentru 
un ibric trebuie să colinzi orașul dacă 
ții să cumperi acest vas de o anu
mită mărime. Dar nu numai ibricele 
sînt articole cu apariție meteorică în 
magazine, ci și cănițele, strecurători- 
le, pentru macaroane, omletierele ș.a.

— „Marfă, nu ne putem plînge, 
este suficientă. Dar nu avem ceea 
ce se cheamă sortiment, ne explică 
responsabilul unității . „1 001 articole" 
din Capitală, Savu Urmacu. Cînd 
avem oale, n-avem cratițe, cind 
avem și unele și altele, n-avem mă
rimile cerute ș.a.m.d.".

Poate ar trebui să precizăm că 
magazinul „1 001 de articole" nu este 
o unitate oarecare, ci un mare ma
gazin. care are ambiția — anunțată 
și prin firmă — de a oferi publicului 
tot ce se produce în folosul gospo
dăriei, al menajului. Și dacă aici 
sint dezasortări, ce să. mai zică mi
cile raioane ale magazinelor obiș
nuite ?

Nici chiar în depozitul I.C.R.M. 
București nu se asigură o aprovizio
nare completă. Și iată de ce : loturile 
expediate beneficiarilor nu sint al
cătuite in conformitate cu cerințele 
unui sortiment comercial, ci „după 
cum ies din fabricație". Așa se expli
că situația, deloc singulară, că in
tr-un transport de 4 vagoane sosite 
deunăzi de la „Emailul roșu" se gă- 
seau doar.. 4, dimensiuni' mari de 
oțțle. (din 16 posibile), două dimen
siuni '(din 4) de ibrice, 5 de cratițe, 
toate fni<5"etc.-' " ' '

O altă cauză care conduce la apro
vizionarea necorespunzătoare cu 
articole de menaj este și dezasorta- 
rea datorată loturilor de marfă ce vin 
din fabrică cu defecte. In subsolurile 
magazinului „1 001 de articole" am 
văzut maldăre de sute de vase cu 
emailul sărit sau avind alte cusururi 
care le-au exclus de ia vînzare. Trei 
sațariate ale magazinului sint mobili
zate, timp de cîteva zile, pentru a 
schimba eticneta indicind calitatea și 
valoarea reală a fiecărui vas din mal
dărul' amintit. Vine apoi o comisie 
compusă din factori de răspundere, 
care le examinează din nou, bucată 
cu bucată, pentru a verifica dacă 
scăderea prețului a fost făcută co
rect. Cine plătește oalele sparte ? 
Conform prevederilor in vigoare, co
merțul este acela care suportă ris
cul stricăciunilor survenite in timpul 
transportului. In același timp insă, 
întreprinderea producătoare este 
obligată să asigure protecția măr
fii expediate printr-un ambalaj co
respunzător. Precizarea este foarte 
necesară intrucit majoritatea defec
telor se produc din cauza ambala
jului. Nici nu e de mirare. E dea- 
juns să vezi ambalajul rudimentar 
in care sint expediate pentru ca să 
înțelegi de ce vasele nou-nouțe 
ajung la destinație cu smalțul sărit. 
Standardul de calitate admite unele 
mici defecte și asta este absolut nor-r 
mal. Dar, in prezent, acest standard 
(nr. 3 211/67) — chiar dacă este vorba 
de cratițe și oale — este prea 
îngăduitor. Se consideră vase de 
prima calitate acelea care au 
pină Ia patru defecte, dintr-un 
șir de 13 posibile : umflături, 
crăpături ale stratului de email, lovi
turi ușoare etc. Lista celor care nu se 
admit este mult mai restrînsă: doar 7 ; 
iar la calitatea a 11-a, din cele 7 mai 
rămine unul singur neadmis. Ca să 
fie declasat un vas emailat trebuie 
să aibă cel puțin 8 defecte, adică să 
fie zdravăn lovit, numai bun de 
aruncat 1 Dar, cu toată ingăduința 
standardului și cu concursul intim- 
plării — recepția se face prin sondaj, 
nu piesă cu piesă — tot au fost in
terceptate și oprite, doar din primul 
vagon din cele 4 de care aminteam, 
un lot de 840 de vase.

Cu exact un an în urmă, în martie 
1970, la „Emailul roșu" a avut loc o 
consfătuire la care au participat re
prezentanți ai M.I.U., M.C.I., ai cen- 
traiei industriale de care aparține 
întreprinderea. Tema consfătuirii — 
calitatea. Planul de măsuri adoptat 
cu acea ocazie promitea o mai .bună 
organizare a fluxului tehnologic, un 
control mai riguros al calității. Un 
reprezentant al M.C.I., mergînd 
din nou in fabrică, cu cîtăva vreme 
in urmă, constată însă aceleași de
fecte. O nouă sesizare adresată 
fabricii, urmată de un nou anga
jament semnat de director, ing. 
Const. Tatomir, la 15 februarie 
a.c., cuprinzind 7 măsuri judi
cioase menite să pună ordine în 
problema calității. Această ultimă 
promisiune de îmbunătățire a cali
tății poartă și girul conducerii cen
tralei industriale. începind din fe
bruarie s-au instituit puncte de con
trol pe faze, ceea ce va ajuta in mod 
serios depistarea și înlăturarea pro
duselor defecte. O nouă consfătuire, 
pe aceeași temă, se profilează în 
luna următoare, in aprilie. Consfă
tuirile sint bune ! Să vedem cu ce 
rezultate se vor solda !

Rodica ȘERBAN

/



SCîNTEIA—duminica 21 martie 1971 PAGINA 3

■A-:

spațiilor

ancheta economică

cel 
în

a țării, în timp ce Cen- 
neferoase din Deva con- 
sută la producția de mi- 
complexe și aurifere.
al industriei extractive,

întreprinderea mi
au fost realizate in 
lucrări geologice și 
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EXEMPLE ÎN SPRIJINUL UNUI ADEVĂR

BINE VERIFICAT DE PRACTICA INDUSTRIALA

Nu numai timpul, ci și
SPAȚIUL costă bani
în repetate rînduri conducerea 

partidului și statului a subliniat ne
cesitatea ca întreprinderile și cen
tralele industriale să acorde o ma
ximă atenție folosirii în întregime a 
capacităților de producție existente, 
a mașinilor și utilajelor — ca un 
factor deosebit de important pentru 
creșterea eficienței activității econo
mice. Din nou. la recentă consfă
tuire de lucru a activului de partid 
și cadrelor de bază din industrie, 
construcții și transporturi din mu
nicipiul București, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că printr-o bună 
organizare a muncii și o așezare 
judicioasă a mașinilor, se poate ob
ține o producție substanțial sporită 
în spațiile și cu capacitățile exis
tente în întreprinderi.

Acționind în lumina acestei ce
rințe, conducerile unor unități in
dustriale, alături de specialiștii din 
proiectare, din centrale industriale 
și ministere, au introdus în ultimii 
ani soluții și sisteme organizatorice 
avansate, care permit o utilizare tot 
mai judicioasă a spațiilor industriale 
construite, obținerea pe .această cale 
a unui volum sporit de producție. 
La Combinatul pentru industrializa
rea lemnului Pipera și întreprinde
rea de prefabricate „Progresul" din 
Capitală — ca să ne referim numai 
la două dintr-un șir lung de exem- 

. ple — nu există practic zone nefo
losite în halele de producție, iar 
organizarea activității fiecărui loc de 
muncă și angrenarea lui in contextul 
întregii activități productive este 
bine concepută.

Există insă întreprinderi indus
triale unde lipsa de realism sub 
acest aspect al soluțiilor tehnice și 
organizatorice adoptate este fra
pantă. La Uzina de radiatoare, echi
pamente metalice, obiecte și armă
turi sanitare din București, de pildă, 
doar 45,7 la sută din suprafața to
tală este ocupată de agregate pro
ductive ; restul — peste , 20 000 mp 
— constituie un spațiu industrial, 
am putea spune, folosit fără randa
ment, deși structura lui constructivă 
a fost aleasă tocmai.. pe considerente 
contrarii. Și acesta nu e unicul caz. 
De altfel, în 40 unități industriale f 
mai importante din Capitală au . fost și.t ,„ la unitatea 
depistate în perimetrul halelor de k ----- ‘
producție suprafețe însumind circa 
48 000 mp fără nici o întrebuințare. 
O suprafață destul de. mare, a cărei 
construcție a însemnat, la timpul 
său, un efort financiar însemnat din 
partea statului. Socotind, în medie, 
că un metru pătrat de suprafață 
construită valorează aproximativ 
1 000 lei, rezultă că aproape 50 mi
lioane lei au fost investiți fără să 
fructifice cum era de așteptat.

Aceste spații construite și neinte
grate în circuitul producției repre
zintă, în mare măsură, triDutul plă
tit gigantismului, supradimensionă
rilor. în 'existența lor se regăsesc 
lacunele din munca de proiectare — 
insuficienta fundamentare a soluții
lor constructive adoptate, documen
tarea tehnică uneori precară care nu 
are în vedere noutățile apărute în 
domeniul concepției — și, mai cu 
seamă, exigența scăzută pe întreaga 
filieră de avizare și aproDare, Nu e 
mai puțin adevărat că o serie de 
reglementări privind • proiectarea 
s-au dovedit și se dovedesc în con
tinuare depășite, frinind adoptarea 
unor soluții constructive îmbunătă
țite, moderne. In lumina acestor rea
lități, devine evidentă necesitatea 
reconsiderării acelor stiluri de mun
că deficitare, dar și a acelei puz
derii de normative care nu mai țin 

(Pasul cu cerințele actuale de efi
ciență economică a investițiilor.

Dar cu excedentul de suprafață 
semnalat ce se va întîmpla ? Este 
posibilă valorificarea lui, cu rezul
tate superioare ? — iată întrebări 
firești pe care și le pune oricine. Răs
punsul este afirmativ. Un calcul su
mar demonstrează că, dacă o su
prafață de 42 000 mp din spațiile 
amintite ca fiind ncfoloșitc în in
dustria Capitalei ar fi utilată cu 
instalații și echipamente tehnologice, 
sporul anual de producție ar depăși 
suma de 700 milioane lei. La uzina 
„Policolor" din București, de pildă, 
se estimează că, printr-o amplasare 
mai rațională a utilajelor in spațiile 
existente, s-ar crea o suprafața li
beră de peste 1 700 mp, care, la 
rîndul ei, echipată corespunzător, ar 
aduce un spor la producția globală 
de peste 230 milioane lei.

Chiar și numai din acest exem
plu se desprinde cu claritate de ce 
se pune astăzi cu ațita acuitate 
problema folosirii integrale a spații
lor industriale in scopuri productive. 
Soluționarea ei radicală presupune 
însă reevaluarea întregului flux teh
nologic pe baza unor studii aprofun
date, capabile să pună in valoare, 
alături de exactitatea calculelor.. ca
pacitatea creatoare a specialiștilor 
din aceste întreprinderi, deoarece 
suprafețele libere amintite nu sînt 
în toate cazurile strînse la un loc, ci 
pulverizate pe întregul cuprins al 
halelor.
Soluții gcixcieiL v<u<xmx-ic , ueuxie 
unitate industrială trebuie să dea 
acestei 
vită cu

ritatea situațiilor se impune un spri
jin temeinic din partea forurilor de 
resort — Centrală, minister — lucru 
care se cam lasă așteptat. Bunăoară, 
la Fabrica de stofe de mobilă din 
Capitală, s-a ajuns la concluzia 
că, printr-o reamplasare mai judi
cioasă a utilajelor în spațiile exis
tente, s-ar elibera o suprafață în jur 
de 600 mp care, utilată corespunzător, 
ar permite obținerea unei producții 
suplimentare de 22 milioane lei. Dar 
lucrurile se urnesc cu greu din loc. 
De ce ? Pentru că, în același timp, 
e necesară construcția unei anexe 
destul de ieftine, lucrare însă ne- 
pTinsă în prevederile planului.

La fabrica „Tricodava" din Capi
tală, obiectiv la care proiectantul — 
Institutul de proiectări pentru in
dustria ușoară din București — a 
făcut numeroase excese arhitectu
rale și dimensionale, S-a vădit lim
pede că procesul de producție orga
nizat pe baza proiectului prezintă o 
serie de fisuri care afectează desfă
șurarea lui normală, dar în același 
timp peste 1 600 mp stau nefolosiți.

— Intenționăm — ne-a spus ing. 
Alexandru Guidea, director general

al unității — să redăm acest spațiu 
producției prin echiparea lui cu uti
laje tehnologice adecvate. Dar nu 
ne vom limita numai la atît. Această 
acțiune constituie doar o componentă 
a chestiunii raționalizării întregului 
flux tehnologic al întreprinderii, 
preconizat de noi mult mai simplu 
și mai direct.

Sub aspect practic, însă, totul a 
rămas sub forma de simplă idee, 
deoarece utilajele solicitate, toate 
din țară, nu au venit. E drept, unele 
sînt așteptate peste scurt timp, dar 
cea mai mare parte se află la masa 
discuțiilor, căci forurile de resort nu 
manifestă un interes din cale afară 
față de proiectele specialiștilor din 
întreprindere.

O situație total deosebită am gă- 
,1- «..lUU» „progresul.", , pe

structura căreia funcționează Com
binatul de încălțăminte și pielărie 
nr. 2 din Capitală. Aici, prezența 
spațiilor libere este contestată cu 
tărie. în pofida concluziilor pe care 
conducerea combinatului și le-a în
sușit intr-un act oficial și care atestă 
că aproape 800 mp nu sînt între
buințați deloc.

— Nu avem spații libere — ne-a 
spus tov. Nicolae Român, șeful uni
tății.

— Există un surplus de suprafață, 
după normativele actuale — recu
noaște în schimb tov. Constantin 
Ncchita, director general al combi
natului. Acest surplus, însă, nu 
poate fi folosit decît într-o măsură 
foarte mică, căci se află pulverizat 
peste tot.

Iar ca o încununare a acestui 
punct de vedere, reclamă lipsa de... 
spații de depozitare. Nu vrem să ne 
erijăm în mentori ai specialiștilor 
din., acest combinat, dar ținem să 
atragem atenția că obstacolul 
mai dificil în calea readucerii 
circuitul producției a celor 800 mp 
in discuție îl constituie nu invocările 
aduse, ci obișnuința de a socoti în
cheiat un subiect care trebuie să 
constituie obiectul unei atenții per
manente. Accentuăm din nou că nu 
există rețete universale, că singura 
cale pentru ca utilitatea unei astfel 
de acțiuni să fie deplină rămîne

analiza cu competență, in colaborare 
cu proiectantul, a posibilităților ce 
pot îmbunătăți efectiv organizarea 
fluxului tehnologic prin valorifica
rea suprafețelor. fără utilizare. 
Numai acționind în felul acesta se 
pot obține rezultatele scontate.

Aducem în discuție și cazul unor 
unități industriale din Buzău. Deși 
dispuneau de un adevărat „teren 
viran" de circa 12 500 mp, Fabrica 
de geamuri și Uzina de sîrmă și 
produse de sîrmă solicitau aprobări 
pentru investiții de peste 18 000 mp. 
Piuă în iunie 1970. nu se vedea nici 
un semn că situația va 1'i analizată, 
că vor fi luate măsuri în conse
cință. Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județ, analiza 
concretă a modului în care sînt uti
lizate spațiile de producție la Uzina 
de sîrmă și produse de sîrmă au dat 
celor în cauză jaloanele unui plan 
de acțiune, în care să se prevadă 
condițiile și mijloacele echipării cu 
utilaje tehnologice ale 
nefolosite.

— Analizele noastre 
s-au dovedit fructuoase — .. 
Leonida Cazacu, directorul _____
Important pentru noi era organiza
rea în alte condiții de randament a 
spațiului existent. Acest lucru a 
fost posibil prin modificări in orga
nizarea tehnologică, prin folosirea 
judicioasă a spațiului apt pentru 
echipare, prin găsirea unor soluții 
pentru limitarea sau redistribuirea 
spațiilor ocupate cu activități auxi
liare.

Ni se pare interesant de amintit 
că, aici, un colectiv constituit spe
cial în acest scop a analizat, timp 
de 4 luni, peste oO de variante de 
utilizare rațională a spațiului, folo
sind pe larg părerile cadrelor de la 
toate nivelele producției. Studiul 
tehnico-economic de dezvoltare a 
uzinei — rezultatul acestor preocu
pări — s-a dovedit realist și funda
mentat pe cunoașterea profundă a 
posibilităților de organizare și teh
nologice, astfel că, prin construirea 
unei suprafețe de numai 7 500 mp 
și printr-o dotare suplimentară cu 
utilaje și agregate 'a spațiilor . pro
ductive existente, se va putea obține 
o sporire a producției-uzinei de'peste 
2,2 ori. Dar fructificarea operativă a 
acestor posibilități incumbă — după 
cum ne-au spus cadrele din condu
cerea uzinei — un sprijin sporit din 
partea centralei industriale și a Mi
nisterului Industriei Metalurgicei 
Altfel, aplicarea soluțiilor preconi
zate va dura cîțiva ani.

Cum se știe, problema utilizării 
spațiilor de producție cu maximum 
de. eficiență nu este nici nouă și nici 
imposibil de rezolvat. Totuși, așa 
cum a rezultat din ancheta noastră, 
Pe alocuri persistă să rămină un do
meniu abordat cu o încetineală inex
plicabilă. Marile rezerve de care dis
pun multe întreprinderi, sporurile 
apreciabile de producție care pot fi 
rapid obținute pe această cale. încă 
din acest an, constituie însă o ple
doarie evidentă pentru aplicarea de 
către conducerile întreprinderilor și 
centralelor, industriale a unor măsuri 
hotărîte în acest domeniu. Nu ne pu
tem permite luxul să menținem 
spații industriale folosite necores
punzător sau in alte scopuri decît 
cele productive, pentru că aceasta 
sfidează conceptul de ridicare a 
eficienței economice pe care parti
dul insistă statornic să-l instaurăm 
ca un obiectiv fundamental în acti
vitatea- fiecărei întreprinderi.

Ing. Cristian ANTONESCU

IN JUDEȚUL HUNEDOARA

0 atțiune stăruitoare
pentru punerea in valoare

a surselor proprii 
de materii prime

Prin potențialul său industrial de un înalt 
nivel tehnic, prin cunoscutele bogății ale sub
solului, județul Hunedoara ocupă un loc im
portant în economia țării, atît în ce privește 
asigurarea materiilor prime pentru siderur
gie și metalurgia neferoasă, cît și in pro
ducția. acestor ramuri. De-a lungpl anilor, pe 
meleagurile hunedorene s-a dezvoltat în ritm 
mereu ascendent industria extractivă. în pre
zent, realizăm circa 62 la sută din producția 
de minereuri feroase, 38,8 la sută din pro
ducția de cărbune 
trala minereurilor 
tribuie cu 21,2 la 
nereuri neferoase,

Locul dominant 
sarcinile mari care îi revin în 1971 și în 
întregul cincinal, au determinat comitetul ju
dețean de partid, organizațiile de partid din 
acest sector economic să desfășoare o perse
verentă muncă de mobilizare și orientare 
a eforturilor specialiștilor, ale oamenilor 
muncii din unitățile acestei ramuri spre creș
terea gradului de valorificare a zăcămintelor 
minerale aflate în exploatare, spre descope
rirea și introducerea în circuitul economic 
a unor noi resurse de materii prime.

în înfăptuirea acestor importante sarcini, 
comitetul județean de partid a pornit de Ia 
o amplă analiză făcută la sfîrșitul lunii de
cembrie 1970 privind asigurârea rezervelor de 
minereu de fier și neferoase, în vederea în
deplinirii și depășirii planului de producție 
pe anul 1971 și în perspectivă. La întoc
mirea acestui studiu au participat cadre de 
specialitate de la Ministerul Industriei Mi
niere și Geologiei, de la Centrala minereuri
lor neferoase Deva. Centrala minereurilor 
feroase și nemetalifere din Cluj și întreprin
derea minieră Hunedoara, activiști ai comi
siei economice a comitetului județean de 
partid. Cu această ocazie, s-a reliefat faptul 
că și pînă acum s-a acordat o atenție mare 
activității de cercetare geologică și de explo
rare a zăcămintelor de minereuri. Dar re
zultatele obținute nu constituie decît o bază 
de plecare pentru activitatea noastră pre
zentă și de perspectivă in domeniul lărgirii 
bazei de materii- prime a țării.

La indicația comitetului județean de partid, 
Centrala minereurilor neferoase din Deva a 
acordat o atenție deosebită zonelor minera- •' 
Uzate'de la Oliab'a-Pdnăr, BruSturi-Luncșoara, 
Bucium, Vărmaga și âltele-. 'NumaiTa OhȘtta-” ; 
Ponor s-au executat peste 10 500 m de foraje 
și 2 260 m puțuri de cercetare, confirmîn- 
du-se rezerve care stau astăzi la baza în
tocmirii studiului tehnico-economic de valo
rificare a bauxitei din această zonă. Pornind 
de la rezervele identificate în această zonă, 
se . apreciază că este posibilă o creștere sub
stanțială a potențialului de bauxită al eco
nomiei naționale. Prin planul de măsuri adop
tat de comitetul județean de partid, se pre
vede ca aici. în. 1971, să continue cercetările 
in extinderea lentilelor de bauxită identifi
cate, cît și în îndesirea rețelei de cercetare 
la lentilele actuale.

Lucrările de prospectare și cercetare au 
fost extinse șl în. zonele Măgura-Certej, Brad- 
Caraci-Brusturi. Astfel, la mina Brusturi s-a 
intensificat, în ultima vreme, programul de cer
cetare atît pentru a se putea stabili potențialul 
zăcămîntului, cît și pentru crearea premise
lor de extindere a cercetării și în zonele 
adiacente in care s-a identificat o minerali- 
zație complexă — plumb, zinc, cupru. Se 
preconizează ca, prin lucrările programate în 
1971, rezerva de minereu conturată actual
mente în aceste zăcăminte să sporească sim
țitor. De altfel, merită subliniat și faptul că, 
în urma 
geologice 
asigurat atît baza de materii 
producției prevăzute pe 1971, 
pentru perioada 1972—1975.
.Fiind o acțiune deosebită 

ficării unor noi rezerve, va 
derată și reluată activitatea

pe linia valori- 
trebui reconsi- 
de cercetare a

zăcămîntului de la Ciungani-Căzănești. Cu 
ani în urmă, în această zonă s-a conturat un 
zăcămînt de gabrouri cu magnetită, cu 
importante cantități de rezerve confir
mate. Institutul de cercetări miniere a 
făcut încercări de preparare în fază pi
lot pentru valorificarea acestui zăcămînt, 
soldate cu rezultate favorabile, însă Ministe
rele Industriei Miniere și Geologiei, al In
dustriei Metalurgice și.al Industriei chimice, 
care au stabilit un program comun pentru 
elaborarea studiilor, deși și-au programat 
încă în 1973 definitivarea lor, nu le-au în
cheiat nici pînă astăzi, lucrările de cercetare 

. privind stabilirea soluțiilor de prelucrare 
valorificare bătînd pasul pe loc.

Cu nimic mai puțin importante sînt 
sarcinile ce se impun în etapa actuală 
direcția dezvoltării bazei de minereuri 
roase. Din studiul întreprins, la sfîrșitul anu
lui trecut, rezultă că la 
nieră din Hunedoara nu 
întregime programele de 
de investiții programate ... ... ..
în consecință, s-au stabilit sarcini concrete, 
cu termene și responsabilități precise, în sco
pul recuperării rămînerilor în urmă, al asi
gurării condițiilor pentru îndeplinirea planu
lui pe 1971 și în perspectivă. A fost întoc
mit un program pentru executarea lucrărilor 
în subteran, de pregătire și complimentare, 
care să mărească gradul de asigurare cu re
zerve gata pregătite, pentru exploatare. Tot
odată, vor începe lucrările de decopertare a 
rezervelor din pilierul Cerna. întrucît volu
mul de rezerve al întreprinderii, existent la 
sfîrșitul anului trecut, prezintă o scădere — 
determinată de eficiența redusă a lucrărilor 
geologice efectuate — s-a stabilit ca, în pri
mul trimestru al acestui an, să se corecteze 
programul de lucrări, orientînd plasarea a- 
cestora în zone cu posibilități maxime de 
mineralizare.

La întreprinderea minieră din Hunedoara 
s-a constatat și o slabă preocupare a comi
tetului de direcție pentru realizarea viteze
lor de avansare la lucrările miniere, pentru 
dotarea cu utilaje la nivelul prevederilor din 
plan, cît și în ce privește asigurarea cu forța 
de muncă necesară. Pentru remedierea aces
tor neajunsuri, comitetul județean de partid 
a recomandat conducerii întreprinderii să 
elaboreze proiecte de organizare pentru toate 
lucrările de înaintare, căre să asigure înde
plinirea vitezelor de avanșare planificate. 
S-au luat, de asemenea, măsuri de extin
dere a acordului global la aceste lucrări (sis
tem care trebuie să cuprindă cel puțin 70 la 
sută din totalul acestora), însoțite de iniție
rea unor analize menite să. scoată în evi
dență posibilitățile de utilizare rațională a 
forței de muncă și de creștere a ponderii 
personalului direct productiv. Ansamblul de 
măsuri care uzează îmbunătățirea activității 
la I. M. Hunedoara este menit să garanteze 
îndeplinirea întocmai a sarcinilor de creș
tere a producției de minereu de fier.

Modul în care s-a pornit la materializarea 
amplului program de prospectare, cercetare 
și exploatare a rezervelor de. minereuri exis
tente în perimetrele actuale, ca și în cele 
noi. stabilit de comitetul județean de partid 
împreună cu ministerul de resort, ne îndrep
tățește să apreciem că,. înfăptuind cu perse
verență și inițiativă sarcina expresă trasată 
de conducerea partidului pentru extinderea 
bazei de materii, prime indigene, colectivele 
exploatărilor miniere ale județului Hunedoa
ra, și ale unităților de cercetare din acest 
sector vor obține, rezultate tot mai impor- 

. tante pe calea valorificării superioare a bo
gățiilor minerale din subsolul zonelor 
și introducerii în circuitul economic, 
a unor noi resurse existente în zona 
lor Apuseni și Poiana Rusca.

Ing. Ștefan ALMAȘAN
secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.

CONTRASTE
® (fa pic de adevăr, 

greu ca o piatră 
de moară

Intreprinderea de 
panificație și morărit- 
Gorj a comandat mai 
multe pietre de moară 
pentru dotarea unită
ților în subordine. Cu 
o pereche din aceste 
pietre a fost dotată și 
moara din satul Strim- 
ba-Jiu. comuna 
ceni 
rarul 
CU. Numai 
trele nu' 
nici din punct de ve
dere tehnic, nici cali
tativ. Deoarece'fiecare 
piatră este formată din 
mai multe bucăți cu 
rezistente diferite, su
prafața de contact din
tre ele s-a redus după 
un scurt timp de func
ționare. ceea ce are e- 
fecte negative asupra 
productivității. în plus, 
cercurile care leagă 
pietrele sînt înguste 
și subțiri și nu pre
zintă siguranță la tu
rația de 220 rotații pe 
minut.

Redacția a trimis a- 
ceastă scrisoare între
prinderii județene de 
morărit și panificație 
Gorj. în răspuns qe 
spune : „Cele sesizate 
conțin și un pic de a- 
devăr în sensul că du
ritatea pietrelor este 
puțin slabă. Cu aseme
nea pietre însă lu
crează toate morile 
prestatoare din județul 
nostru și nu am primit 
alte reclamații. La vii
toarele comenzi vom 
insista pe lîngă furni
zor — întreprinderea 
„Granitul" Orșova — 
să îmbunătățească ca
litatea pietrelor de 
moară". Ne bucură că 
există „un pic de ade
văr" în sesizare ; mai 
ales că „picul" de 
adevăr e greu cît o 
piatră de moară. Să 
sperăm că la „Grani- 
tul“-Orșova nu-1 va 
măcina indiferența.

Nu se pot da în acest sens 
general valabile ; fiecare
probleme o rezolvare potri- 
specificul și nevoile ei de 

producție. Din investigațiile fă
cute, distingem ca o notă, carac
teristică faptul că măsurile propuse 
sau luate în acest sens nu necesită 
de regulă investiții mari, ele fiind 
orientate cu precădere spre o îmbu
nătățire a procesului de producție, 
fără a-1 încărca cu elemente supli
mentare, greoaie. In multe cazuri, se 
apelează la reașezarea fluxului teh
nologic, la executarea unor lucrări 
de mică mecanizare și a unor inves
tiții mărunte.

Din păcate, acțiunea de integrare 
in circuitul productiv a spațiilor 
libere sau folosite necorespunzător 
nu se desfășoară pretutindeni la 
nivelul dorit. într-o serie de între
prinderi, această chestiune se află 
încă în stadiul discuțiilor sau în 
faza unor preocupări timide, spo
radice. Cu cîteva excepții, în majo-

nate problemele legate de sarcinile 
imediate de producție, de export și 
de investiții. Avem în vedere, in a- 

. cest scop, cointeresarea nemijlocită 
a uzinelor din componența centralei 
în modernizarea mașinilor-unelte pe 
care le produc, în realizarea întocmai 
a planului de asimilări și în ridica
rea permanentă a competitivității tu
turor produselor. în esență, soluția 
preconizată constă în limitarea ratei 
beneficiului — de către conducerea 
centralei — pe măsură ce se depă
șește o anumită perioadă limită de 
la asimilarea produselor.

în uzinele constructoare de mașini- 
unelte durata medie a ciclurilor de 
asimilare este de. 2—3 ani. Urmărim 
să reducem această durată luînd mă
suri de amplificare și intensificare a 
cercetării științifice, de îmbunătățire 
a colaborării Institutului de cercetări 
și proiectări pentru mașini-unelte și 
agregate, din cadrul centralei, cu în
treprinderile producătoare, dezvoltînd 
și întărind compartimentele de con
cepție din uzine, asigurînd la nivelul 
centralei o judicioasă corelare a 
lucrărilor de cercetare cu cele de 
asimilare, ă planului de modernizări 
și asimilări cu cel de producție. Con
sider, în această ordine de idei, că 
a devenit necesar ca plata integrală 
a salariilor cadrelor de cercetare- 
proiectare să fie condiționată de rea
lizarea sarcinilor privind moderni
zarea și asimilarea de produse noi. 
Toate acestea se impun deoarece 
acordînd — ani în șir — insuficientă 
atenție problemelor de perspectivă, 
cunoașterii aprofundate . a cererilor 
pieței externe, unele uzine, sînt practic 
nepregătite să-și dezvolte corespunză
tor fabricația, să-și amplifice în timp 
util exporturile pe măsura cerințelor.

Mult timp s-ar putea cîștiga în ac
tivitatea de asimilări de produse noi 
și prin simplificarea unor formalități 
de prospectare a cerințelor benefi
ciarilor, de avizare a documentațiilor 
și de omologare a prototipurilor. 
Spun aceasta deoarece consultarea 
beneficiarilor în vederea asimilării

oricărui produs nou durează în me
die 3—4 luni, iar avizarea studiilor 
tehnico-economice, a proiectelor teh
nice, și a proiectelor de execuție. <ța 
și obținerea unor semnături și apro
bări — alte 5—6 luni. La acestea se 
mai adaugă, evident, timpul efectiv 
de elaborare a proiectelor de execu
ție, tehnologiei și a proiectelor de 
SDV-uri, cel necesar pentru execuția 
modelelor și a pieselor turnate, a 
SDV-urilor și a prototipurilor, pre
cum și pentru efectuarea omologării. 
Socotesc de aceea oportun, exclusiv 
pentru a cîștiga timp, ca avizarea fa
zelor intermediare a lucrărilor de 
asimilare să nu se mai facă de către 
consiliul tehnico-științific al ministe
rului, ci la nivelul centralei indus
triale. Este necesară, de asemenea, 
procurarea mai operativă de peste 
hotare a modelelor de referință și a 
unor materiale, aparate, mecanisme 
sau subansamble necesare in canti
tăți mici pentru realizarea prototipu
rilor, ca și accelerarea importurilor 
„de completare", domenii în care 
centrala ar trebui să capete compe
tențe mai mari decît pînă acum. 
Bunăoară, consider că ar fi bine ca 
centralele să aibă posibilitatea de a 
contracta importurile pentru planul 
tehnic pe tot parcursul anului si fără 
obligația de a procura, în acest scop, 
două-trei oferte.

Nu m-am referit, in rîndurile de 
față, decît la o mică parte a preocu
părilor consiliului de administrație al 
centralei

- ielnic că 
ciclurilor 
a noilor 
vom lua, . 
lui de modernizare a produselor și 
a tehnologiei de fabricare a lor. sar
cinile care ne revin din amplul pro
gram de dezvoltare a economiei sta
bilit de partid vor fi îndeplinite în
tocmai. producția autohtonă de ma
șini-unelte se va dezvolta în ritmul 
prioritar prevăzut și va atinge in a- 
cest cincinal — atît ca volum cît și 
ca diversitate și tehnicitate — nivelul 
planificat.

noastre. Este insă neîndo- 
prin măsurile de scurtare a 
de asimilare în fabricație 
mașini-unelte pe care le 

prin intensificarea procesu-

TR. SEVERIN (prin tele- 
;'on, de Ia Ion Angliei). - 
La Șantierul naval din Tur- 
nu-Severin se află in dife
rite faze de construcție 25 
de nave maritime și fluvia
le. Dintre acestea, în . sta
diul cel mai avansat de lu
cru este cargoul frigorific 
cu o capacitate de 2 000 
t.d.w., căruia i, se fac ulti
mele probe de cheu, cu re
gim de funcționare la toate 
instalațiile pentru a fi li
vrat beneficiarului la in-

1 I Illi 1 ■
1 ; s
lunii aprilie. Un 

asemănător, con
teputul 
cargou 
stfuit tot aici, a pornit zi
lele trecute în prima sa 
confruntare cu largul mării 
Șint două noi vase care se 
adaugă celor 502 nave, cu o 
capacitate totală de 
le tone, construite 
ultimul deceniu.

în cincinalul 
eeput. Șantierul 
Severin va avea
noi tipuri de nave. în pre-

225 000 
aici în

a în- 
Turnu

cave
din 
de asimilat

execută prototipulzent, se
șlepului de 1 200 t.d.w., care 
urmează să fie omologat în 
luna aprilie. Totodată, se 
tac intense pregătiri pentru 
începerea construcției car
gourilor frigorifice de 2 000 
t.d.w. modernizate. în noua 
variantă, s-au adus îmbu
nătățiri constructive și 
funcționale noilor cargouri 
frigorifice. în fotografie : 
Aspect de la Șantierul na
val din Tr. Severin.

E aproape un an de 
cînd Banca agricolă, fi
liala Slobozia, a consta
tat, in urma unor ve
rificări, o sumedenie 
de nereguli la între
prinderea intercoope- 
ratistă de reparații din 
Călă-rași. De atunci se 
fac mereu expertize, 
dar cercetările înain
tează în ritm de melc. 
Deși dosarele cresc, 
pînă acum nu s-a fă
cut lumină deplină în 
acest caz. Aspectele 
sînt multe. La ' anali
zarea statelor de pla
tă, inspectorii băncii 
au constatat că cei din 
echipa care a executat 
lucrările 
timp de aproape 
an 
9 000 
care. De unde banii ? .

Iată pe scurt cum 
s-au petrecut lucrurile, 
în 1969 s-au construit 
adăpători automate în 
grajdurile de vite la 22 
cooperative agricole 
din județ. în deviz, 
meșterii care lucrau 
sub firma amintitei în
treprinderi au asimilat 
lucrările’ de-jnontare a 
țevilor în grajduri la o 
categorie superioară, 
corespunzătoare insta-

lațiilor ce se execută 
în spitale sau labora
toare, ceea ce a păgu
bit cooperativele cu 
94 721 lei. Dar cum . 
suma li s-a părut, pro
babil, prea mică, au 
mai adăugat 41 782 lei 
sporuri de toxicitate. 
Doar lucrau în graj
duri ! Nici aceasta nu 
i-a mulțumit. Au mai 
trecut in deviz încă 
31 366 lei pentru că lu
crau, chipurile, în spa
tii ocupate de animale, 
fapt ce i-â-r fi stinghe
rit. (în realitate, în a- 
cest timp, necuvîntă- 
toarele se aflau în pa
docuri sau Ia pășune). 
Și tot așa au umflat 
devizele, vizate cu 
larghețe de tehnicieni 
de la sectorul de con
strucții al U.J.C.A.P.- , 

cind, 
ates-

cerce- 
aceste 
coope- 

au 
res- 
pes- 
mi-

Ialomița, pînă 
după cum o 
tă ultimele 
tă-ri, numai din 
„mici adaosuri" 
rativele agricole 
fost păgubite cu 
pectabila sumă de 
te o jumătate de 
lion de lei. La fraudă 
s-au dovedit meșteri ; 
să-i vedem acum, la 
restituitul banilor.

©„Ziua hotăra, 
noaptea 
se răzgîndea"

Mare meșter zidar 
a fost Manole ! Pu
nea suflet în tot ce fă
cea — și de aceea a 
intrat și în legendă. 
O legendă pe care o 
cunosc cu toții, dar pe 
care unii n-au înțe
les-o cum trebuie ; au 
priceput-o strîmb, și 
încearcă s-o adapteze 
într-o manieră pro
prie.

De pildă, la Buzău. 
Din cauza slabei ca
lități a execuției, la 
trei blocuri din car
tierul buzoian Obor 
(executate de între
prinderea județeană de 
construcții-montaj) lu
crările au fost sistate 
timp îndelungat, 
așteptarea 
lor unei 
tehnice. Mai departe : 
datorită nerespectării 
proiectului de execuție 
la construcția car
mangeriei din cadrul 
T.A.P.L.-Buzău, fun
dația și zidăria (160 000 
lei 1) au fost demola
te. Contravaloarea pa
gubei — calculată cu 
milostenie la suma

de 20 600 lei — rela
tează corespondentul 
nostru — zice-se că ar 
fi suportată de vino- 
vați. Bine și așa ! Dar 
cine suportă pierderi
le provocate de neres- 
pectarea termenelor 
de dare în funcțiune ? 
Iată o altă întîmplare 
nu mai puțin șocantă. 
Pentru dezvoltarea 
centrului de vinificație 
Pietroasele era pre
văzută realizarea unei 
capacități de 50 de va
goane vin. După ce 
s-au executat lucrări 
în valoare de peste 
100 000 lei, acestea au 
fost stopate. Motivul ? 
Dumnealui, beneficia
rul, a dispus să se în
tocmească un nou pro
iect, pentru o capaci
tate de 150 de va
goane. După cum se 
vede, experimentele pe 
banii statului continuă. 
Nu știm cît timp — 
organele tutelare de 
resort n-au fixat o 
dată, calendaristică cer
tă. O așteptăm. Dar 
în nici un caz la întîi 
aprilie !

© Un dentist 
la Zărnești!

De trei ani, 
„6 Martie" din 
nești livrează 
triei un nou tip de u- 
niversal pentru strun
guri, universal pe 
care cei ce l-au con
ceput îl consideră... 
perfecționat. Numai că 
aceste perfecționări se 
convertesc, la benefi
ciari. în pagubă sa
dea. La Combinatul 

Satu- 
un a- 
de u- 
cauza 
de la 
pre- 
părți 

la o

„1 Mai" din 
Mare s-a creat 
devărăt cimitir 
niversale — din 
știrbirii dinților 
bacuri și uzurii 
mature a altor 
componente. De 
durată de funcționare 
de doi ani, a bacuri
lor anterioare, s-a 
juns azi, prin... stră
duințe succesive, la o 
durată de maximum 
două luni. Inginerii și 
maiștrii de la între

a-

prinderea sătmăreană 
— ne relatează cores
pondentul nostru Oc- 
tav Grumezea — sînt 
de părere că inovato
rul a înzestrat 
cui cu dinți 
mulți, secționați, 
cîndu-i fragili, 
calculîndu-se real 
rezistenta piesei 
măsura solicitărilor in 
producție, 
prin care 
beneficiari 
solicită 
nești 
pentru 
duqția 
cu bacuri rebut au 
rămas fără ecou ; 
cade, în continuare, o 
adevărată grindină de. 
asemenea universale, 
cu dinții știrbi. Dar 
care, totuși, „mușcă" 
bine din rentabili
tate 1

ba-
Drea

fă- 
ne- 
nici 

pe
Adresele 

„ferici ții" 
păgubiți 

din Zăr- 
măsuri 

pro- 
universale

celor 
să ia 
a curma 
de 

bacuri rebut 
fără
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• SEMIGENȚENAR

Anii luptei antifasciste:

FORȚELOR
Este incontestabil — faptele au 

dovedit-o — că în întreaga istorie 
a României moderne nu a existat 
dușman mai crîncen al intereselor 
oamenilor muncii, nu a existat 
sursă generatoare de pericole 
grave pentru destinele patriei, pen
tru însăși ființa națională a po
porului decît fascismul.

Masele cele mai largi ale po
porului, clasa muncitoare, țărăni
mea, figurile cele mai reprezenta
tive ale intelectualității, militanții 
democrați au respins cu vehe
mență fascismul.

în același timp, adevărul istoric 
impune a se sublinia că forța poli
tică cea mai consecventă din țara 
noastră care a militat pentru salv
gardarea independenței naționale 
prin coalizarea tuturor forțelor de
mocratice, patriotice, în scopul îm
piedicării ascensiunii fascismului a 
fost Partidul Comunist Romăn.

încă din primii ani ai instaurării 
hitlerismului, înțelegînd pericolul 
ce-1 reprezenta fascismul german 
pentru libertatea și pacea popoare
lor Europei, Partidul Comunist Ro
mân a luat în mîinile sale steagul 
luptei pentru interesele fundamen
tale ale poporului, pentru indepen
dență națională. „Noi, comuniștii — 
glăsuia un document al P.C.R. din 
1 noiembrie 1935 ■— sîntem gata să 
apărăm cu arma în mină indepen
dența României, dacă țara noastră 
ar fi silită să ducă un război na
țional de apărare contra imperialis
mului fascist".

în scopul întăririi capacității de 
apărare a României împotriva agre
sorilor fasciști, partidul a preconi
zat înfăptuirea unor măsuri con
crete. în cadrul lucrărilor plenarei 
lărgite a C.C. al partidului din au
gust 1936 au fost indicate căile or
ganizării rezistenței populare îm
potriva unui atac din partea fascis
mului german, prin măsuri de ordin 
politic, economic, social și militar, 
pentru „întărirea capacității de a- 
părare a țării și a armatei române". 
Totodată, plenara sublinia că, în 
cazul în care România va fi atacată 
de Germania hitleristă sau de alte 
puteri fasciste, „comuniștii vor con
sidera necesară apărarea fiecărei 
palme de pămînt a țării noastre", 
se vor situa în „primele rînduri ale 
luptătorilor pentru respingerea a- 
gresiunii fasciste".

în același timp, P.C.R., a dus o 
politică de coalizare a, tuturor, .for
țelor patriotice, democratice, pro
gresiste ale societății românești, de 
unire a tuturor celor ce înțelegeau 
ce grave primejdii aduce cu sine 
fascismul pentru libertatea și in
tegritatea patriei, pentru condițiile 
de viață ale poporului.

Justețea orientării partidului a 
fost confirmată de largile acțiuni 
populare cu caracter antifascist, la 
care, alături de P.C.R., au participat 
Partidul socialist, Partidul socia- 
list-unitar. Frontul plugarilor, Ma- 
dosz, unele organizații ale P.S.D., 
ale Partidului național-țărănesc, 
Partidului radical-țărănesc și Parti
dului țărănesc (dr. N. Lupu). Succe
sele obținute în alegerile parțiale 
din 1936 din județele Mehedinți și 
Hunedoara, în alegerile din 1937 
pentru consiliile locale la Ploiești, 
Iași, Cluj, Bihor și alte localități 
au verificat eficiența luptei unite 
a forțelor democratice, posibilitatea 
realizării unui larg front contra fas
cismului.

în martie 1939, cînd trupele hitle- 
riste, care cotropiseră Cehoslovacia, 
ajunseseră la granițele țării, parti
dul comunist a adresat întregului 
popor un apel vibrant de „unire in
tr-un singur front puternic contra 
lui Hitler și a aliaților săi revizio
niști". Chemările insuflețitoare ale 
partidului comunist au avut un pu
ternic ecou în rîndurile muncitori
lor, care își exprimau hotărîrea de 
a apăra cu orice sacrificiu integri
tatea teritorială a României. în ca
drul unor ședințe de breaslă, ca a- 
ceea din 19 martie 1939 a muncitori
lor metalurgiști din București, vor-

STEGARUL UNIRII

PATRIOTICE
bitoriî au arătat că muncitorii sînt 
gata „să se ducă la graniță, la Si- 
ghet, pentru ca să rupă capul lui 
Hitler acolo, la granița țării româ
nești". Starea de spirit antihitle- 
ristă a maselor și-a găsit o puter
nică expresie in cursul marilor de
monstrații antifasciste de la 1 Mai 
1939 din București, Cluj, Iași, Ti
mișoara, Bacău, Alba Iulia, Oradea 
și din alte localități.

Deși numeroasele acțiuni antifas
ciste confirmau posibilitatea reali
zării unei largi concentrări demo
cratice antifasciste, ea n-a putut 
fi integral valorificată, datorită po
ziției anticomuniste, ca și fricii 
de mase, manifestate de liderii 
reacționari ai partidelor burgheze, 
refuzului lor de a încheia o înțele
gere pe plan național cu partidul

Împotriva Dictatului de la Viena: IN APĂRAREA

INTEGRITĂȚII TERITORIULUI NAȚIONAL
Primejdia plutea în atmosferă ca 

ceva înăbușitor și apăsător înainte 
de furtună. Abia acum înțelegeam 
tilcul cuvintelor dintr-o conversa
ție avută cu ani în urmă la Ham
burg.

— România trebuie să înțeleagă, 
zicea S. A. fiihrerul Gerhardt, că 
numai dacă cedează lui Horthy o 
parte din Transilvania poate să râ- 
mînă independentă.

— Niciodată — am răspuns, con
vins că un asemenea act monstruos 
este cu neputință.

Și iată că în vara anului 1940 se 
vorbea tot mai insistent de cedarea 
Transilvaniei de nord. Avertizind 
poporul român asupra primejdiei ce 
se apropia, Partidul Comunist Ro
mân arătase că „o groaznică catas
trofă pindește poporul muncitor". 
„Scînteia" din noiembrie 1939, în 
articolul „Nori negri deasupra Ro
mâniei", scria : „România după 
Mtinchen e mai mult ca orieînd... o 
țară pîndită". Nu ne venea să 
credem, nouă, comuniștilor și anti
fasciștilor din Cluj. Va trebui să ne 
împotrivim cu armele,. nu .vom ceda 
— aceasta era voința tuturor pentru 
care pămîntul patriei era sfinț, iar 
aceștia erau milioane, erau poporul.

Mulți intelectuali antifasciști se 
grupaseră în jurul săptămînalului 
cu orientare democratică „Țară 
Nouă". „La stînga nu avem nici un 
dușman !“ fusese dintru început de
viza noastră. Dar ’ presiunea de 
dreapta creștea în toată Europa, iar 
dictatura regală rostogolea Româ
nia spre apele tulburi și ameste
cate cu singe ale fascismului..

Demascînd adevăratul scop urmă
rit de către fasciști, Partidul Co
munist Român se adresa maselor, 
arătîndu-le că fascismul internațio
nal își îndreaptă atenția spre Ro
mânia, creînd în mod artificial așa- 
zisa problemă a Transilvaniei și 
urmărind prin aceasta „...dezorga
nizarea României, slăbirea ei pen
tru ca s-o poată înghiți mai ușor, 
pentru ca s-o poată transforma maî 
ușor într-un nou bastion al fascis
mului. într-o sursă de materii pri
me necesare pentru războiul plănuit 
de agresori, in bază de atac împo
triva U.R.S.S.".

în acele zile, partidul ne-a cerut 
să redactăm un manifest prin care 
să cerem răspicat să nu se cedeze 
nici o palmă din pămîntul țării. Ne 
adresam tuturor, din orice partid 
politic și din orice categorie so
cială, făceam apel la patriotismul 
lor. De la oameni de vază adunam 
semnături pe care le socoteam echi
valente cu un jurămînt. Se adunau 
mii de semnături. Ne-am dus — 
ca să-i punem la încercare — pînă 
și la fruntași ai Gărzii de Fier. Am 
fost refuzați categoric.

în același timp, deosebî- 
mceptii si tactică între

comunist, 
rile de c 
partidul comunist și partidele so
cialiste. stările de lucruri stator
nicite în relațiile dintre ele nu au 
făcut posibilă realizarea frontului 
unic muncitoresc, ca nucleu al 
unui larg front antifascist. Eveni
mentele internaționale din a doua 
jumătate a anului 1939 și din 1940 
au dus la instaurarea dominației 
Germaniei naziste asupra Europei, 
la activizarea organizațiilor fasciste 
și a cercurilor prohitleriste care 
erau împinse treptat, cu compli
citatea vîrfurilor burgheziei și mo- 
șierimii și a palatului, pe primul 
loc pe scena politică românească.

Amploarea mișcării antifasciste 
din România din anii premergători 
celui de-al doilea război mondial, 
mișcare în fruntea căreia s-a situat 
Partidul Comunist Român, a creat 
însă tradiții robuste și premise pu
ternice ale unei noi etape a luptei 
de eliberare socială și națională, 
ce avea să fie încununată de vic
torie în august 1944.

Gheorghe ZAHARIA

— România trebuie să-și ispă
șească păcatele. Și-apoi, n-o să ne 
strice un veac de ocupație ger
mană !

Cinic și monstruos răspuns din 
partea unei organizații care, de alt
fel, avea să se afirme deschis, pe 
față și fără rușine, drept coloana a 
V-a a lui Hitler în România, fă- 
cind totul spre a pregăti acel veac 
de ocupație după care tînjea...

Conducătorii de dreapta ai par
tidelor burgheze se pronunțau pen
tru espectativă, în fapt pentru pa
sivitate... Socoteam că esențialul 
era ca masele să-și spună cuvîn- 
tul, și, din însărcinarea partidului, 
ne aflam mereu în mijlocul lor, le 
înfățișam poziția partidului.

A sosit și ziua fatală. 30 august 
1940. Seara, Piața Unirii din Cluj 
s-a umplut pînă la refuz de oameni. 
Vestea Dictatului de la Viena a 
produs o indignare fără seamăn. A 
doua zi, la chemarea Partidului Co
munist Român, Clujul a ieșit in 
stradă. în rîndurile demonstranți
lor se aflau mii, de muncitori, ță
rani veniți din sate îndepărtate, 
toată intelectualitatea. Muncitorii 
maghiari pășeau alături de cei ro
mâni. „Jos Dictatul de Ia Viena 1" 
— strigau toți. Revolta, mînia 
se îmbinau cu dorința fierbinte, cu 
speranța că, în cele din urmă, 
dreptatea va birui. Era o grandi
oasă manifestație a patriotismului, 
prefigurînd ceea ce a urmat peste 
cinci ani, dar atunci cu arma în 
mînă, în august 1944.

Ceea ce se întîmpla la Cluj, se 
petrecea simultan la București, ca 
și la Brașov, Timișoara, Arad, O- 
radea, în alte orașe, căci pretutin
deni masele, pătrunse de patriotism 
și, în același timp, dinamizate, e- 
lectrizate de chemările P.C.R., ex
primau un protest unanim, refu
zul întregii națiuni de a-și pleca 
fruntea în fața samavolniciei.

La Cluj s-a înființat atunci un 
comitet care să ducă lupta mai de
parte. Mi-aduc aminte că printre 
membrii lui erau Iuliu Hațieganu, 
Onisifor Ghibu, Lucian Blaga și, în 
general, fruntașii intelectualității 
clujene. „Țară Nouă", ultimul nu
măr, a apărut cu un singur articol: 
Manifestul nostru de protest. Era 
sfîrșitul lut august 1940. La 6 sep
tembrie s-a instăpinit dictatura 
fascistă.

Cei care nu eram din Ardealul de 
nord am fost nevoiți să părăsim 
Clujul. Dar la Sibiu, la Brașov, la 
Timișoara, la București, fiecare 
unde l-a dus destinul, am reluat 
legăturile cu partidul, pregătindu- 
ne de noi bătălii pentru Țara Nouă 
de astăzi, spre care năzuiam cu ar
doare de pe atunci.

Mihai BENiUC

1940-1944: ORGANIZATORUL LUPTEI

ÎMPOTRIVA DICTATURII Șl A OCUPANTILOR 

HITLERIȘTI
6 septembrie 1940 este ziua ne

fastă a „încununării" unui lung 
lanț de-trădări făptuite de vîrfurile 
reacțiunii burghezo-moșierești, de 
palat și de oamenii lui, ceasul în
genuncherii lor definitive în fața 
„Axei". în acea zi, poporul român 
a rămas în fața Istoriei cu toate 
rănile sale trupești și morale des
chise : Ardealul sfîrtecat, bogățiile 
țării, și pînă atunci ipotecate Ber
linului, oferite acum pe tavă lui 
Hitler, în pragul celui mai mare 
dezastru din cursul unei milenare 
existențe : declanșarea războiului 
antisovietic.

în toți anii care au urmat, nu
miți de atîtea ori și pe drept cu- 
vînt „negri", poporul însă n-a fost 
.singur. N-a fost singur, fiindcă ală
turi de el — termenul de „alături" 
este, într-un sens, impropriu căci, 
de fapt, în mijlocul și în fruntea 
lui, cirmaci încercat și decis să 
lupte cu toate vicisitudinile și pri
mejdiile — s-a ridicat Partidul Co
munist Român. Deși aflat într-o 
adîncă și nimicitoare ilegalitate de 
aproape două decenii, cu toate 
că cele mai bune, mai devotate, 
mai încercate cadre ale sale se a- 
flau în închisori și lagăre, su
puse unui regim de exterminare — 
renăscut cu forțe proaspete, cu 
noi cadre de luptători, reînsuflețind 
legături cu spiritele neaservite ale 
națiunii, din toate straturile popu
lare, utilizind formele cele mai di
verse de luptă, partidul cheamă, 
din prima clipă, la o împotrivire 
înverșunată, la luptă dirză contra 
dictaturii, — bătălie închinată idea
lurilor de salvgardare a indepen
denței, suveranității și a demnității 
națiunii române.

Partidul organizează nuclee de 
rezistență împotriva regimului an- 
tonescian și a ocupanților hitleriști, 
folosind toate formele, din cele mai 
ingenioase, inclusiv ale sabotajului 
în regiunea petrolieră, în centrele 
industriei extractive, în industria 
de armament, în transporturi, după 
cum îndeamnă țărănimea la ascun
derea de la rechiziționare a recol
tei. în diferite . colțuri ale țării 
aveau, în anii următori, din iniția
tiva partidului, să ia naștere for
mațiuni, din ce în ce . mai

Participarea la războiul antifascist: CU TOATE

FORȚELE Șl
Mînia noastră din August '44 ve

nea, ca un val nepolotit de foc viu,, 
tocmai de la străbuni. De la cei 
trași pe roată și de la cei amestecați 
cu țărina dinaintea conacelor boie
rești. De la cei împușcați în Piața 
Teatrului Național și de la cei a- 
runcați pe viață între ziduri grele 
de temniți.

Secole de-a rîndul, și pe unii și 
pe alții i-a mistuit același dor de 
libertate. Dreptatea, și pîinea, și 
pămîntul, șl demnitatea pentru con
diția lor umană, ei și le-au cerut 
bărbătește. Cu barda, cu pumnul. 
Și cu vorba răspicată, strigată de 
Ia tribună, strigată în stradă, ori 
zvîrlindu-le-o în față celor stăpîni 
pe arme și pe justiție.

Important e că nici o jertfă n-a 
fost zadarnică, și încă o dată s-a 
dovedit că nu-i forță oarbă pe lu
me care să împiedice drumul spre 
lumină al unui popor. Fluviul mî- 
niei și-a lărgit matca, iar în matca 
lui s-au adunat, cu anii, toate apele 
țării, de la un capăt la altul, cunos
cute ori abia bănuite.

Partidul comuniștilor s-a dovedit 
a fi factorul determinant al istoriei, 
ca singura forță capabilă să salveze 
tara și, deopotrivă, întruchipare a 

bine echipate, de rezistență înar
mată. Lungul șir de procese, 
soldate cu sute de ani de temniță 
și execuții sînt dovezile spiritului, 
de abnegație în slujba marilor idea
luri patriotice de care au dat do
vadă comuniștii în acei ani crunți 
de tenebre.

Și au fost posibile aceste acți-. 
uni, fiindcă, în acei ani, partidul a 
desfășurat o vastă acțiune politică 
de raliere, la paltforma de luptă îm
potriva hitleriștilor, a tuturor for
țelor democratice și antifasciste ale 
țării. Frontul unic muncitoresc rea
lizat la inițiativa partidului comu
nist, alianța cu toate forțele 
democratice ce înțelegeau să se 
opună dictaturii, războiului — 
toată această vastă coaliție antihit
leriste a fost opera Partidului Co
munist Român, roadele gîndirii, 
strategiei si ale luptei sale, roadele 
simțirii sale patriotice și interna
ționaliste.

Această acțiune organizată, te
nace, avea să-și dea roadele de
pline în ziua de 23 August 1944, 
cînd întreaga armată română, ca un 

, singur om, întoarce armele împo
triva hitleriștilor. Insurecția arma
tă din august, socotită astăzi de cei 
mai competenți comentatori ai ce
lui de-al doilea război mondial, „o 
cotitură decisivă" in soarta arme
lor, în măsura în care a determi
nat prăbușirea întregului front bal
canic, a deschis calea înaintării vi
jelioase a Armatei Sovietice spre 
inima Europei Centrale și l-a obli
gat pe Hitler să disloce 70 de di
vizii din Apus pentru ca.să încerce 
să oprească „hemoragia" provocată 
de acțiunea trupelor române — tot 
acest vast plan strategic și tactic ce 
poartă numele istoric : „23 August 
1944" e opera de glorie a Partidu
lui Comunist Român.

Și au fost atît de patetice, de 
înflăcărate luptele partidului din 
acei ani, îneît ne dăm astăzi seama 
că expresia ANI NEGRI e insufi
cientă fiindcă e unilaterală. E ade
vărat că au fost ani de tenebre, dar 
AU FOST ȘI ANI CE AU PRE
GĂTIT LUMINA CELOR CARE 
AU URMAT.

Aurel BARANGA

RESURSELE ȚĂRII
tuturor idealurilor de libertate, 
independență și dreptate socială 
din ființa poporului României. Ge
niul cu care a fost pregă
tită întoarcerea armelor contra 
Germaniei hitleriste și-a pus pece
tea pe întreaga desfășurare a eve
nimentelor ulterioare. Nu doar pen
tru că insurecția a cuprins totalita
tea forțelor noastre de luptă, la a- 
celași ceas prevăzut și într-o disci
plină înmărmuritoare, ci mai ales 
pentru că partidul și-a aflat în sine, 
in capacitatea cadrelor sale, tăria 
de a conduce simultan două fron
turi : frontul pornit în valuri spre 
Apus, pe urmele fascismului, ca și 
frontul declanșat în țară, pentru o 
se implica țării alt destin.

Să ne amintim de riposta dușma
nului, fulgerătoare și barbară, cu 0 
consecințe, altfel, iremediabil tragi
ce pentru România, dacă, să zicem, 
dușmanul ar fi întîmpinat o rezis
tență lipsită de patosul fermității 
revoluționare. Zdrobirea lui, însă, 
tocmai neclătinarea comunistă i-a 
semnat-o — și definitiv.

Fiindcă, dincolo de orice alte spe
culații ale momentului de răscruce 
de-atunci, un mare adevăr se im

pune implacabil : lovitura nimici
toare pe care România revoluționa
ră i-a dat-o Germaniei fasciste, în 
acele zile de August '44.

Astfel că, o dată cu eliberarea 
prin grele sacrificii a pămîntului 
patriei, noi ne-am cîștigat și dreptul 
de a aparține coaliției antihitleriste. 
Și întreaga Armată Română s-a 
angajat, ca un singur om, alături 
de Armata Sovietică, luptînd vi
tejește pînă în clipa păcii, elibe- 
rîndu-și patria și vărsîndu-și sîn- 
gele pentru libertatea popoarelor 
vecine ; dacă întreaga țară, ca un 
singur om, îndurînd bărbătește lip
suri cumplite, a dat totul pentru 
front, totul pentru victorie ; dacă 
ne-am adus partea impresionantă 
de jertfă și eroism în acest. război. 
— a patra țară din lume prin nu
mărul jertfelor date — cu atît 
mai mare e meritul Partidului Co
munist Român de a fi reușit să fie, 
pentru acele vremuri de cumpănă, 
singura cumpănă dreaptă între pre
zentul țării și sursele primordiale.

Conferința de pace de la Paris: PENTRU

0 ROMÂNIE NOUĂ, DEMOCRATICĂ, LIBERĂ
In împrejurările internaționale 

complexe în care se manifestau 
primele rafale ale „războiului rece", 
iar guvernul democratic instaurat 
la 6 martie 1945 întîmpina pe plan 
extern adversitatea unor cercuri 
occidentale care patronaseră econo
mic și politic fostele clase domi
nante din România. Partidul Co
munist Român a inițiat și coordo
nat acțiunea politico-diplomatică 
pentru ca interesele poporului și 
țării noastre să fie reprezentate și 
susținute la Conferința de pace din 
1946 în conformitate cu voința ma
selor. Exponent fidel al intereselor 
națiunii, partidul comunist, în co
laborare cu celelalte formațiuni 
politice din cadrul Blocului Parti
delor Democrate, a participat activ 
la formularea și susținerea poziției 
României în fața Conferinței de 
pace.

P.C.R. și-a afirmat fără echivoc 
poziția, subliniind „susținerea la 
Conferința Păcii a unui punct de 
vedere conform cu interesele păcii, 
necesitatea ca toate observațiile Și 
propunerile guvernului român să se 
inspire din politica de refacere a 
țării, de apărare a independenței și 
suveranității statului român".

însemnătatea deosebită a Confe
rinței de pace pentru țara noastră 
decurgea din faptul că tratatul ce 
se elabora urma să statueze în
tr-un document internațional înca
drarea efectivă a României în e- 
fortul popoarelor pentru zdrobirea 
fascismului, după cum urma șă 
confirme și angajarea acesteia ps 
calea democratizării reale a țării. 
Avea să fie prima confruntare in
ternațională amplă la care tinăra 
Românie democrată își făcea auzit 
cuvîntul, iar poziția P.C.R. avea să 
fie clară, așa cum se sublinia în 
„Scînteia" din 20 octombrie 1945 : 
„făurirea unei păci trainice se poate 
realiza numai prin „respectarea vo
inței fiecărui popor de a-și făuri 
singur regimul său social, respec
tarea independenței naționale și 
neamestecul în afacerile interne 
ale altor popoare".

Punctul de vedere al guver
nului român pornea de la reali
tatea că, pe baza amplei contri
buții militare și economice pe care 
a adus-o la lupta împotriva hitle
rismului, România era în drept să 
obțină : recunoașterea calității de 
cobeligerantă ; înlăturarea din tra
tat a clauzelor care afectau grav 
situația economică a țării ; îmbu
nătățirea condițiilor privitoare la 
limitarea armamentului și a forțe
lor sale armate, necesare pentru ă- 
părarea țării..

Situația de fapt pe care se bizuia 
poziția tării noastre provenea din 
marea autoritate pe care i-o dădea 
insurecția armată de la 23 August 
1944, ca și din realitatea de necon
testat că toate resursele umane și 
materiale ale tării fuseseră integral 

de Ia străbuni, ale României eroic* 
și permanente.

Dar cînd prezentul s-a continuat, 
în tumult, printr-un viitor de con
strucție socialistă și, la rîndu-i, fie
care ceas al viitorului devine con
tinuu o altitudine cîștigată, vedeți 
bine că nu mai poate fi nici o în
doială asupra drumului pe care 
l-am ales o dată pentru totdeauna.

Astfel că-n acești 50 de ani de 
viață ai Partidului Comunist Ro
mân se cuprind, în realitate, și cei 
două mii de ani de istorie ai po
porului nostru, statornicit aici, la 
Dunăre și pe Carpați, după cum și 
tot ce mintea noastră poate necepta, 
in numele aceleiași gîndiri comu
niste, pentru anii de mîine. Și a fi 
comunist azi, pentru România. în 
România, e totuna cu a fi omul ei 
de cetate, o cetate cit întinsul țării 
și cu tot atîtea milioane de con
științe comuniste cite suflete îi 
poartă numele.

Laurențiu FULG A

mobilizate în sprijinul războiului 
antihitlerist. Desfășurînd o susți
nută activitate pentru recunoaște
rea cerințelor îndreptățite ale po
porului român, delegația țării noas
tre s-a ridicat cu fermitate împo
triva încercărilor unor mari puteri 
occidentale de a utiliza tratatele de 
pace pentru a leza independența și 
suveranitatea țărilor mici, a-și con
serva privilegiile și a-și perpe
tua vechea dominație politică și 
economică asupra lor.

Deși marile puteri au fost una
nime în a aprecia multilateralul e- 
fort depus de poporul român în 
lupta pentru zdrobirea Germaniei 
naziste, Conferința de pace nu a 
acordat României statutul de cobe
ligerantă. De o mare importanță a 
fost, însă, faptul că delegația 
română — sprijinită de delegațiile 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Franței și 
ale altor țări — a obținut luarea 
în considerare a unora, dintre ce
rințele îndreptățite ale țării noas
tre. Astfel, Conferința de pace a 
restabilit integral drepturile legi
time ale României asupra terito
riului național, anulînd prevederile 
Dictatului de la Viena. în același 
timp,' s-a obținut recunoașterea de 
către conferință a faptului că 
România „a •- participat activ la 
războiul împotriva Germaniei". 
Respingînd încercările de prezen
tare deformată a contribuției 
României la războiul antifascist, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. sublinia : „împreună cu 
noi, împreună cu trupele aliate, 
noua Românie democrată a în
ceput lupta pentru înfrîngerea 
lui> Hitler, a făcut sacrificii consi
derabile în această luptă și noi toți 
recunoaștem serviciile aduse de 
poporul român acestei cauze".

Activitatea delegației române la 
Conferința de pace de la Paris, po
ziția consecventă adoptată de re
prezentanții partidului comunist și 
de alte personalități politice, pen
tru promovarea principiului egali
tății în drepturi a tuturor statelor 
mari și mici, pentru respectarea 
independenței și suveranității na
ționale, pentru triumful principiilor 
colaborării internaționale au întă
rit situația internațională a noii 
Românii, reprezentînd în același 
timp un sprijin important în lupta 
forțelor democratice conduse de 
partid împotriva cercurilor reac
ționare din țară.

în complexa situație politico-di
plomatică de la Conferința de pace. 
Partidul Comunist Român s-a ma
nifestat ca apărătorul ferm și con
secvent al intereselor națiunii ro
mâne, s-a dovedit la înălțimea mi
siunii sale istorice de conducător 
al luptei poporului pentru inde
pendență, pace și cooperare inter
națională.

Cristian POPIȘTEÂNU
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Revista „Lupta de clasă"
FEBRUARIE 1971

Publicul cititor a luat 
cunoștință cu interes de 
apariția recentului număr 
al revistei „Lupta de 
clasă". în cuprinsul bo
gat, variat, al revistei se 
disting materialele publi
cate în cinstea marii săr
bători ce se apropie : se
micentenarul partidului. 
Astfel, tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al 
P.C.R., publică un ar
ticol intitulat : „Noua 
structură socială a Romă-' 
nîei și creșterea rolului 
conducător al Partidului 
Comunist" în care este 
reliefată strinsa corelație 
dintre transformările a- 
dînci petrecute in compo
ziția tuturor categoriilor 
sociale din țara noastră, 
în raporturile dintre ele, 
și întărirea rolului con
ducător al partidului, în 
toate sferele vieții so
ciale, ca factor vital ai 
dezvoltării edificiului nos
tru socialist. Un articol 
publicat de tovarășul

Hie Răduleseu abordea
ză o temă de deosebi
tă actualitate socială 
politică : 
rațiunile 
pregătirii cadrelor, in pri
mul rind a activului de 
partid, de stat și al orga
nizațiilor obștești în pro
blemele conducerii econo
miei, a societății în an
samblul ei. în alte artico- 

ing. Mihail Flores- 
tratează unele as- 

esențiale ale în- 
puternice exer- 

de actuala re- 
științifică-tehnică 
producției. iar

Și 
necesitatea și 

perfecționării

le, 
cu 
pecte 
rîuririi 
citate 
voluție 
asupra
Ion Dodu Bălan proble
ma patriotismului în ar
tă. Lupta pentru unita
tea politică și organizato
rică a clasei muncitoare 
din România între anii 
1944 și 1948 este înfățișa
tă în materialul semnat 
de Carol Niri.

în paginile revistei sînt 
inserate, de asemenea, in
tervențiile Ia dezbaterea 
organizată de Secția de 
științe istorice a Acade
miei de științe sociale șî

politice în Jurul proble
mei adîncirii democrației 
socialiste — necesitate vi
tală a dezvoltării societă
ții socialiste, cerință că
reia partidul nostru ii a- 
cordă, constant, o deose
bită atenție.

De la articole care sin
tetizează 
filozofia 
tele care 
nificația 
a lui

opinii privind 
leninistă, la al- 
reliefează sem- 

operei teoretice 
Antonio Gramsci.

ori analizează un aseme
nea moment însemnat al 
istoriei naționale, ca miș
carea revoluționară con
dusă de Tudor Vladimi- 
rescu, probleme de ac
tualitate economică și 
socială, interne și inter
naționale — toate ilus
trează paleta tematică 
largă, interesantă a aces
tui număr al „Luptei de 
clasă".

O.C. — o «ouă colecție
în editura „Ion Creangă"

în condiții grafice deo
sebite, a apărut în aces
te zile, din inițiativa edi
turii „Ion Creangă", pri
mul număr dintr-o nouă 
colecție, sugestiv intitula
tă „A.B.C.". Dedicată ce
lor mai mici cititori, co
lecția își propune să le 
prezinte — într-o cărtici
că de mici dimensiuni, 
frumos ilustrată — „cele 
mai diferite fapte și fe
nomene din natură și so
cietate". Și aceasta, de
sigur, într-o formă cit

mai atractivă și maî in
structivă, pe măsura ca
pacității lor de înțelegere, 
stimulîndu-le totodată in
teresul pentru cunoaște
rea universului ce-i în
conjoară, pentru descifra
rea tainelor lumii mirifi
ce a naturii, pentru în
sușirea primelor noțiuni 
tehnice, științifice sau 
pentru înțelegerea mo
mentelor de seamă ale 
istoriei naționale și uni
versale.

Cel dinții volum publi-

cat, Comuna din Paris — 
cuprinzind un text sem
nat de Viniciu Găfița și 
desenele aparținîndu-i 
lui Gyorgy Mihail — ilus
trează elocvent posibili
tățile practic nelimitate 
de care dispune o colec
ție cu un asemenea pro
fil în transmiterea unor 
cunoștințe variate, inte
resante, investite cu o 
deosebită valoare educa
tivă. Iată de ce, consem- 
nînd și salutînd această 
apariție, credem că pu
tem să o socotim un în
ceput de bun augur, cu 
atît mai mult cu cit titlu
rile ce vor vedea lumina 
tiparului într-un viitor a- 
propiat — dintre ele a- 
rnintim. de pildă, „Rache
ta", „Galaxiile", „Plante 
subacvatice", „Cum au 
fost îmblînzite animale
le* sau „Garderoba pă
pușilor" — răspund celor 
mai diverse preferințe. 
Alăturîndu-se altei co
lecții, de curînd inaugu
rată, „Cărăbușul de ara
mă", menită să-i familia
rizeze pe micii cititori cu 
valorile poeziei româ
nești (volumele . publicate 
vor cuprinde versuri de 
Lucian Blaga, Octavian 
Goga, Ion Barbu, Șt. O.

Iosif și alții), precum și 
celeilalte serii de litera
tură de informare anun
țate, „Alfa" — destinată 
elevilor din clasele V— 
VIII — colecția „A.B.C." 
dovedește o dată în plus 
faptul că pentru editura 
ION CREANGĂ aflarea

unor cit mai adecvate 
formule și modalități de 
prezentare editorială re- 

o preocupare 
ce-și găsește 
în frumoase

prezintă 
constantă, 
împlinirea 
realizări.

s.

Jaloane...

MOVILEANU

La această rubrică am 
comentat și criticat in re
petate rînduri apariția în 
coloanele revistelor a u- 
nor lucrări în proză de 
condiție estetică minoră, 
care fac concesii schema
tismului. prețiozității și 
chiar derogărilor de Ia 
normele gramaticii., Se 
pare însă că revirimentul 
se lasă așteptat, 
ți a 
tre 
va 
tic 
rează povestioara 
iarnă, undeva...", apărută 
!n numărul pe februarie’ 
al revistei timișorene „O- 
rizont".

După demarajul nervos 
dintr-o scenă tensională : 
„Cîteva secunde se fixară.

Afirma- 
o îndreptățesc, în
altele, și cele, cîte- 

pagini cu tonus artis- 
scăzut care configu- 

,într-o

sfidîndu-se", autoarea, 
Sofia Arcan, își imobili
zează temporar persona
jele pe baricadele unei 
uri bidecenare. într-o 
haltă pierdută in nămeți 
și invadată de mirosuri 
sordide s-au intîlnit pen
tru a efectua „plata unei 
poliți de prea multă 
vreme neonorată", foștii 
amanți despărțiți cu 20 
de ani în urmă din cauza 
meschinului 
mâcinase pe

Povestirea 
dernă. Eroii
lectuali" : El, inginer, 
spirit format în aria so
bră a științei", Ea. Mar
ta, bărbătoasă, cu stare 
civilă incertă, setoasă de 
răzbunare. Și iat-o în 
clipa în care ura „răbufni

arivism ce-1 
bărbat
se vrea mo- 
sînt „ințe-

„un

cu furie" și ea se găsește 
lingă el „cu mina întin
să. aștepiind ce ?". Să 
fie fulgerarea unei lame 
tăioase ? Nu. ci „sticla 
cu restul de coniac", o 
butelcuță cu efecte prou- 
stiene. deoarece 
șează chinuitoare 
specții : 
învia exact 
de demult ? 
șăm cu noi 
susținem că 
moriei ne | 
aidoma trecutul ?' 
nefericire „depozitul 
teroclit al amintirii" — 
cum subtil sugerează au
toarea — se lasă greu 
explorat și eroii se avin- 
tă in meditații conver
gente desfășurate pe fun
dal sonor de gîlgueli și 
înjurături. Ce se întîmplă 
in continuare ? Cam ur
mătoarele : cifra 20 „îl 
sufocă și-l făcu să înjure 

, „o ajută să-și 
hanoracul, se dez- 
și el", „se sculă și 

cu sticla", ea 
să bea din sticlă 

înece", el se

declan- 
intro- 

,Oare putem re- 
o întîmplare 
Oare nu tri- 
înșine cîntl 
fluxul mc- 

poate reînvia 
Din 

e-

trivial", 
scoată 
brăeă 
reveni 
„reuși 
fără să se 
stăpîni „să n-o înjure, să 
n-o lovească", apoi din

nou El. directorul „cu 
chelie și început de bur
tă", „strînse sticla, bău", 
apoi Ea „îi luă sticla, 
bău" etc. între două sor
bituri de licoare, „intelec
tualii" se confesează a- 
gramat : „Prostii „La 
dracu...". „și ...drace" 
(diavolul e invocat de 
șase ori), „atunci am știut 
că nu ești numai o aven
tură de vacanță, deși pă
reai sau erai, nu știu, în
fiorător de banală, iar eu 
îmi trăsesem niște ja
loane precise pentru ceea 
ce urma să fac..,". în 
sfîrșit, el se calmează „cit 
de cit", trage o dușcă și 
finalul „volubil" 
firesc : „Atunci să 
confesiunile și să 
dragoste. Ei dorm
cunoaște, cadrul e sublim 
prin hidoșenia Iui".

în ultimele rînduri „se 
reîntîlnesc", iar directo
rul binecuvîntează „ma
rele lui cîștig".

Mă rog. la așa „jaloa
ne", așa „cîștig". Dar 
unde-i cel al cititorului 
purtat printr-un hățiș de 
prozaisme. poncife și con
versații pretențioase ?

cade 
lăsăm 
facem 
și re-

Ion ADAM
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FAPTUL! 
DIVERȘI 
sînt !
punctuale...

Oricît de grăbiți ar fi, turiștii 
care călătoresc pe șoseaua Pe- I 
troșani-Simeria, odată ajunși în I 
pădurea Silvuț, nu pot trece mai I 
departe fără a face aici un scurt ■ 
popas. Pentru că zeci de că- | 
prioare, ieșite din hotarele re- I 
zervației, îi întîmpină uneori 
chiar în mijlocul drumului. Deo- I 
sebit de primitoare se arată I 
turmele de ciute, îndeosebi după- • 
amiaza, între orele 17—19. Cei | 
porniți în drumeție prin Țara I 
Hațegului sînt invitați deci să | 
fie punctuali. Dacă vor îndeplini 
această condiție, căprioarele I 
nu-i vor lăsa să aștepte la locul I 
de întîlnire. "

Cine a !

încurcat... 
cisternele ? I

La depozitul de petrol din | 
Giurgiu au sosit, într-una din I 
zilele trecute, 39 de cisterne cu > 
motorină expediate de la Rafi- I 
năria nr. 3 Teleajen. La scurtă | 
vreme, . ele au fost descărcate, 
una' după alta, intr-un singur | 
rezervor. Cind s-a terminat in- I 
treaga operație, s-a constatat ' 
insă că una din cele 39 de cis- I 
terne fusese încărcată nu cu I 
motorină, ci cu... furfurol! Cum | 
a fost „rătăcită" ea printre cele- . 
lalte cisterne, deocamdată nu se I 
Știe. Cert este că valoarea furfu- I 
rolului „înghițit" de motorină se ' 
ridică la 150 000 lei. Acum, or- I 
ganele de resort au început „de- I 
cantarea" cazului. Pentru stabili- I 
rea vinovaților și „limpezirea" . 
răspunderilor ce le revin.

Escapadă
tragică

Salariații din subordinea ingi- | 
nerului șef cu producția de la I 
întreprinderea de construcții și • 
montaje metalurgice din Reșița ■ 
începuseră să dea semne de ne- I 
răbdare. Se apropia sfirșitul zi- | 
lei de muncă, dar șeful servi
ciului, Gheorghe Chiricuță, și I 
secretara sa, Viorica Chirilă, I 
încă nu apăruseră la birou. Au ■ 
fost căutați acasă. Răspunsurile I 
primite n-au fost însă de natură I 
să lămurească dispariția lor. în | 
urma cercetărilor întreprinse în , 
continuare, au fost găsiți dece- I 
dați în garajul în care Gh. C. I 
își ținea autoturismul. In seara * 
zilei precedente, după o plim- I 
bare de citeva ore, cei doi s-au I 
întors la garaj, au închis porțile I 
și au lăsat motorul în funcțiune . 
pentru a produce căldură. Din I 
cauza gazelor acumulate în în- | 
căpere, amîndoi au fost asfixiați. ’

Moara care , 
macină...
bani

In anul 1965, la Sadova (Su- I 
ceava), a fost inaugurată o moa- | 
ră unică in felul ei : așa după . 
■um rezulta din proiectul intoc- I 
nit de fostul institut de cerce- I 
iri și proiectări pentru indus- 1 

tria lemnului, moara respectivă | 
trebuia să producă făină de ce- I 
tină de brad, care urma să fie I 
folosită ca biostimulator in fu- . 
rajarea animalelor. Pentru -con- I 
strucția ei s-a cheltuit aproape | 
un milion de lei. Moara insă nu 
produce nimic. Pe de o parte | 
pentru că in această zonă nu I 
există cetina necesară, iar pe de I 
alta, pentru că animalele refuză g 
să asimileze un asemenea pro- I 
dus. La cele citeva cooperative | 
agricole din județul Suceava, 
unde s-a folosit făina respectivă I 
în hrana animalelor, s-au con- I 
statat fenomene negative in me- I 
tabolismul acestora. In conse- g 
cință, moara de la Sadova ma- I 
cină banii plătiți drept amortis- | 
mente pentru utilajele ruginite 
a căror valoare se ridică la I 
461 600 lei. Nu era mai rentabilă I 
o moară concepută, de la in- « 
ceput, pentru a măcina... vint ? |

Cind va da | 
în primire? j

într-una din zilele trecute, . 
magazia de carburanți și piese I 
de schimb de la I.R.E. Bacău a I 
rămas închisă : gestionarul Ghe
orghe Grosu dăduse bir cu fu- I 
giții ! Trecînd la inventarierea I 
bunurilor existente în magazie, I 
organele de anchetă au stabilit . 
imediat o lipsă în valoare de a- I 
proape 80 000 lei. Dar inventarul I 
nu s-a terminat. De aceea, pină 
una alta, au început și cercetă- I 
rile pentru găsirea gestionarului. I 
Citeva din „semnele lui particu- I 
lare“ : este în vîrstă de 28 de ■ 
ani, brunet, de talie mijlocie și I 
îi place să stea mai mult în res- | 
taurante. Dacă-1 întâlniți, nu-1 
treceți eu vederea. Ajutați-I 
să-și dea gestiunea în primire ! I

Rubrică redactată de t
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Primire la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit sîmbătă dele
gația de activiști ai Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, condusă de 
dr. Slavko Milosavlevski, membru al 
Prezidiului U.C.I., secretar al Secre
tariatului C.C. al U.C. din Macedonia, 
care a făcut o vizită în schimb de 
experiență în țara noastră.

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, au 
participat Ilie Radulescu,'membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție, și Nico- 
lae Ionescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

In timpul vizitei în țara noastră,

delegația a avut întâlniri la C.C. ăl 
P.C.R., la Comitetul municipal Bucu
rești și Comitetul județean Cluj ale 
P.C.R., la Academia de Științe So
ciale și Politice, Institutul de studii 
istorice și soeial-politi.ee de pe lingă 
C.C. al P.C.R., Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, Ministerul In- 
vățămintului, Academia Republicii 
Socialiste România, precum și la in
stitute de cercetări și de învățămînt 
superior din București și Cluj.

Delegația a vizitat Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din Ro
mânia, precum și obiective culturale 
și turistice din București, Cluj și 
Brașov.

In cursul zilei de sîmbătă delegația 
a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPOftT

0 nous victorie in R.F.G.

a luptătorilor noștri de libere

Manifestări dedicate 
împlinirii a 150 de ani 

de la mișcarea 
revoluționară din 1821 5
Cu prilejul împlinirii a 150 de ani 

de la mișcarea revoluționară din 1821, 
în semn de prețuire a tradițiilor de 
luptă ale poporului român. Comi
tetul județean Gorj al U.T.C. a ini
țiat Ștafeta intitulată „Drumul lui 
Tudor". Un album, pe a cărui co
pertă este imprimat bustul lui Tudor 
Vladimirescu, iar pe prima filă tex
tul integral al Proclamației de , la 
Padeș, circulă în județele Gorj, Me
hedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Ilfov, 
Argeș, Dîmbovița, Vîlcea, după care 
va reveni in Gorj. Ștafeta prilejuieș
te ample manifestări culturale artis
tice dedicate evenimentului. După 
ce a străbătut județele Gorj și Me
hedinți, simbătă după-amiază. al
bumul ștafetă a sosit la Filiași, ju
dețul Dolj. Cu acest prilej, în sala 
Casei de cultură a avut loc un sim
pozion, la care profesori de istorie 
și socialism științific au vorbit des
pre mișcarea revoluționară de acum 
un secol și jumătate și despre perso
nalitatea lui Tudor.

(Agerpres)

A apărut nr. 3/1971 
al revistei

in intimpinarea Congresului P.C.U.S.

Continuîndu-și turneul în R.F. a 
Germaniei, reprezentativa de lupte 
libere a României a întîlnit la Frei
burg selecționata secundă a țării 
gazdă. Luptătorii români au obținut 
victoria cu scorul de 9—1.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în cele zece meciuri : cat. 48 kg : 
lancu Vangheliei învinge prin tuș în 
min. 5, pe Brockhoff ; cat. 52 kg : 
Emil Butu dispune la puncte de 
Nettesheim ; cat. 57 kg : Florian Moț 
termină la egalitate cu Giray ; cat.

62 kg : Petre Coman învinge prin tuș 
în min. 5, pe Schmengler ; cat. 68 
kg : Valeriu Albu întrece la puncte 
pe Lohr ; cat. 74 kg : Francisc Am- 
bruș cîștigă la puncte în fața lui 
Zeiher ; cat. 82 kg : Vasile Iorga în
vinge prin tuș în min. 6 pe Dunke ; 
cat. 90 kg : Ștefan Enache termină 
la egalitate cu Ries ; cat. 100 kg : 
Ion Marton întrece la puncte pe 
Gentzen ; cat. peste 100 kg : Ștefan 
Stingu dispune la puncte de Volz.

ASTĂZI, LA FOTBAL
• PROGRESUL — U.T.A., ORA 13,15 PE STADIONUL REPUBLICII ; DI
NAMO—C.F.R. CLUJ, ORA 16 PE STADIONUL DINAMO • MECIURI DE 
ATRACȚIE LA CLUJ (U.—STEAUA) ȘI LA CONSTANȚA (FARUL - 

STEAGUL ROȘU).
Astăzi se desfășoară etapa a 17-a 

a campionatului diviziei A la fotbal. 
Cele două partide programate în Ca
pitală se vor disputa după următorul 
program : Stadionul Republicii, ora 
13,15 : PROGRESUL BUCUREȘTI — 
U.T. Arad ; Stadionul Dinamo, ora 
16 : DINAMO BUCUREȘTI—C.F.R. 
CLUJ.

In țară sînt programate următoa
rele jocuri : Petrolul Ploiești—Sport 
Club Bacău ; F.C. Argeș Pitești —

Universitatea Craiova ; Farul Con
stanța—Steagul Roșu Brașov ; Jiul 
Petroșani—Rapid ; Universitatea Cluj 
—Steaua ; C.F.R. Timișoara—Politeh
nica Iași.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite astăzi, în jurul orei 15,50, emi
siunea „Sport și muzică" (pe pro
gramul I). Vor fi prezentate aspecte 
de la toate intîlnirile etapei campio
natului cat. A de fotbal, cu excepția 
jocului Progresul—U.T. Arad, care se 
televizează, de la ora 13,15.

în vederea participării 
la tragerea la sorți pen
tru trimestrul 11/1971
DEPUNERI PE LIBRETELE 
DE ECONOMII PENTRU 
CONSTRUIREA DE LO

CUINȚE
Casa de Economii și Consem- 

națiuni informează pe cei inte
resați că toate filialele C.E.C., 
precum și agențiile autorizate 
în acest scop, emit pină la 31 
martie a.c. inclusiv librete de 
economii pentru construirea de 
locuințe, care dau. dreptul titu
larilor să participe la tragerea 
la sorți pentru trimțcstrul 11/1971. 
La tragerile la sorți ale acestor 
librete de economii, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a- 
cordă importante cîștiguri în 
bani.

Titularii libretelor ieșite cîști- 
gătoare la tragerile la sorți, care 
doresc să-și construiască locu
ințe proprietate personală cu 
sprijinul statului, beneficiază de 
dreptul d,e a depune opțiuni pen
tru oricare cartier sau tip de 
bloc, indiferent de data înscri- 
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cinema
• Mlhal Viteazul : PATRIA 
16; 20, LUCEAFĂRUL — 8; 1 
20, BUCUREȘTI — 8,15; 12; 16; 
FAVORIT — 8,45; 12,30; 16,15;
. Los Tarantos : VICTORIA - 
11; 13; 15; 17; 19; 21.
a Prețul puterii : FESTIVAL 
7,45; 10; 12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 22. 
. Secretul de la Santa Vittoria : 
CAPITOL — 8; 10,45; 13,15; 16:
18,45; 21,30.
e Eliberarea : LUMINA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Clanul sicilienilor : BUCEGI — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, MIORIȚA — 10; 12,30; 15:
17,30; 20.
o Romeo și Julieta : CENTRAL — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 12; 16; 19,30, AURORA
— 9,30; 12,30; 16; 19.
o Cei 13 — 14,15, Pepe le Moco
— 16,30; 18,45,Teama — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
o Zorba Grecul : GLORIA — 9,15: 
12; 15; 17,45; 20,30.
. Frumoasa Varvara : TIMPURI 
NOI — 9,30—16,45 în continuare.
o Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 18,45; 20,45. 
. Winnetou în Valea Morții : FE
ROVIAR — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Mexic ’70 : FEROVIAR — 20,45.

Trandafiri roșii pentru Ange
lica : EXCELSIOR — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• îngerii negri : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 16; 20, FLO
RE ASC A — 15,30; 19.
s Femela să se teamă de bărbat : 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
• începutul : BUZEȘTI — 20,15.
• Băieți buni, băieți răi : DACIA
— 8,45—20,30, GIULEȘTI — 15,30;

(Urmare din pag. I)

veșnic statut de... sancțio
nați.

Evident, colectivul tre
buie să facă tot ce-i stă in 
putință pentru îndreptarea 
celui ce a greșit ; cînd 
toate măsurile aplicate s-au 
dovedit însă ineficiente, a- 
ceiași colectiv poate și tre
buie să facă upel la poten
țialul educativ al ultimei 
măsuri : desfacerea con
tractului de muncă. Tole
ranța nu poate fi drapată 
în omenie.

Printr-o hotărîre a jude
cătoriei Suceava a fost re
integrat în muncă învăță
torul suplinitor Constantin 
Costin, de la școala gene
rală din satul Slătioara. în 
motivarea desfacerii con
tractului de muncă se con
semnează numeroase absen
țe de la orele de predare 
(adesea a lipsit zile în
tregi !), o slabă pregătire 
pentru orele de curs, neasi- 
gurarea materialului didac
tic necesar predării anu
mitor materii ș.a.m.d. Sem
nează Eugen Pleșca, inspec
tor general. în aceste con
diții. care au fost rațiunile 
pentru care Constantin 
Costin a fost trecut din nou 
la catedră 7

— Din probele admi
nistrate în instanță a re
ieșit că inspectoratul șco
lar a apreciat greșit com
portarea învățătorului, ne-a 
declarat tovarășul judecă
tor Aurei Tărniceru, pre
ședintele completului.

Nu este exclusă posibili
tatea unei erori. Tocmai a- 
cesta este rolul instanței — 
să- înlăture orice even
tuală aplicare greșită a 
legii. Să vedem însă pro

, — 9; 
12; 16; 
" 20, 

20.
9:

18; 20,15, ARTA — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 18; 20,15.
• Z : UNIREA — 15,30; 18; 20,30.
• Bănuit e mortul : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
a Ultimul samurai : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
o B. D. Intră în acțiune : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
o Străinii': FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
• Strada lăturalnică : PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Blow-up : VIITORUL 
18.
• Lokis : VIITORUL - 20,15.
• Cintecele mării : MOȘILOR 
15; 17; 19; 21, PROGRESUL 
15,30; 18; 20,15.
• Tripla verificare i MUNCA 
16; 18; 20.
o Vagabondul : COSMOS —
12,15; 15,30; 19,30.
• Un italian în America : TOMIS
— 9—16 în continuare ; 18,15; 20,30. 
o Genoveva de Brabant : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,15.
• In umbra coltului : VITAN — 
15,30; 18.
• Incineratorul : VITAN — 20,15
• Cinci pentru Infern : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
• Intîlnirea : LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.

15,45;

9;

teatr
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Re
cital extraordinar susținut de pia
nistul Cristoph Eschenbach (R. F. 
a Germaniei) — 20.
o Opera Română : Motanul Încăl
țat — 11; Spectacol de balet Bar- 
tok-Stravlnski — 19,30.
• Teatrul de operetă : 
veselă — 1—

; văduva
10,30; Recital cu selec- 

țluni din operete — 16; Ana Lu- 
gojana — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-

giale" (sala Comedia) : Fanny — 
10: Coana Chlrița — 15,30; Săptă- 
mina patimilor — 20; (sala Stu
dio) : Moartea ultimului golan — 
10; Cui i-e frică de Virginia 
Woolf 7 — 15,30; Să nu-țl faci pră
vălie cu scară — 20.
• Teatrul de. comedie : Cher An
toine — 10,30; Alcor' șf Mona — 
15,30; Arca bunei speranțe — 20. 
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce ji Lena — 10; 
Play Strindberg — 15; 20, (sala din 
str. Alex. Sahia) : Vira.) periculos
— 10; Puricele în ureche - 15; 
Acești nebuni 'ățarnici — 20.
■ Teatrul Mic : Dezertorul — 
10,30; Zadarnice Jocuri le Iubire
- 20.
o Teatrul „C. 1. Nottara" ;sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10; 
Bărbați (ără neveste — 15,30; Cînd 
Luna e albastră — 19,30; (sala 
Studio) : Cercul morții — 10,30; 
O lună la țară - 16; Schimbul 
— 20.
o Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — 10; Freddy — 19,30.
O A.T.M. (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Premieră — 18.
e Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 10; Pinocchio — 16; 
Loredana — 19,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 11; Recital de muzică și dans
Ina Otilia Ghiulea, '
ne! Patrlchi — 20; 
Academiei) ; De ce 
mingea — 11.
o Teatrul evreiesc 
zel-tov ! — II; Pe
— 19,30.
«t Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Caraglale... dar nu teatru 
—10,30.
e Comediile vremii — 20.

Teatrul de revistă șl comedie : 
Siciliana — 10; Se caută un min
cinos — 19,30; (la Sala Palatului) : 
Revista ia... volan — 16; 20.
o Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul infern
— II; La grădina „Cărăbuș" — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Sonatul Lunii — 19,30.
a Circul „Globus" : Circus expres
— 10; 16; 19,30.

Doina și Cor- 
(sala din str. 
a furat zmeul

de stat : Ma-
placul tuturor
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cu următorul cuprinși
ANIVERSAREA 

SEMICENTENARULUI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

LA BILANȚUL CINCINALULUI 
1966—1970. S. Gioga și I. Sârzea : 
Perfecționarea pregătirii cadrelor — 
preocupare de prim-plan a partidu
lui ; Mihail Florescu : Creștere cali
tativă tehnică și economică in indus
tria chimică ; Dr. E. Jianu : Agricul
tura de stat în continuă ascensiune ; 
Mircea Voinescu : Corelația cores
punzătoare dintre creșterea produc
tivității muncii și creșterea salariu
lui mediu — chezășie a succeselor 
cincinalului ; Ion Tulpan : Efortul 
financiar al statului pentru îmbună
tățirea salarizării.

★
CREȘTERE ȘI EFICIENȚA ECO

NOMICA. A Verniceanu : Aplică 
specialiștii cunoștințele dobîndite la 
CEPECA ? ; I. Erhan : Studiile de or
ganizare — condiție indisolubilă a 
progresului economic al Întreprinde
rilor ; Dr. V. M. Popescu : Exigen
țele cooperării intre întreprinderile 
industriale ; M. Constantineanu : Mo
dalități de ridicare a eficienței expor
tului de produse ale industriei ușoa
re ; V. Pascu și C. Popescu : Rezul
tate ale cercetării selective privind 
cererea de confecții.

CALCULATOARELE IN ECONO
MIA NAȚIONALA. — R. Ringleb : 
Considerații cu privire la utilizarea 
tehnicii calculatoarelor în România ; 
Acad. Tiberiu Popovici (Cluj) : Apor
tul matematicienilor în folosirea cal
culatoarelor.

TERMENI ȘI DEFINIȚII. — VI. 
Trebici : Informatică — teoria infor
mației — sistem informațional.

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR 
ECONOMICE. Materiale pentru o 
dezbatere. — C. M. Drăgan : Tehnici 
variate în crearea sistemului națio
nal de informatică ' și conducere ; 
Paul Alexiu și Mlhal Capătă : Ba
lanța legăturilor dintre ramuri — 
bază pentru un sistem decizional 
coerent.

DIN EXPERIENȚA MONDIALA. 
— R, W. Revans (Belgia) : Predarea 
științei conducerii — transmitere a 
capacității de acțiune ; R. Saint Paul 
(Franța) ; Pot fi planificate descope
ririle științifice î ; Dr. Ion Popescu : 
Produsele noi și ciclul lor de viață ; 
I. Burstcin : Investiții străine in în
treprinderi iugoslave.

CONJUNCTURA ECONOMICA. - 
M. Sumski : Tendințe în producția 
și comerțul exterior cu fire și fibre 
sintetice.

REDUCEREA CHELTUIELILOR 
MATERIALE. — « » • Economisirea 
resurselor materiale — necesitate vi
tală a ridicării calitative a activită
ții de producție (continuarea anche
tei).

ECOURI LA ANCHETELE REVIS
TEI. — « o o Echitate și cointeresa
re. Noul sistem de salarizare. Răs
punsul Ministerului Muncii.

RECOMANDĂRI PENTRU INVĂ- 
ȚAMÎNTUL DE PARTID. RĂSPUN
SURI LA ÎNTREBĂRILE CITITO
RILOR. — G. Comănici : Participa
rea României la INTERCHIM.

CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE. — 
Dr. Roman Moldovan : Contribuții 
valoroase in problema prețurilor ; 
Dr. Mihail Levente : Actualizarea 
unei categorii economice ; Dr. N. N. 
Constantinescu : Tratarea creatoare 
a problemelor revoluției științifice și 
tehnice.

DIN VIAȚA ȘTIINȚIFICA. - 
° ’ ° Colocviul privitor la pregătirea 
cadrelor de informaticieni.

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE. 
PUBLICITATE.

t V

bele. Stupoare : decizia 
inspeotoratului școlar este 
înlăturată în instanță cu 
ajutorul declarației direc
torului școlii din Slăti
oara, Mihai Cișcovschi (sub 
privirile căruia Constantin 
Costîn a lipsit în atîtea 
rînduri de la școală I), de
clarației femeii de serviciu 
și a altor declarații date de 
unii care nu au nimic co
mun cu procesul de invă- 
țămînt, cu predarea limbii 
române și a aritmeticii,

care încalcă disciplina 
muncii.

Din consecințele negative 
ale unei hotărîri de reîn
cadrare în muncă greșit 
pronunțată mai subliniem 
una, deosebit de importan
tă. Dacă unitatea la care a 
lucrat nu l-ar fi desfăcut 
contractul de muncă, con
form legii vinovatul s-ar fi 
ales, în cel mai bun caz, cu 
o retrogradare în funcție ; 
anulîndu-se de către in
stanță desfacerea contrac

IB
sancționat

pentru care era jalarlzat 
învățătorul 1 Cu alte cu
vinte, directorului școlii, 
care a tolerat o asemenea 
situație, i s-a permis să 
revoce, prin intermediul 
instanței de judecată, o 
hotărîre a inspectoratului 
școlar județean 1 Despre 
ce „greșită apreciere" poate 
fi vorba cînd învățătorul 
nu dădea zile întregi pe la 
școală, sau își făcea orele 
cu intermitență, după bunul 
său plac ?

Consecințele sociale ale a- 
baterii trebuie să deter
mine întotdeauna instanța 
la o justă apreciere a mă
surii luate împotriva celor

tului de muncă, cl se reîn
toarce însă în mijlocul co
lectivului fără să sufere a- 
desea vreo sancțiune. Ca și 
cum nimic nu s-ar fi in- 
timpjat l Și din acest mo
tiv, se cuvine ca atît instan
țele judecătorești cit și or
ganele de procuratură să 
examineze cu o deosebită 
stenție fiecare detaliu a) 
cazului, ținînd seama de 
ecoul nefavorabil pe care 
ii poate avea in respecti
vul colectiv de muncă o 
„absolvire" nefundamen
tată.

Climatul nostru social, de 
justiție și echitate, nu lasă

loc unor asemena erori, 
care, in cele din urmă, se 
corectează în spiritul legii, 
al normelor noastre etice. 
De pildă, așa după cum 
ne-a informat tov. Ilie 
Ilie, procurorul șef al 
Procuraturii județene Ar
geș, datorită nelegalității și 
netemeiniciei hotărîrii de 
reîncadrare în muncă pro
nunțată în favoarea Iui Gh. 
lancu (cazul de care ne-am 
ocupat mai sus), aceasta a 
fost atacată cu recurs In 
fața Tribunalului județean 
Argeș. Firește, recursul a 
fost admis. Mai mult — cu 
ocazia cercetărilor s-a do
vedit că „nedreptățitul" era 
la rîndul lui... infractor 
sadea. Folosind aceeași 
„tehnică" a devierii de la 
itinerar, delapidase aproxi
mativ l 500 kg de legume. 
De asemenea, conducerea 
Ministerului Justiției a ce
rut reexaminarea celorlalte 
două hotărîri, pe calea re
cursului extraordinar.

Legea privind organiza
rea și disciplina muncii ex
primă voința unanimă in 
statornicirea ținui climat de 
muncă favorabil afirmării 
tuturor capacităților crea
toare, Și. ca orice lege, ea 
trebuie respectată in spi
ritul și în litera ei de fie
care cetățean. în cadrul fie
cărui loc de muncă, indi
ferent de funcție. Cu atît 
mai mult acest imperativ 
se adresează organelor de 
justiție și procuratură care, 
prin însăși natura lor, sînt 
chemate să vegheze la res
pectarea și aplicarea ne
abătută a legilor, ia pro
movarea înaltelor principii 
de dreptate și echitate so
cială, care guvernează viața 
noastră socială.

PROGRAMUL 1

8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață. 9,00 Matineu 
pentru copii o Cîntați cu noi. 
Concertul corului de copil al Pa
latului pionierilor — partea I (în
registrare de la Ateneu). Dirijor 
Ion Vanica a Film serial : „Fiul 
mării". 10,60 Viața satului. 11,30 
Amfiteatru muzical : Bela Bartok. 
Emisiune dedicară compozitorului 
de la nașterea căruia se Împlinesc 
90 de ani • Cuvînt Introductiv 
de prof. unlv. Zeno Vaneea 
• „Divertisment pentru coarde"
— interpretează Filarmonica 
„George Enescu". Dirijor Mircea 
Cristescu • „Concertul pentru or
chestră". Interpretează orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii din 
Stockholm. Dirijor Sergiu. Celibi
dache. 12,00 De strajă patriei. 13,15 
Fotbal : Progresul—U.T.A. (divizia 
națională A). Transmisiune direc
tă de la stadionul Republicii. 
Crainic comentator : Radu Urzi- 
ceanu. In pauză : „10 minute cu 
antrenorul emerit loan Sater" — 
reportaj filmat. 15,00 Emisiune In 
limba maghiară. 16,30 Studioul 
„N“. De data aceasta sîntem Invi
tații lui Ion Țlriac și Ilie Năstase, 
la o întîlnire cu publicul bucu- 
reștean. Cei doi tenismani vor 
răspunde întrebărilor prezentato
rilor Cristian Țopescu și Ion 
Chirilă. Realizatorii emisiunii vă 
mai oferă imagini filmate din 
Istoria „Cupei Davis" și filmul fi
nalei în care au evoluat cei doi 
reprezentanți ai țării noastre. In 
încheiere o demonstrație la care 
iau parte Ion Tiriac, Iile Năstase 
și Petre Mărmureanu, Constantin 
Popovici, Ion Santel. 18,00 Chita
re patriei. Concurs coral lnterju- 
dețean. Participă corurile repre
zentative din Județele Caraș-Se- 
verin, Buzău și Constanța. 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 50 de ani în 50 de evocări. 
Anul 1927. 20,10 Cîntece îndrăgite.
20.30 Film artistic : „Cu ochii le
gați". Comedie polițistă cu Clau
dia Cardinale șl Rock Hudson. 
Premieră pe. țară. 22,10 „Flacăra 
tînără". Un reportaj monografic 
despre Combinatul siderurgic Ga
lați realizat de Nlcolae Holban.
22.30 „Julie", film muzical avînd 
ca temă melodia „Bicicletele din 
Belsyze", 23,00 Telejurnalul de 
noapte. 23,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL 1

20,00 Reîntîlnlre cu personaje 
îndrăgite : Iurie Darie și Mlhaela. 
Emisiune de Erika Petrușa și Ta
tiana Sireteanu. 20,30 Stagiune li
rică TV. „Geamgiii din Toledo"
— operă-parodie de Tiberiu Olah 
Interpretează : Văii Niculescu 
Valentin Teodorian, Constantin 
Gabor, Valentin Loghin, Traian 
Popescu, Ioan Hvorov, Marcel An- 
ghelescu. Regia : Hero Lupescu. 
își dă concursul un grup din or
chestra de studio a Radiotelevi
ziunii. Conducerea muzicală Carol 
Litvin. 21,15 Buletin de știri. 21,20 
Carnet bucureștean. 21,30 Actua
lități literare. 21,55 Film serial : 
„Incoruptibilii". Episodul „Gustul 
ananasului" (reluare).

COMPUTERELE 
investighează liniile 
dezvoltării economice

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL V. B1RLADEANU

Apropierea importantului eveni
ment in viața popoarelor sovietice — 
Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S.
— este marcată atît la Moscova, cit 
și pe întregul cuprins al U.R.S.S., 
printr-o intensificare a activității 
creatoare. O dată cu continua
rea dezbaterilor asupra proiectului de 
Directive ale Congresului privind 
planul cincinal pe 1971—1975, din 
toate colțurile țării, se anunță în a- 
ceste zile realizări în dezvoltarea for
țelor de producție, a științei și teh
nicii, a culturii, succese dobîndite in 
toate domeniile vieții sociale.

Această atmosferă poate fi în- 
tilnită în fabrici, uzine, pe șan
tiere, în colhozuri și sovhozuri, în 
lăcașuri ale științei și culturii, pre
tutindeni unde eforturile oamenilor 
sovietici se concretizează în îmbogă
țirea continuă a patrimoniului mate
rial și spiritual al patriei lor.

...Un impunător edificiu modern, 
cu un turn central de 12 etaje, de- 
gajînd o impresie de grație masivă, 
se profilează pe fundalul vechilor 
clădiri ale uneia dintre cele mai 
vechi străzi moscovite. Volhonka, 
în plin centrul orașului. Și, cu toate 
că la nici două sute de metri depăr
tare forfota fără istov a circulației 
specifice marii metropole izbește au
zul cu iureșul miilor de zgomote în
tretăiate și întrepătrunse, aici dom
nește o liniște deplină.

Ne aflăm intr-un lăcaș de un gen 
deosebit unde se oficiază zilnic, în 
trei schimburi, ritualul cel mai con
cordant cu timpul și cu exigentele 
sale — descifrarea matematică a con
tururilor viitorului. în această con
strucție originală s-a instalat nu de 
multă vreme centrul principal de 
calcul al Comitetului de Stat al Pla
nificării al U.R.S.S.

Liftul ultrarapid ne conduce spre 
marile calculatoare electronice ale 
centrului. Două imense săli, ocupînd 
fiecare cite un etaj — care repre
zintă în fapt două etaje ale clădirii
— sînt destinate „creierelor electro
nice" ale mașinilor Minsk-32, capa
bile să execute circa 40 000 operații 
pe secundă. în alte două săli se gă
sesc giganticele computere ELO—530 
și I.C.L. „Gigantice" nu în sensul 
dimensiunilor — blocurile cu memo
rie „înmagazinată" nu depășesc pro
porțiile unor calculatoare obișnuite
— ci al numărului de operații pe care 
le pot executa : prima realizează 
100 000 de operații pe secundă, iar a 
doua — 800 000 !

în spatele marilor ferestre. în să
lile cu temperatură și umiditate sta
bilă, operatorii și programatorii sînt 
într-tln permanent dialog cu inteli
gența’ dinamică a calculatoarelor și, 
prin urmare — într-un anumit sens
— cu viitorul. Din loc în loc 
zvîcnesc lumini și apar șiruri de 
cifre care semnalează nu numai ce
rințele omului față de mașină, dar 
și ale mașinii față de om. Operato
rul introduce în calculator progra
mul, iar dacă mașina socotește că 
datele nu sinț suficiente pentru țe
lurile propuse apare o inscripție, bu
năoară : „Introduceți banda magneȚ 
tică numărul 8". în cazul în care o-’ 
peratorul a greșit, punînd în aparat o 
altă bandă, calculatorul reacționează 
prompt cu inscripția : „Nu am pro
gram".

Tocmai cînd vizitam sălile calcula
toarelor, un grup de matematicieni, 
economiști și demografi, sub condu
cerea unei femei energice și surî- 
zătoare, Anna Fadeevna Pobedina, 
candidat în științe economice, finaliza 
un studiu privind evoluția demogra
fică a Uniunii Sovietice pînă în anul 
2 000. Pornind de la unele date ale 
prezentului, precum și de la anumite 
prognoze legate de evoluția previzi
bilă a științelor medicale, a crește
rii nivelului de trai, mașinile dă
deau răspunsuri precise la întrebă
rile, la fel de precise, privind nu nu
mai numărul locuitorilor U.R.S.S. în 
fiecare an din cei treizeci ce se vor

succeda pină la sfirșitul mileniului, 
dar și în ce privește — pentru fie
care an în parte — necesarul de bu
nuri de consum, de școli și cadre di
dactice. de unități de deservire și 
social-culturale.

— Firește, toate acestea par în o- 
chii profanului de domeniul litera
turii științifico-fantastice — ne spu
nea Gheorghii Nikolaevici Șeviakov, 
primul adjunct al directorului aces
tei instituții — dar ele tind să de
vină o realitate obișnuită a econo
miei sovietice." Centrul nostru este 
un fel de nucleu care sintetizează 
datele pe care ni le furnizează cele 
16 centre asemănătoare existente în 
toate republicile unionale. Desigur, 
cum e de presupus, centrul nostru 
este cu mult mai mare decît cele
lalte. E, în genul său. un fel de 
„creier al creierelor" electronice. In 
cei zece ani de cînd există centrul
— începuturile noastre au fost mo
deste, intr-o clădire neîncăpătoare, 
cu aparate pe care azi le considerăm 
„preistorice", cu toate că acum un 
deceniu reprezentau un evident pro
gres — ne mîndrim cu faptul că am 
devenit „mina dreaptă" a planifica
torilor. Pe noi, pe munca noastră, se 
pune astăzi temei.

Spre a ilustra această afirmație, 
tovarășul Șeviakov ne-a relatat că. 
pentru definitivarea proiectului de 
directive ale Congresului al XXIV- 
lea al P.C.U.S. privind planul cinci
nal pe 1971—1975, ca și pentru pla
nul pe primul an al noului cincinal, 
centrul a elaborat datele a nu mai 
puțin de 650 de soluții optimale refe
ritoare la felurite sectoare ale eco
nomiei și la problemele relațiilor 
dintre sectoare. De pildă, una dintre 
lucrările care s-au bucurat de o 
bună apreciere este cea privitoare 
la investițiile capitale ale diferitelor 
ministere și departamente. Analizînd 
datele furnizate de un mare număr 
de șantiere de construcții s-au oferit 
Comitetului de Stat al Planificării si
tuații exacte și obiective care au a- 
jutat la stabilirea principalelor di
recții în care să se canalizeze in
vestițiile spre a se obține maximum 
de eficientă cu minimum de cheltu
ieli materiale și de forțe umane. în 
felul acesta s-a ajuns ca — în vede
rea obținerii ritmului de creștere a 
venitului național stabilit dinainte — 
să se reducă investițiile capitale în 
cincinalul care a început cu citeva 
miliarde de ruble.

O lucrare spectaculoasă este, de a- 
semenea, balanța intersectorială a 
necesităților de materii prime, ma
teriale și utilaje. Sub această denu
mire cu aparențe ermetice se 
ascunde, de fapt, un întreg com
plex de calcule menite să deter
mine — pe următoarele două decenii
— direcțiile esențiale ale dezvoltării 
producției și necesitățile specifice 
pentru fiecare categorie de produs 
în parte. Se obține astfel un imens 
tablou pe care se poate descifra vec
torul evoluției necesităților în ce pri
vește diferitele resurse materiale și 
umane, nu numai pentru ramurile 
productive, dar și pentru cele legate 
-dg dezvoltarea social-culturală a so
cietății.

— Firește, ar fi naiv să ne imagi
năm că toate problemele planificării 
se pot traduce în limbajul formalizat 
al matematicii — ne spune in în
cheierea vizitei directorul adjunct 
al centrului. Există încă sufi
ciente obiective, sarcini și proble
me social-economice care nu în
cap în formule. Ar ff eronat 
să se creadă că totul pe lumea a- 
ceasta se poate rezolva prin interme
diul computerului. Planurile se ela
borează de către oameni pentru oa
meni. E limpede însă că, de acum 
înainte, fără munca noastră și a ma
șinilor pe care le dirijăm e greu să 
se mai conceapă o explorare a tă- 
rîmurilor zilei de mîine.

...Fosforescenții ochi ai viitorului 
clipeau neîntrerupt. Și afirmativ.

Consfătuirea miniștrilor poștelor și telecomunicațiilor 
din țările membre ale C.A.E.R.

PR AGA 20 (Agerpres). — Zilele 
acestea, la Praga a luat sfîrșit con
sfătuirea miniștrilor poștelor și tele
comunicațiilor din țările socialiste 
membre ale C.A.E.R. Au fost discu
tate probleme ale îmbunătățirii con
tinue a colaborării economice, știin
țifice și tehnice între țările membre 
ale C.A.E.R. în domeniul poștelor și 
telecomunicațiilor. Din partea Repu
blicii Socialiste România a luat par

te tovarășul Mihai Bălănescu, mini
strul poștelor și telecomunicațiilor.

Cu ocazia consfătuirii, conducătorii 
delegațiilor participante au fost pri
miți de Ludvik Svoboda, președintele 
R.S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, 
președintele guvernului cehoslovac, 
precum și de Josef Kempny, mem
bru al Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia.

ARGENT8NA

IN PROVINCIA CORDOBA SITUAȚIA SE MENȚINE ÎNCORDATĂ « «
• NOI CIOCNIRI ÎNTRE DEMONSTRANȚI Șl POLIȚIE
• AGITAȚIE ÎN RÎNDUL OFIȚERILOR SUPERIORI
• DESTITUIREA ȘEFULUI STATULUI MAJOR AL ARMATEI

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
Situația continuă să se mențină în
cordată în provincia argentiniană 
Cordoba, deși în cursul zilei de vi
neri, după instituirea stării de ur
gență. o parte dintre muncitorii 
greviști și-au reluat lucrul. Inciden
tele au continuat, totuși, in capitala 
provinciei și in alte localități. La 
Cordoba, juriștii și personalul tribu
nalului aflați in grevă au rezistat, 
timp de mai multe ore, asaltului 
trupelor de ordine care au ocupat 
clădirea. Muncitorii de la uzina 
„Fiat Concorde" au ocupat in
cinta întreprinderii, ca rășpuns la 
suprimarea activității sindicale de 
către guvern. Ciocniri izolate intre 
grupuri de demonstranți și poliție 
au fost înregistrate și la Buenos 
Aires. Au fost’ operate noi arestări.

Comitetul securității naționale și 
Comitetul militar, întrunite în ședin
ță comună, au adoptat hotărîri care 
prevăd modificarea codului penal în 
sensul aplicării unor pedepse mai se
vere, judecarea liderilor sindicali 
acuzați de instigare la grevă și tre
cerea Uniunii Generale a Muncito

rilor (C.G.T.) din a cărei inițiativă 
au fost declanșate mișcările grevisr- 
te din această lună, sub controlul 
guvernului. Persoanele arestate în 
cursul incidentelor trec, de aseme
nea, „sub controlul" interii exe
cutive.

O vie agitație domnește și în rîn
dul ofițerilor superiori. Președintele 
Levingston a destituit din funcție 
vineri pe șeful Statului major al ar
matei, generalul Martinez, „pentru 
grave abateri disciplinare" (fără să 
se menționeze în ce constau acestea). 
Acestei măsuri i-a urmat o întruni
re a ofițerilor superiori din aviație, 
infanterie și marină. După ce pre
ședintele țării a renunțat la o con
ferință de presă convocată pentru 
vineri seara, s-a întîlnit separat cu 
generalul Alejandro Lanusse și cu 
amiralul Pedro Gnavi. Conținutul 
acestor întrevederi nu a fost dat pu
blicității, dar observatorii politici de 
la Buenos Aires apreciază că s-au 
manifestat anumite disensiuni cu 
privire la măsurile adoptate pentru 
a face față situației.

politi.ee


viața internațională
FRANȚA

A doua rundă 
a alegerilor 
municipale

~ PARIS 20 — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : în 
Franța se desfășoară azi cel de-al 
doilea tur de scrutin al alegerilor 
municipale, în cadrul căruia urmează 
Să fie completate cele 76 330 de locuri 
rămase încă libere în consiliile co
munale, după prima parte a consul
tărilor locale.

Observatorii politici parizieni apre
ciază că tendința de bipolarizare po
litică constatată în primul tur de 
scrutin se va accentua în cel de-al 
doilea. In 44 de orașe din dele 69 în 
care se organizează cel de-al doilea 
tur de scrutin, ca și în numeroase 
comune, se vor opune două liste elec
torale, cea a opoziției de stingă și a 
majorității guvernamentale. Cotidia- 
rnele pariziene de sîmbătă apreciază 
că etapa a doua a alegerilor munici
pale va avea un caracter politic mai 
accentuat decît prima fază.

Ca urmare a unui acord încheiat de 
partidele de stingă s-a hotărît desis- 
tarea reciprocă, în întreaga țară, în 
favoarea listei uniunii de stingă care 
B obținut cel mai mare număr de vo
turi la primul tur de scrutin, acolo 
unde nu există o listă unică a stîngii. 
Astfel, Partidul Comunist Francez și-a 
retras candidaturile din orașele Lille 
și Toulouse în favoarea foștilor pri
mari socialiști, iar la Nimes, Le Mans, 
Sarcelle, socialiștii au renunțat în fa
voarea listei comuniste.

TURCIA

Premierul desemnat despre programul 
politie al viitorului cabinet

ANKARA 20 (Agerpres). — După 
6 întrevedere cu președintele Cevdet 
Sunay, primul ministru desemnat al 
Turciei, Nihat Erim, a ținut vineri 
seara prima sa conferință de presă. 
Nihat Erim a declarat, intre altele, 
Că „politica externă a Turciei, care 
este o politică națională, nu va fi 
afectată dc schimbarea de guvern. 
Turcia — a spus el — va rămîne fi- 
delă tratatelor pe care le-a semnat 
și alianțelor sale". în continuare, pre
mierul desemnat a arătat că noul 
guvern va constitui „o coaliție na-

Poziția P. C. din Finlanda 
în legătură cu demisia guvernului
HELSINKI 20 (Agerpres). — La 

Helsinki, a avut loc o reuniune a 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Finlanda consacrată examinării si
tuației politice interne create în 
urma demisiei guvernului Karjalai- 
nen. Biroul Politic a adoptat o de
clarație în care se precizează că 
demisia guvernului a fost determi
nată de faptul că partidele membre 
ale coaliției guvernamentale nu au 
realizat un consens în problemele 
economice, în special în ceea ce pri
vește politica prețurilor. Declarația 
relevă că majorarea salariilor, reali
zată la începutul acestui an, ar fi 
putut avea o importanță reală nu
mai în condițiile menținerii unui 
control efectiv asupra prețurilor și 
plăților. însă, majoritatea partidelor 
coaliției guvernamentale au proce-

agențiile de presă transmit:
Convorbiri economico 

româno-nigeriene. Delegatia 
Ministerului Petrolului condusă de 
adjunctul ministrului; Ion Nicolae, 
care se află la Lagos, a început con
vorbirile cu o delegație a Ministeru
lui nigerian al Minelor și Energiei în 
legătură cu posibilitățile de cooperare 
economică între cele două state. Șe
ful delegației române a fost, totoda
tă, primit de vicepremierul nigerian, 
Obafemi Owolowo.

încă 12 latifundii vor fi
expropriate - a anuntat c<>?!î0“ 
rația pentru reforma agrară din 
Chile . în acest fel, numărul latifun
diilor expropriate de la venirea la 
putere a guvernului Unității Popu
lare se va ridica la 277 și va cuprin
de o suprafață de 1 075 000 de hec
tare.

Convorbirile oficiale din_ 
tre miniștrii afacerilor externe ai 
Poloniei și Bulgariei, Stefan Jedry- 
chowski și Ivan Bașev, au luat sfîr- 
șit la Varșovia, Ministrul bulgar a 
fost primit vineri de președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, Piotr Jaroszewicz.

Ecuadorul trebuie să ex
ploateze și să beneficieze 
de resursele sale naturale, 
iar acest lucru nu este posibil decît 
printr-un program de naționalizare 
a ceea ce, de fapt, ne aparține — a 
declarat noul președinte al Comisiei 
de planificare națională din Ecuador, 
Fausto Cordovez Chiriboga.

Vizita la Pekin a delegației 
guvernamentale române 
conduse de tovarășul 
Gheorghe Radulescu

PEKIN 20. — Corespondentul A- 
gerpres I. Gălățeanu transmite : To
varășul Gheorghe Rădulescu, condu
cătorul delegației guvernamentale ro
mâne, împreună cu loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Ștefan Constantinescu, ad
junct al ministrului industriei meta
lurgice, Aurel Duma, ambasadorul 
României la Pekin, precum și ex- 
perți ai delegației române, însoțiți de 
Ian Ten Kui, adjunct al ministrului 
metalurgiei al R. P. Chineze, au vizi 
tat, în dimineața zilei de 20 martie, 
Combinatul metalurgic „Capitala", 
unul din cele mai importante obiec
tive. industriale ale Pekinului. La 
sosire, membrii delegației au fost 
salutați de Tiao Hung, vicepreședinte 
al Comitetului revoluționar al com
binatului, de Shun Ci, membru al Co
mitetului permanent al Comitetului 
revoluționar, de alți membri ai Co
mitetului revoluționar.

VIETNAMUL DE SUD

Baza de la Khe Sanh asaltată 
de forțele patriotice

SAIGON 20 (Agerpres). — Detașa
mente ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud au supus vineri seara unui 
intens bombardament de artilerie 

țională deschisă tuturor partidelor 
politice ale țării". Principalele sarcini 
ale acestuia vor consta în restabili
rea liniștii interne, întreprinderea u- 
nor măsuri în domeniile agrar, al e- 
ducației și fiscalității, precum și rea
lizarea unei reforme electorale.

într-o scrisoare adresată. tuturor 
partidelor politice și grupurilor par
lamentare ale acestora, președintele 
Sunay le-a cerut să participe fără 
condiții la formarea noului guvern și 
să-i acorde votul de încredere în par
lament.

dat invers : numeroase prețuri și 
plăți au fost scoase de sub control.

Comuniștii nu au putut fi de 
acord cu această situație. Partidul 
comunist, se subliniază în continua
re în declarație, nu a tins să pro
voace o criză guvernamentală, ea 
fiind determinată de pozițiile pe 
care s-au situat alte partide membre 
ale coaliției. Biroul Politic al C.C. 
al P.C. din Finlanda consideră că 
baza guvernamentală pe care o for
mau forțele de stînga și de centru 
corespunde cel mai bine intereselor 
populației muncitoare a țării.

Credincios principiilor sale, se a- 
rată în încheierea declarației, parti
dul comunist va continua lupta pen
tru interesele vitale ale clasei mun
citoare, țărănimii și altor pături 
muncitoare, pentru transformări de
mocratice.

BERLIN. — La 19 martie, pa
vilionul românesc de la Tîrgul 
internațional din Leipzig a fost 
vizitat de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, Kurt Fichtner, președinte 
din partea R.D.G. în comisia 
mixtă de colaborare economică 
dintre România și R. D. Germa
nă, și de ministrul minelor, me
talurgiei și potasiului al R.D.G., 
Kurt Sing’huber. Oaspeții au ma
nifestat mult interes față de ex
ponatele românești și au făcut 
aprecieri elogioase la adresa a- 
cestora.

în urma ploilor torențiale care au căzut în nord-estul Perului, în depar
tamentul minier Pasco s-a produs o mare alunecare de terenuri. Potrivit 
unui comunicat al poliției, și-au pierdut viața intre 4<>0 și 600 de locuitori. 

(Teiefoto A.P.-Agerpres)

După ce Tiao Hung a făcut o 
succintă trecere în revistă a etapelor 
importante din viața combinatului — 
întreprindere cu o existență de peste 
50 de ani, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu și membrii delegației române 
au vizitat principalele secții, printre 
care cea de furnale, cocseria. secția 
laminoarelor de profile și secția de 
convertizoare. Delegația română s-a 
bucurat de o caldă primire, munci
torii ovaționînd pentru prietenia din
tre popoarele român și chinez. Re 
prezentanții celor 40 000 de salariați 
ai combinatului au transmis metalur- 
giștilor români salutul lor prietenesc.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a mulțumit' pen
tru primirea caldă făcută delegației, 
pentru explicațiile primite și a urat 
noi succese în muncă acestui harnic 
și entuziast colectiv.

baza militară americană de la Khe 
Sanh, principalul punct de sprijin, al 
intervenționiștilor saigonezi în Laos. 
Unități ale forțelor patriotice au pă
truns în perimetrul bâzei, atacînd 
militarii americani care asigurau pa
za. Potrivit postului de radio Eli
berarea, vineri •noaptea, forțele pa
triotice au reluat atacul asupra ba
zei. Postul de radio a lansat, tot
odată. un apel la ofensivă generală 
împotriva dispozitivelor militare a- 
mericane dislocate în provinciile Qu- 
ang Tri și Thua Thiem.

RENANIA — PALATINAT

Semnificația unui
Un nou land al Re

publicii Federale a 
Germaniei, Renania- 
Palatinat, trăiește de 
citeva săptămini febra 
alegerilor. Azi, locui
torii săi se vor pre
zenta la urne pentru > 
a-și desemna repre
zentanții in dieta lo
cală. De 20 de ani, 
guvernul acestui land, 
care are un pronunțat 
caracter agrar, a fost 
format pe baza coali
ției dintre creștin-de- 
mocrați și liberali.. De 
data aceasta, se pare 
că tradiția va fi în
treruptă. Partidul Li
beral Democrat tinde, 
într-o mare măsură, 
spre o reeditare, pe 
plan local, a unui gu
vern asemănător ce
lui federal, preconi- 
zînd o alianță, cu Par
tidul Social Democrat. 
Aceasta a . făcut ca 
Uniunea Creștin-De- 
mocrată să-și mobili
zeze toate forțele pen
tru a reuși să obțină 
majoritatea de 51 la 
sută din voturi, nece
sară alcătuirii unui 
guvern de land mono- 
color.

Conform aprecieri
lor institutelor de son
dare a opiniei publi
ce, o asemenea per
formanță electorală

este destul de greu, 
dar nu imposibil de 
atins (in alegerile an
terioare din 1967, pen
tru dieta landului, 
U.C.D. a obținut,'46,7 
la sută din voturi, iar 
la alegerile generale 
din octombrie 1969, 
47,8 la sută). Creșiin- 
democrații' și-au legat 
speranțele de numele 
actualului prim-mi- 
nistru al landului, 
Helmut Kohl, per
sonalitate politică mar-, 
cântă a vieții publice 
vest-germane, consi
derat a fi unul din 
posibilii succesori ai 
fostului cancelar Hie
singer la președinția 
U.C.D.

în cazul neobținerii 
majorității absolute 
de către creștin-de- 
mocrați în vederea 
formării unui guvern 
monocolor, rolul ho- 
tărltor îl va juca mi
cul partid liberal, care, 
așa cum a reieșit din 
ultimele confruntări 
electorale parțiale, s.c 
află în continuu pro
gres.

Partidul Social De
mocrat își propune ca 
obiectiv consolidarea 
vechilor poziții (40,1. 
la sută voturi obținute 
în alegerile generale 
din 1969, față de 36,8

Heath Ia Bonn.
britanic va face începând de azi o 
vizită oficială în R. F. a Germaniei. 
El va încerca încă un demers in ve
derea reducerii dificultăților din ca
lea aderării Angliei la C.E.E.

R fost pronunțată sentin- 
țjj în procesul intentat celor doi te
roriști care, la 10 februarie 1971, au 
atacat consulatul Iugoslaviei din 
Goteborg. Ei au fost condamnați la 
cite trei ani și jumătate închisoare, 
urmînd ca după executarea pedepsei 
să fie expulzați din Suedia.

Ministrul de externe 
al României în Danemarca

COPENHAGA 21’. — Trimisul, spe
cial Agerpres. C. Țintea transmite : 
Ministrul afacerilor externe al Da
nemarcei, Poul Hartlhig,. a oferit 
vineri seara, in numele guvernului, 
un dineu în onoarea ministrului afa
cerilor ' externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, La 
dineu au luat parte persoanele care 
îl, însoțesc pe .ministrul de externe 
româp, ambasadorul român la Co
penhaga, Gheorghe Ploieșteanu. 
membri ai ambasadei. Din partea 
daneză au participat Kârl Skytte. 
președintele Parlamentului, și alte 
persoane. oficiale.

în toastul rostit cu acest prilej, 
ministrul de externe al Danemarcei 
s-a pronunțat în favoarea organiză
rii unor consultări multilaterale, in 
vederea convocării conferinței pri
vind securitatea și cooperarea euro
peană și a subliniat necesitatea par
ticipării tuturor părților interesate la 
această reuniune. „Nu este un secret, 
a spus Poul Hurtling, că România și 
Danemarca sînt printre cele mai ac
tive susținătoare ale ideii convocării 
acestei conferințe". în continuare, el 
a relevat importanța activității Or- 

' ganizației Națiunilor Unite, precum 
și rolul creseind jucat azi în lume 
de țările mici și mijlocii, in rîndul 
cărora se situează atil. România, cit. 
și Danemarca. După ce a elogiat 
„talentul și spiritul creator ce ca
racterizează poporul român". Poul 
Hartling a exprimat convingerea că 
relațiile comerciale româno-daneze 
vor spori în intensitate în următorii 
ani. El a subliniat, existența unor re
lații, bune între. cele două, țări și în 
domeniul cultural și telmico-științific.

Răspunzînd, ministrul de. externe 
român a evocat necesitatea vitală 
pentru continentul nostru a creării 
unui sistem de securitate care să 
permită dezvoltarea raporturilor a- 
micale și de cooperare între toate 
statele, pe baza normelor de drept 
internațional, care să asigure dez
voltarea liberă a națiunilor europe
ne și excluderea folosirii forței sau 
amenințării cu forța din viața inter
națională. Sintem de părere, a spus

scrutin
la sută în scrutinul 
regional din 1967) și, 
și-a axat tactica pe 
formarea la Meinz 
(capitala landului) a 
unui guvern de coali
ție asemănător celui 
de la Bonn.

Cit privește parti
dul de orientare neo
nazistă, R.N.D., aces
ta a fost reprezentat 
in dieta de land pînă 
în .1969, avînd pînă a- 
tunci 6,3 la sută din 
voturi, dar s-a autoe- 
liminat. in 1969 cu pri
lejul alegerilor din acel 
an, neobținind minimul 
necesar de. 5 la. sută 
din voturi pentru a 
putea fi reprezentat 
în parlamentul local.

Fără a prezenta in- 
. teresul stirnit de ale
gerile anterioare din 
unele landuri ale 
R.F.G., considerate ca 
„barometre politice", 
confruntarea electo
rală din landul Rena- 
nia-Palatinat poate o- 
feri totuși, in opinia 
observatorilor, indi
cații interesante asu
pra raportului de for
țe existent in prezent 
pe arena politică vest- 
germană.

Mircea MOARCĂȘ

Bonn, 20

Cinci nave nipone au pa 
ticipat la manevre navale comune 
japono-americane în Oceanul Paci
fic, la 39 kilometri în largul Peninsu
lei Boso, o dată cu submarinul nu
clear american „Snook" — a anunțat 
Yasukiro Nakasone, director general 
al Biroului Apărării din Japonia. 
Acestea au fost, primele exerciții de 
acest gen realizate in comun de Ja
ponia și Statele Unite.

Louis Armstrong, cunoscutul 
trompetist și interpret american de 
jazz, a fost internat de urgență în- 
tr-un spital newyo'rkez, în urma unui 
atac de cord. După cum s-a precizat, 
starea sănătății sale este acum sa
tisfăcătoare.

A fost izolat virusul hepatitei
Televiziunea italiană a anunțat 

că virusul hepatitei a fost izolat 
de către trei cercetători italieni 
— profesorii Felice Caramia, de 
la Institutul de patologie gene
rală al Universității din Roma, 
Germano Ricci, directorul unei 
clinici de boli infecțioase, și 
Carlo de Bach. Deocamdată, însă, 
savanții urmează să facă culturi 
de viruși „in vitro", înainte de 
a putea prepara vaccinuri care 
să poată fi utilizate pe scară 
largă.

0 nouă operațiune de 
mari proporțiia fost Iansată vl_ 
neri de poliția uruguayană pentru 
descoperirea locului unde sîrit se
chestrați diplomatul britanic Geoffrey 
Jackson și procurorul general al ță
rii, Guido Becrd Oribe. La cercetări 
participă peste 3 000 de militari și 
polițiști. 

el. că este în interesul tuturor sta
telor ea, prin eforturi conjugate, să 
se avanseze .pe această. cale, să . șe 
treacă cit mai curind, la o formă 
activă, concretă, de pregătire a con
ferinței pentru securitate ,și coope
rare europeană.

Ministrul român a exprimat apoi 
satisfacția că’discuțiile oficiale pur
tate au evidențiat, o dată în plus, 
dorința comună de dezvoltare a ra
porturilor bilaterale, faptul că- exis
tă o arie largă de înțelegere și do
rința de a contribui activ la îmbu
nătățirea climatului politic, la rezol
varea problemelor internaționale.

Activitate diplomatică 
în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

• CONVORBIRI ÎNTRE AN
WAR SADAT ȘI MOAMER EL

GEDAF1
CAIRO 20 (Agerpres). — Președin

tele R.A.U.. Anwar Sadăt. a făcut o 
vizită de 24 de ore în Libia, unde a 
■conferit cu președintele Moamer El 
Gedafi, anunță agenția M.E.N. In 
cursul schimbului de păreri dintre 
cei doi șefi .de .state a fost, abordată 
problema crizei din Orientul Apro
piat, precizează aceeași agenție.
• ÎNTREVEDERE WILLIAM 

ROGERS — ABBA EBAN
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Ministrul de externe al Israelului, 
Abba Eban, aflat în vizită în S.U.A., 
a fost primit vineri, de secretarul de 
stat american, William Rogers, cu 
care a avut o întrevedere în legătură 
cu perspectivele reglementării con
flictului din Orientul Apropiat. Pă
răsind Departamentul de stat, Eban 
a declarat, printre altele, că „proble
ma Orientului Apropiat nu se află în 
impas" și că există mai multe moda
lități de a se face să progreseze ime
diat. misiunea Jarring".

• O CONDUCTĂ PETROLIERĂ
ALEXANDRIA-SUEZ

CAIRO. — Cotidianul „Al Ahram" 
anunță că la 31 mai a.c. va fi semnat 
contractul pentru o nouă conductă 
petrolieră Alexandria-Suez, cu o ca
pacitate de 70 milioane tone anual. 
La realizarea acestui proiect vor par
ticipa Anglia, Franța, Banca franco- 
arabă, Kuweitul și Compania petro
lieră ,,'Mocco".

Criza politică 
din Irlanda de Nord
• Guvernul de la Belfast 
intenționează să demisio

neze
LONDRA 20 (Agerpres). — Criza 

politică din Irlanda de Nord a atins, 
din nou, un punct culminant prin de
clarația primului ministru al guver
nului din Ulster asupra intenției salp 
de a părăsi funcția ce o deține da
torită sciziunii din rîndul partidului 
unionist de guvernămînt.

Știrea unei posibile demisii a gu
vernului din Ulster, cu toate conse
cințele care decurg din aceasta, a 
fost recepționată la White Hall cu o 
îngrijorare vădită. La Londra s-a 
hotărît de urgență trimiterea la Bel
fast a ministrului apărării, lordul Ca
rrington, și a șefului statului major 
al forțețor armate britanice, Geoffrey 
Baker, care vor încerca să prevină 
declanșarea crizei guvernamentale.

în opinia observatorilor de la Lon
dra, șansele misiunii celor doi dem
nitari britanici sînt minime. J

Judecătorul John McMurray, 
care a prezidat completul de ju
decată Ia audierile preliminare 
din procesul intentat militantei 
americane dc culoare Angela 
Davis, și-a declinat miercuri 
competența in acest caz, după 
ce a fost recuzat de apărare. 
Audierile au fost suspendate 
din această cauză pînă la numi
rea unui alt judecător. Judecă
torul McMurray, in vîrstă dc 62 
de ani, a fost adus din Califor
nia de sud pentru a prezida 
completul, deși ieșise Ia pensie, 
după ce și alți judecători cali- 
fornieni fuseseră recuzați. în 
fotografie : Luptătoarea pentru 
drepturile populației de culoa
re din S.U.A., Angela Davis, in 
timpul audierilor desfășurate la 
tribunalul din San Rafael (Ca

lifornia)
(Telefoto A.P.-Agerpres)

CONGRESUL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE 
A PARTIZANILOR ITALIENI

CUVINTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI GHEORGHE 
STOICA

ROMA 20.-— Corespondentul Ager
pres, ,N. Puicea transmite: La Bo
logna continuă lucrările Congresului 
al VH-lea al-Asociației Naționale a 
Partizanilor Italieni. în cuvintul lor. 
numeroși delegați au subliniat nece
sitatea creării unfei largi convergențe' 
între toate forțele' antifasciste și de
mocratice italiene pentru a se da ri
posta. cea-, mai .hotărâtă provocărilor, 
neofasciste- și“Celor ale forțelor 'rear-, 
ționa-re. .

Luind. cuvintul in ședința de vi.ri.efi 
după-șmigza. tovarășul Gheorghe 
Stoica, membru, al Comitetului; Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. al Comitetu
lui foștilor luptători antifasciști din 
România,, a. transmis ’-Congresului. .tu
turor militanților pentru democrație 
și pace din Italia un cald salut din 
partea foștilor luptători antifasciști, 
a veteranilor războiului antihitlerist, 
a oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România. „în România 
a spus vorbitorul — sînt. urmărite cu 
profundă simpatie și sentimente de 
frățească „solidaritate lupta dv. plină 
de abnegație, hotărîrea curajosului și 
generosului popor italian de a pune 
stavilă oricăror atacuri împotrivă 
libertății cucerite.- cu atitea jertfe, 
oricăror; tendințe neofasciste. Ne ’ex
primăm convingerea eă . lupta îiniir 
a forțelor democratice, progresiste și 
patriotice '.naționale pentru triumful 
idealucilon..păcii....democfației și pro
gresului social va fi încununată de 
succes". în continuare, tovarășul 
Gheorghe Stoica a. subliniat, contribu
ția plină, de jertfe .a poporului român

Dezbateri de politică externă 
in Skupștina Federală a Iugoslaviei

BELGRAD 20 (Agerpries). — în
trunite în ședință comună, comisiile 
ele politică externă ale Veoei Națio
nalităților și Vecei social-politice ale 
Skupșt.inei Federale a R.S.F, Iugosla
via au asctiltat o informare a secre
tarului de stat pentru. afacerile, ex
terne, Mirko Tepavaț, despre recenta 
sa vizită în Uniunea Sovietică. Co
misiile au aprobat: informarea secre
tarului de stat, apreciind că vizita 
lui este o contribuție la întărirea' re
lațiilor dintre cele , două țări, la ex
tinderea colaborării reciproce.,

Președintele Comisiei ptent.ru aface
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Instituită în 
memoria . victi
melor masacru
lui. de la Shar- 
peville (Repu
blica Sud-Afri- 
cană) din. 21 
martie 1960, cînd 
gloanțele rasiș
tilor de la Pre
toria au ucis 69 
de africani și 

au rănit, alți 180 care manifestau paș
nic pentru egalitate în drepturi, 
„Ziua internațională pentru elimina
rea discriminării rasiale" constituie 
prilejul unor ample acțiunii de soli
daritate pentru abolirea practicilor 
inumane ale apartheid-ului.

Anul acesta evenimentul capătă o 
semnificație deosebită datorită fap
tului că, din inițiativa mai multor 
state, între care și România, 1971 a 
fost declarat de Adunarea Generală 
a O.N.U. ca An internațional de luptă 
contra rasismului și discriminării ra
siale (a cărui emblemă o reproducem 
mai sus). Intr-un mesaj special, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
sublinia că aceasta trebuie să fie un 
îndemn pentru toate națiunile, pentru 
toți oamenii de bună credință de a 
condamna din nou, cu toată tăria., și 
de a-și intensifica lupta im,potriva 
tuturor formelor de manifestare a ra
sismului, care continuă să dezonoreze 
conștiința umană. în acest spirit, re
levă mesajul, 1971 trebuie să fie un 
an în cursul căruia doctrinele care 
pledează în favoarea deosebirilor de 
rasă, a superiorității rasiale, să fie 
pretutindeni denunțate, luîndu-se 
cele mai eficace măsuri pentru reali
zarea, deplinei egalități în drepturi a 
tuturor oamenilor, indiferent de rasă 
și culoarea pielii. în era unei impe
tuoase dezvoltări a științei și teh
nicii, a unor prestigioase cuceriri ale 
rațiunii umane, discriminările rasiale 
apar nu, numai ca un anacronism fla
grant,- ca o lezare a demnității uma
ne, ci și ca o sfidare la adresa, co
munității 'internaționale, ca o piedică 
serioasă în calea instaurării în lume 
a -unui climat al păcii, colaborării și 
încrederii între popoare, libere, suve
rane și pe deplin egale în drepturi.

După cum se știe, în Republica 
Sud-Africană discriminarea rasială a 
fost ridicată la rangul de politică de 
stat. în virtutea politicii de apart
heid, așa-numiita dezvoltare separată 
a raselor — în fapt o formă specifică 
de colonialism și exploatare — a fost 
promulgat un cortegiu de legi draco
nice, care privează populația de cu
loare de cele mai elementare drep
turi. Cei 14,8 milioane de africani nu 
au nici un deputat în parlamentul 
țării ; încâlcind cele mai elementare 
norme ale justiției, poliția arestează 
lunar aproximativ 12 000 de oameni I 
Africa de Sud deține tristul record al 
execuțiilor capitale — jumătate din 
totalul înregistrat în lume 1 Pe plan 
economic aceeași inechitate flagran
tă : venitul populației africane re
prezintă doar o fracțiune neînsem
nată din bogăția națională, însușită 
aproape în totalitatea șa de cei 3,7 
milioane albi ; fabricile, uzinele, mi
nele,, băncile, practic întreaga infra
structură economico-financiară apar
țin acestora din urmă, cărora le re
vine, de asemenea, cea mai mare 
parte a pămînturilor țării. în țara 
care produce peste două treimi din 
aurul lumii capitaliste, numai unul 

la victoria popoarelor, asupra fascis
mului in . războiul antihitlerist, mun
ca de educare a noilor generații din 
România in spiritul patriotismului 
socialist, al idealurilor păcii, irițele- 
gerii și prieteniei intre popoare, de 
demascare a oricăror forme .de fâs-, 
eisîți, neofascism și rasism, de soli- 
darjlate cu lupta altoi popoare îm
potriva regimurilor dictatoriale, fas
ciste, împotriva imperialismului și « 
colonialismului.

Partidul și guvernul român, a con
tinuat vorbitorul, se- situează in mod 
consecvent pe. o poziție ferma îm
potriva manevrelor și a acțiunilor 
eerdurilpr "agresive • imperialiste, cart: 
pun in primejdie, pacea și. libertatea 
popoarelor. Se bucură de adeziunea 
totală a foștilor luptători antifasciști, 
a Întregului popor r,omân politica 
României socialiste de apărare a 
drepturilor fiecărui popor de a-și a- 
lege. în mod independent, fără nici 
un amestec din afară, calea dezvoltă
rii. ' de solidaritate militantă . cu po
poarele .care’ luptă pentru eliberare 
și ! independență națională, pentru 
progres, economie și social.

După - ce. 'a pydcaț relațiile de 
strinsă- solidaritate dintre organiza
țiile antifasciste, din Italia'-.și Româ- 
nisu l/ivarășul Gheorghe Stoica a 
subliniat că ..foștii luptători împotri
va fascismului, toți oamenii muncii 
din România socialistă vor milita cu 
aceeași ardoare'.' pentru a-și aduce 
împreună cu dv. contribuția la lupta 
popoarelor pentru viață și civilizație, 
pentru pace , și colaborare".

rile exiprne a Vecei social-politice, 
Bogdan Osolriik. a prezentat o in
formare privind convorbirile pe cave 
delegația comisiilor de politică ex
ternă ale Skupștinei Federale le-a 
avut'cui Comisia de politică externă 
a Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România și contac
tele avute în cprșul vizitei la Bucu
rești. Comisiile au, aprobat informa
rea,, .exprimîndu-și sprijinul față de 
dezvoltarea contactelor de lucru cu 
parlamentele și parlamentarii din alte 
țări.

din trei' copii africani frecventează 
invățăminuil elementar. Africanii nu 
au dreptul de a ocupa nici un fel de 
post in administrația centrală de stat 
sau în economie.

Aceeași stare de lucruri domnește 
și în Namibia (Africa de Sud-Vest). 
unde autoritățile sud-africane au 
transplantat, apartheidul, refuzînd 
totodată să se conformeze rezo
luțiilor O.N.U. care prevăd încetarea 
administrării acestui teritoriu de că
tre Pretoria.

In ultimii ani, s-au intensificat con
tinuu discriminării^ rasiale din Rho
desia, teritoriu unde colonii albi și-au 
proclamat unilateral „independența". 
Autoritățile de la Salisbury au pre
luat, pe lingă sistemul polițienesc 
sud-african, aproape întreg eșafoda
jul apartheid-ului. Populația africa
nă a fost alungată de pe pămîntu- 
rile sale, declarate „zone albe". 
250 000 de rhodesieni dc origine eu
ropeană stăpînesc aceeași suprafață 
cit' 5 milioane de africani. Salariul 
unui lucrător autohton este de peste 
10 ori mși.mic decît al unui muncitor 
alb. Practicile rasiste constituie, d< 
asemenea, apanajul dominației colo
niale de tip clasic în Angola, Mo-o, 
zambic și Guineea-Bissau. Munca 
forțată, formă a sclaviei, este intro
dusă aci pe scară largă. Autoritățile 
coloniale .portugheze desfășoară un 
război barbar, de exterminare, împo
triva patrioților din rîndurile mișcă
rilor de eliberare națională din aceste 
teritorii, care dau însă lovituri tot 
mai puternice edificiului colonial.

Din păcate, forme ale segregării, 
terorii imperialiste, ale superiorității 
rasiale, practici și măsuri discrimi
natorii pe baza naționalității sau a 
culorii pielii — fie fixate prin acte 
cu caracter de lege, fie tolerate și 
încurajate de autorități — se îritil- 
nesc și în alte zone de pe glob, in
clusiv în unele țări aflate pe o 
treaptă înaltă a dezvoltării econo
mice.

Atit în cadrul O.N.U. cît și al altor 
organizații internaționale, cu diverse 
alte prilejuri, România și-a expri
mat dar și răspicat poziția sa de în
fierare a oricărei forme de discrimi
nare rasială, a colonialismului și 
neocolonialismului, de afirmare a 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, în conformitate cu 
aspirațiile și interesele sale națio
nal?, fără nici un fel de ingerințe 
din afară. Țara noastră a sprijinit, 
în permanență, cu fermitate la Na
țiunile Unite, în celelalte organisme 
cu caracter internațional la care par
ticipă, toate măsurile și inițiativele 
vizînd eliminarea definitivă a discri
minărilor și oprimării rasiale.

România socialistă, care a asigurat 
de mult deplina egalitate în drepturi 
a tuturor cetățenilor săi, indiferent 
de naționalitate sau rasă, în absolut 
toate domeniile vieții politice, sociale, 
economice, militează cu consecvență 
în rîndul forțelor progresiste, demo
cratice care se pronunță împotriva 
rasismului și: își manifestă profunda 
solidaritate cu popoarele, cu toți aceia 
care mai au de îndurat asuprirea ra
sială, acordînd sprijinul său hotărît 
luptei pentru cauza libertății și ega
lității tuturor națiunilor, pentru afir
marea pretutindeni pe glob a perso
nalității și demnității umane.

A. B.
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