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CU UN EFORT SUSȚINUT
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PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
A CAPACITĂȚILOR

DE PRODUCȚIE RESTANTE!
Comunicatul cu privire la îndepli

nirea planului de stat de dezvolta
re a economiei naționale pe anul 
1969. precizează că potențialul indus
trial al țârii a crescut considerabil 
anul trecut prin intrarea în exploa
tare a unui volum de fonduri fixe 
în valoare de aproape 57 miliarde 
lei, cu 14,2 la sută mai mult decît 
în anul precedent. El relevă, totoda
tă, faptul că planul departamental 
de punere în funcțiune a fondurilor 
fixe nu a fost integral îndeplinit ; 
40 de capacități de producție din in
dustria chimică, industria alimenta
ră și ușoară, industria construcțiilor 
de mașini, industria lemnului și din 
agricultură nu au fost conectate — 
la termenele planificate — în cir
cuitul economiei naționale.

Trei dintre aceste capacități de 
producție nedate în exploatare pînă 
la sfîrșitul anului trecut — Fabrica 
de osii și boghiuri din Balș, secția 
de elemente sudate din cadrul uzi
nei „Electroputere" și Fabrica de 
produse lactate, ambele din Craiova
— au făcut obiectul anchetei de față. 
Trecînd deliberat peste cauzele, mai 
vechi sau mai noi, care au deter
minat amînarea punerii lor în func
țiune — cu convingerea că o dată 
consumate faptele orice discuții în 
acest sens ar fi o pierdere de timp
— am plasat investigația în pers
pectivă săptămînilor care urmează, 
încercînd să obținem răspunsuri cit 
mai clare la cîteva întrebări : Ce 
probleme esențiale condiționează pu
nerea în funcțiune a acestor capa
cități restante ? Care sînt factorii di
rect răspunzători de soluționarea a- 
cesțor probleme ? Cînd vor fi crea
te condițiile tehnice și materiale pen
tru începerea fabricației ?

Dincolo de problemele specifice ce 
le ridică fiecare obiectiv în parte 
am reținut ca o trăsătură comună 
faptul că, în momentul de față, exe
cuția celor trei obiective și capaci
tăți restante a atins un stadiu toar
te avansat. Fabrica de osii și bo
ghiuri din Balș, bunăoară, unde 
ne-am deplasat mai întîi, se afla la 
sfîrșitul lunii ianuarie a. c. în pra
gul probelor tehnologice.

— La linia de roți, utilajelor prin
cipale, ca și instalațiilor de legătu
ră dintre ele li s-a efectuat rodajul 
mecanic, urmînd ca în zilele urmă
toare să abordăm probele ,.la cald"
— ne-a explicat ing. Teodor Iercan, 
directorul noii unități. La linia de 
osii au fost puse în funcțiune fe- 
răstraiele de debitat brame, a fost 
probat „la rece" transportorul de 
osii forjate și se lucrează intens la 
reglarea preselor și mașinilor de rec
tificat. Pînă la sfîrșitul lunii februa
rie socotim că, vom putea începe și 
aici probele „la cald".

— Cînd va avea loc punerea efec
tivă în funcțiune a fabricii ?

— Cel mai tîrziu pînă la 31 mar
tie a. c., bineînțeles, dacă reușim 
pînă atunci să rezolvăm problema 
șutajului și încă alte cîteva ches
tiuni.

Este întemeiată îngrijorarea direc
torului fabricii față de întîrzierea în 
care se află execuția dispozitivului 
pentru șutajul lingourilor ; fără _a- 
cest dispozitiv, punerea în funcțiu
ne a fabricii este de neconceput. E 
drept, la Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din Capitală, care are 
sarcina să execute acest dispozitiv, 
se fac de cîtva timp probe și ex
perimentări, dar omologarea lui în- 
tîrzie. Nici un motiv nu mai poate 
fi luat în; discuție pentru amînarea

în continuare a livrării acestui dis
pozitiv. Dacă conducerea fabricii 
bucureștene și-a asumat o obligație 
contractuală, atunci ea trebuie să 
și-o onoreze cît mai repede !

Tot către furnizorii de utilaje își 
îndreaptă în aceste zile cererile in
sistente și conducerea Combinatului 
pentru industrie alimentară Dolj, be
neficiarul noii fabrici de produse 
lactate de la Craiova. Una din prin
cipalele capacități ale acestei fabrici 
— linia de îmbuteliere și spălare a 
sticlelor și borcanelor — trebuia să 
intre în funcțiune încă din luna 
iembrie anul trecut.

— Deși a existat o oarecare

tîrziere în executarea construcțiilor 
și montarea utilajelor, această sec
ție ar fi putut intra de mult în func
țiune dacă mașinile de spălat sticle 
și borcane și linia de îmbuteliere ar 
fi fost puse la punct —ne-a spus ing. 
Doru Stancu, șeful serviciului meca- 
no-energetic al fabricii. De mai bine 
de o lună se învîrtesc pe lingă aceste 
utilaje cîțiva muncitori de la „Teh- 
nofrig" Cluj — uzina care le-a exe
cutat — și nu reușesc să le găsească 
remediul.

LA GALAȚI

FEBRUARIE 1945Zile fierbinți
9

Acum 25 de ani, în februarie—martie, oamenii muncii de la orașe 
și sate, la chemarea partidului comunist, se aflau angajați intr-o 
înflăcărată activitate politică, într-o înverșunată luptă împotriva cla
selor exploatatoare, pentru instaurarea unui guvern democratic, ca
pabil să-l reprezinte și să înfăptuiască programul însuflețitor al 
revoluției populare. \

Stau mărturie acelor vremi de neuitat, ca o lecție mereu vie de is
torie, numeroasele exponate aflate în Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, in
tr-o sală special destinată evocării evenimentelor din februarie—mar
tie 1945 (fotografia de mai jos).

© DOCUMENTAR de Mihnea Gheorghiu
© DIN VARĂ PÎNĂ ÎN PRIMĂVARĂ de Ion Bânuțâ 
© CUVÎNTUL VIBRANT AL UNUI MANIFEST de Petru 

Vlntllâ

Pentru cei ce cu
nosc întreprinderea 
„Libertatea", una din
tre emblemele de tra
diție și prestigiu cu
prinse in zona indus
trială a orașului de pe 
malurile Cibinului, 
corpul de clădire „I" 
este echivalent cu ves
tiarul ; toate gardero
bele din secții au fost 
centralizate aici. Oa
menii vin, iși schimbă 
hainele de stradă cu 
hainele de lucru și se 
îndreaptă apoi, radial, 
către toate secțiile fa
bricii. Simbolic par
că, la parterul acele
iași clădiri a fost ins
talat laboratorul. Deci : 
știința intră și ea pe 
poarta întreprinderii, 
se îmbracă și ea in 
haine de lucru și pă
șește in halele de pro
ducție. Un sincronism 
perfect, firesc, coti
dian.

Știința a devenit un 
instrument de lucru; 
istoria bătăliilor purta
te aici pentru fiecare 
tonă de fire, pen
tru 
pătrat 
peste 
de fapt, 
trunderii 
tehnicii celei mai 
vansate pe porțile în
treprinderii. Vechea 
fabrică de postav, fon
dată in 1850, prezenta 
in ajunul aniversării 

. unui secol de existen
ță serioase carențe în 
ceea ce privește gra
dul de înzestrare teh
nică, nivelul de califi
care al oamenilor. Un 
singur amănunt : in 
1948, din 571 angajați, 
ciți număra colectivul 
întreprinderii, nici u- 
nul nu avea studii su
perioare. Saltul in con
temporaneitate urma 
să fie înregistrat atît 
in biografia unității, 
cit și in biografiile oa
menilor săi. Premisa 
lui — uriașa descătu
șare de forțe pe care 
o aduceau anii con
strucției socialiste.

Acumulări succesive, 
căutări febrile, tato-
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Crema aceasta de . car
tofi, care se clatină în 
farfuria din fața mea, 
n-are nici un fel de gust.

— De ce faceți , asemenea 
preparate ? — i-am între
bat pe cîțiva șefi de mari 
restaurante .din București. 
Cel de la „Gambrinus" 
spunea ceva în legătură cu 
calitatea cartofilor (1 ?),

3Șl LA ALTUL
UN BUFET

Șl LA TOATE
deși 
ziua 
care 
tofii. 
față .. 
cării, unii șefi de localuri 
și bucătarii lor au scos la 
iveală și niște feluri de 
bucate, preparate de for
mă, parcă fără intenția de 
a le vinde vreodată. Și nu

„casa" nu ținea în 
aceea creme ori supe 
să aibă la bază car- 
Pe scurt, ca să facă 

„onorabilă" diversifi-
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acesta ci altul este rostul 
diversificării preparatelor 
în alimentația publică. Nu 
era nevoie de „umplutură", 
ci de mîncăruri pe care 
omul să le mănînce cu 
plăcere.

O să revenim mai jos și 
mai pe larg asupra acestor 
considerente. Diversifica
rea alimentației publice — 
e unanim recunoscut — are 
cel puțin două principale 
scopuri : restaurantele să 
fie capabile să răspundă 
gusturilor diferite ale con
sumatorilor, deci să ofere 
o gamă largă de preparate 
culinare, să-și atragă ast
fel clienții, iar pe această 
bază să devină din ce în 
ce mai rentabile.

Dar tocmai cînd unele 
fapte vin să arate că lu
crurile încep să se urneas
că, dintr-o dată apar alte 
elemente, care demonstrea
ză contrariul ! Un fapt po
zitiv, de pildă, care s-a 
bucurat de aprecierea cu
venită, s-a petrecut cu 
vreo două luni în urmă. 
Resortul de specialitate al 
Ministerului Comerțului In
terior a organizat atunci o 
foarte interesantă expozi
ție de preparate culinare. 
Au fost prezentate vreo 80 
de sortimente. Predominau 
cele realizate din legume. 
Ciți nu și-au dat seama cu 
acel prilej de marile re
zerve nefolosite ale bucă
tăriei românești !

Iată cîteva din nenumă
ratele exemple, care arată 
că acolo unde există oa
meni cu simț de răspun
dere și respect pentru me-

serie, lucrurile au căpă
tat o altă înfățișare. Am 
constatat acest fapt la pen
siunea „Bulevard", la res
taurantul „Orizont" și la 
multe alte localuri., La 
„Bulevard" se găsesc zilnic 
trei feluri de supe. Le-am 
gustat. Un deliciu ! „Supa 
de fidea — ne spunea res
ponsabilul — concurează 
cu succes ciorba de peri- 
șoare".

Dar expoziția a fost, a 
trecut. Mai departe? Și-a 
atins scopul, a cîștigat în 
dinamism diversificarea ? 
Intr-un articol precedent 
(„Ce-au făcut bucătarii cu 
circulara ministerului" — 
„Scînteia" nr. 8299) subli
niam că diversificarea nu 
trebuie privită ca o acțiu
ne de campanie. Dimpotri
vă, alimentația publică e 
datoare să se mlădie me
reu după cerințele și pre- 

consumatorilor.
ra- 

spu- 
con- 
noi, 

con- 
aceea că, 

în 
Intri 
mari 

(restau- 
largi posibili- 

aprovizionare, de

ferințele
Acesta îi este rostul, 
țiunea de a fi. Cum 
neam tnsă, realitatea, 
statată nu numai de 
ci și de organele de 
trol ale M.C.I., e acee. 
pe ansamblu, acțiunea 
discuție trenează, 
chiar în cele mai 
localuri din țară 
rante cu 
tăți de --------—----  —
preparare și deservire) și 
în multe cazuri totul se 
prezintă ca la „Gambri- 
nus“ : sortiment sărăcă
cios, iar „noile" preparate,

.« •

Gh. GRAURE
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nări — sînt 
dernizării 
mecanizării 
a procesului 
ducție; „anii dubli", 
după cum se exprima 
unul din inginerii fa
bricii. Producția se ce
rea urmată la zi, 
info, la seral.

— Anul 1966 
pentru colectivul 
tru o deosebită 
nificație — ne-a 
clarat tovarășul 
Munteanu,

are 
nos- 
sem- 

de- 
Ioan 

Munteanu, inginerul 
șef al fabricii. De fapt, 
ar fi trebuit ca acum 
să vă dau o cifră — 
cifra investițiilor care 
au fixat definitiv uni
tatea printre marile 
producătoare de stofe 
fine din țară și din 
Europa. Am să o fac 
mai tirziu. De ce T 
Pentru că mai înain
te de semnificația ei 
concretă, materială, 
cifra aceasta a avut 
pentru noi o semnifi
cație etică : prin ea a 
fost recunoscută ca
pacitatea colectivului 
fabricii de a ține pa
sul cu realizările la zi 
pe plan mondial, au 
fost stimulate rezerve
le umane de care dis
punem. Și acum ci
fra: 112 milioane lei. 
Aceasta e suma inve
stițiilor care au tran
sformat complet fabri
ca noastră.

Pe strada Tirgul Fi
nului, la nr. 12, plăcu
ța cu numele între
prinderii a fost de cu- 
rînd fixată in zidăria 
unei noi clădiri. Totul 
este aici de o noutate 
frapantă — halele de 
producție și utilajele, 
aparatele de măsură, 
formele de organizare 
și, mai ales, probleme
le care ii preocupă pe 
oameni. La vechea su
prafață productivă s-au 
adăugat in ultimii "trei 
ani alți peste 7000 de 
metri pătrați. S-a pu
tut obține astfel cursi
vitatea firească a unui 
proces tehnologic mo
dern, cu garanția unei 
eficiențe economice 
mult sporite.

Să urmărim conse
cințele sporului de ca
pacitate și tehnicitate 
de care a beneficiat, 
in acești ultimi ani, 
„Libertatea" :

în anul 1948 aici se 
fabricau 53 tone de fi
re și 340 000 metri pă
trați de țesături.

în anul 1968, aceas
tă producție se reali
za în numai 19 zile.

Anul investiției — 
cum a fost botezat 1966 
— a marcat aici, la 
„Libertatea", și un alt 
eveniment; 
rea unor 
timente din 
de lină.

Fabrica 
astăzi un număr de 20 
de articole — stofe 
pentru costume băr
bătești, stofe de rochii, 
stofe mai ușoare (și 
cu un preț de cost 
mai redus) pentru cos
tume de copii și ado
lescenți, materiale re
zistente la intemperii. 
Anul acesta i ' 
fi create în 
200 de desene 
proximativ 600 
ziții coloristice.

Aceste cifre, și 
tele, consemnează 
transformările petre
cute in viața fabricii. 
Dar, care au fost, in 
tot acest timp, muta
țiile petrecute în des
tinul oamenilor ? Dis
cutăm cu tovarășa 
Mafia Șoaita, preșe
dinta comitetului sin
dicatului din între
prindere și, totodată, 
președinta comitetului 
de femei din munici
piul Sibiu.

Îmi este greu să a- 
leg din biografiile oa
menilor pe care ii cu
nosc pe cea mai sem
nificativă. De aceea mă 
voi opri asupra unei 
sinteze : mulți dintre 
tinerii muncitori din 
anii ’50 au urmat 
școala serală, faculta
tea, apoi s-au întors

Titus ANDREI

Februarie. Dunărea e limpede și 
navigația se desfășoară normal. Ne 
aflăm la bordul „Munteniei", care 
a părăsit de curînd Șantierele na
vale Oltenița și acum, cu pasageri 
la bord, navighează în prima sa 
cursă programată. Discutăm cu ing.

Absențe In catalogul
cărții universitare

Modernizarea învățămîntului su
perior presupune, incontestabil, și 
perfecționarea sistemului informa
țional, a mijloacelor de transmitere 
a cunoștințelor aflate la dispoziția 
studenților, între care tipărirea și 
multiplicarea manualelor și cursuri
lor universitare au un rol bine de
finit.

Fără îndoială că în momentul de 
față, datorită unei susținute activi
tăți editoriale pe plan central și lo
cal, la îndemîna studenților se află 
o însemnată literatură didactică uni
versitară, tratate și alte lucrări a- 

. părute de-a lungul anilor. Astfel, în 
ultimii’3 ani, Editura didactică și pe
dagogică a tipărit 397 de titluri, iar 
în momentul de față se pregă
tesc 131 de lucrări care vor ve
dea lumina tiparului în acest an. 
Statisticile consemnează în ansam
blu și o dinamică ascendentă a mul
tiplicării cursurilor pe plan local, in- 
dicînd o tendință de creștere a in
teresului pentru această formă ope
rativă și economicoasă : în anul 
1967 s-au editat 401 titluri, 587 în 
1968, 753 în 1969, iar planul pe anul 
în curs prevede multiplicarea a 
peste 1 100 de titluri.

Cu toate acestea, în prezent există 
încă numeroase discipline pentru 
care studenții diferitelor facultăți nu 
dispun de manuale și cursuri. Situa
ția este agravată și de faptul că o 
serie de discipline declarate de Mi
nisterul învățămîntului „acoperite" 
cu manuale nu pot fi socoti
te ca atare întrucît în realitate e 
vorba fie de . cursuri apărute de 
mai mulți arii și, evident, epui
zate, fie de manuale existente în bi
blioteci, uneori în număr insuficient, 
cu pagini lipsă, adesea ilizibile și 
de aceea greu de consultat. Iată doar 
cîteva exemple edificatoare : la Fa
cultatea de construcții a Institutului 
politehnic din Iași din 24 discipline 
predate doar 15 sînt acoperite cu 
manuale editate între 1961—1969. O 
situație asemănătoare există si la 
Facultatea de chimie industrială a a- 
celuiași institut, unde din cele 44 dis
cipline predate numai 16 au cursuri 
litografiate sau tipărite între anii 
1953 și 1969. La Institutul politehnic 
din Cluj situația pare să fie mai 
bună : din 129 discipline numai 5 
nu au cursuri. Dar cele existente 
fiind editate între anii 1956—1960 nu 
se mai găsesc în librării și standuri.

Pentru a înlătura aceste neajun
suri,. în ultimii ani, Ministerul învă
țămîntului a adoptat judicioasa mă
sură de a înzestra principalele insti
tuții de învățămînt superior cu mij
loace de multiplicare a cursurilor. 
Ca urmare, Universitatea din Bucu
rești, bunăoară, a 
124 de volume în 
anul 
tluri. 
celor 
1970, 
nele.

— După înființarea centrelor d«' 
multiplicat, editura lucrează în con
diții noi — ne spune, dr. Emil Bâl- 
descu, directorul Editurii didactice 
și pedagogice. Pe măsură ce tot mai 
multe cursuri vor apărea pe plan 
local, există perspectiva de a se face 
o selectare riguroasă a lucrărilor cu

Lucian CIUBOTARU

în curs sînt 
La
116

vor

reușit să editeze 
1969. iar pentru 
prevăzute 210 ti- 
prin multiplicarea 
prevăzute pentru

A.S.E.,
titluri,

fi acoperite toate discipll-

(Continuare în pag. a IV-a)

Sergiu Filipcscu, din Direcția ge
nerală a navigației civile, condu
cătorul grupului de proiectanți care 
au întocmit proiectul inițial al va
sului. Este o navă cu performanțe 
de confort și de viteză superioare.

— Nava austriacă „Voralberg", 
preciza inginerul, parcurge 30,2 km 
pe oră ; „Muntenia" a realizat 31,2 
km pe oră, cu 85 la sută din pu
terea motoarelor principale.

— Alte caracteristici ?
— Capacitatea este, de 600 persoa

ne, lungimea — 61,5 m, lățimea 11,3 
m ; distanța Galați-Brăila (amonte) 
o parcurge în 45 minute, iar în aval 
doar în 30 minute. Se pot face 6 
curse pe zi.

Vizităm nava, cunoaștem pe tov. 
Eugen Negoiță, căpitanul ei, admi
răm confortul din cele 4 saloane, 
din sala de bar cu 100 de locuri, din 
cabinele marinarilor. Șeful meca
nic, ■ luseim Mustafa, urmărește 
funcționarea tuturor agregatelor 
din sala mașinilor. Două motoare 
principale (produse de uzinele „23 
August" din București) cu două li
nii de axe și două elice, imprimă 
navei viteza de care aminteam. Ing. 
Sergiu Filipescu ne relata că, pe 
baza aceluiași proiect, se vor mai 
construi încă 4 nave, care vor in
tra în dotarea flotei noastre fluvia
le. Două din ele vor fi lansate la 
apă în acest an.

N. Gr. MĂRĂȘANU 
corespondentul „Scînteii"
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Telegramă

CONGRESULUI EXTRAORDINAR 
AL PARTIDULUI COMUNIST FINLANDEZ

HELSINKI
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează dum

neavoastră, delegați la Congresul extraordinar al Partidului Comunist 
Finlandez, întregului partid, clasei muncitoare și poporului finlandez 
un cald salut frățesc. Vă urăm succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
Congresului, în eforturile ce le întreprindeți pentru refacerea unității 
partidului, în lupta dumneavoastră pentru triumful nobilelor țeluri ale 
păcii, democrației și socialismului.

Subliniind relațiile tovărășești statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Finlandez pe baza principiilor marxismului 
și internaționalismului proletar, ne exprimăm convingerea că ele se vor 
dezvolta continuu în interesul întăririi prieteniei dintre cele două partide 
șl popoare ale noastre, al cauzei unității mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN
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APTUL
VERS

Oameni
la datorie

Era in plină noapte, cînd la 
Fabrica de geamuri din Tîrnă- 
veni s-a răspîndit vestea defec
tării unuia dintre cuptoare. Ce
le două mașini automate de 
suflat butelii au încetat și ele 
să funcționeze. In cîteva minu
te mașina de intervenție făcea 
un prim popas la locuința mais
trului Zeno Pop. „Vin îndată, 
chemați-mi oamenii din echipă" 
— a decis acesta. In scurt timp, 
în fața cuptorului se aflau toți 
zidarii șamotori. Impărțiți 
cite doi, oamenii au început lu
crul. In zona de intervenție se 
putea rămâne cel mult patru mi
nute. Fiecare prelungire ar fi 
însemnat— la temperatura cup
toarelor — aprinderea hainelor. 
Treizeci de ore a durat inter
venția la cuptor. Acolo au mân
cat, acolo au privit la sfîrșit — 
extenuați, dar fericiți — cum 
cuptorul, reparat, iși reîncingea 
vatra.

Pedeapsă 
capitală

în urmă cu cîteva luni, anun
țam în această rubrică 
rea cercetărilor penale 
odioasa crimă săvîrșită 
cea Stoica de pe strada 
din București. Individ 
pus, el și-a ucis, în ziua de 5 
ianuarie 1969, soția gravidă în 
luna a șasea ; apoi, cu sînge re
ce, a ciopîrțit cadavrul pentru 
a-i fi mai ușor să-1 ascundă. Mo
bilul crimei : soția refuzase să-i 
dea pentru băutură ultimii bani 
din casă. La cercetări, el a de
clarat că și-a ucis soția 
a se putea recăsători cu 
cubină.

Această crimă a fost 
dintr-un șir de nelegiuiri săvir- 
șite de Mircea Stoica. Anterior 
el fusese oondamnat la 14 ani 
închisoare, pentru furt din avu
tul obștesc. (Ieșit din închisoare, 
în 1964, Mircea Stoica a refuzat 
să muncească cinstit). Printr-un 
comportament amoral, în fami
lie și în afara ei, și-a destrămat 
trei căsnicii.

Crima, de o cruzime fără 
margini, a îndreptățit comple
tul de judecată să-1 condamne 
la pedeapsa cu moartea, în ba
za articolului 174, combinat cu 
articolul 175, litera c, din Codul 
Penal. Sentința, rămasă definiti
vă, a fost ieri executată.

încheie- 
privind 

de Mir- 
Visarion 
descom-

pentru 
o qpn-

ultima

Amendă
meritată

a 
să 
cu 
de

Departamentul silviculturii 
început, încă din anul 1958, 
colonizeze plaiurile Gorjului 
cerbi carpatini aflați pe cale
dispariție în această parte a ță
rii. Vînătoril din tot județul 
i-au ocrotit cu deosebită grijă, 
asigurîndu-le hrana pe timpul 
iernii și luînd măsuri de stîr- 
pire a lupilor și a altor duș
mani ai cerbului. De aceea, este 
cu atît mai revoltător faptul că 
s-a găsit, totuși, un așa-zis vî- 
nător (Nicolae Sacagiu din co
muna Runcu) care să tragă fără 
să-i tremure mîna. El s-a stre
curat în pădurile ocolului silvic 
din împrejurimile acestei loca
lități și, într-o poeniță, a dus 
arma la ochi, împușcînd o ciută 
(femela cerbului carpatin) ce 
era pe cale să dea naștere unui 
pui de 
ție au 
locului, 
nier cu
mează acum ca braconierul să 
suporte și rigorile legii.

cerb. Organele de mili- 
făcut cercetări la fața 
amendîndu-1 pe braco- 
suma de 4 750 lei. Ur-

Roata
e de vină

Zorlești (Gorj)Sătenii din 
constatau cu surprindere că, zi 
de zi, curentul electric înregis
tra la anumite ore (mereu ace
leași) bruște scăderi de tensiu
ne. Lumina pălea văzind cu 
ochii, aparatele de radio amu
țeau, la fel și televizoarele... 
„Mare minune ! Ce să fie ?“ — 
se întrebau oamenii nedumeriți. 
Și iată că misterul a fost dez
legat. Toate necazurile prove- 
neău de la moara electrică din 
sat. Cum intra în funcțiune e- 
lectromotorul morii — defect — 
îndată începea și căderea de 
tensiune. Numai că misterul, 
o dată dezlegat, trebuia reme
diat. Deși locuitorii comunei au 
făcut numeroase intervenții, în
treprinderea de electricitate n-a 
„reușit" încă să rezolve necazul 
cetățenilor. Nu înțelegem de ce. 
Ține oare cineva cu tot dinadin
sul să dea... curent la moară ? 
Bine-bine, dar de ce pe „volții" 
locuitorilor 2-

Rubricâ redactată de :
Gheorghe POPESCU
Gheorqhe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

cinematografe, 
semnalizatoare

l

Ce i se oferă

bucureșteanului

pMni tiupaîi său Sher ?
Să presupunem, stimați cetățeni, 

sau musafiri ai municipiului Bucu
rești, că v-a.ți manifesta îndreptățită 
dorință de a vă petrece cele cîteva 
ore libere, ori sfîrșitul săptămînii în- 
tr-un mod plăcut și antrenant, de a 
vă destinde după o zi de muncă, de 
a vă pune mușchii și articulațiile în 
mișcare. Unii vor prefera poate pozi
ția de spectator într-o sală de cine
matograf, teatru, sau în tribunele u- 
nui stadion. Dar ce vor face ceilalți, 
cei care vor să participe activ la pro
pria lor distracție, cei care preferă 
jocurile electronice, bîlciul (modern 
sau tradițional), patinajul sau echi- 
tația, tirul sau popicele ? Cei care ar 
vrea să învețe sau să practice sub 
supraveghere — nu de dragul per- 

. formanțelor, ci pentru propria lor 
plăcere — tenisul 
nastica sau judo ? 
Li se va spune, 
probabil, să soli
cite serviciile 
întreprinderii de 
agrement, ceea ce 
le va prilejui un 
șir de surprize, 
prima dintre ele 
fiind constatarea 
că această onora
bilă instituție 
se cheamă de 
fapt întreprinderea .„ ...
decorațiuni I (Să nu ne mire prea 
mult; oare „Ciclopul", specializat în 
servicii auto, nu se ocupă și de... fir- 
mefe și reclamele luminoase ?).

în momentul de față, cînd sezonul 
nu e prea potrivit exploatării utila
jelor tradiționale de bilei, și nici a 
unei bune părți dintre cele moderne, 
aceste posibilități sînt foarte reduse. 
Practic, cu excepția electroscuterului 
din Obor, publicul nu dispune decît 
de vreo nouă așa-zise cabane (mai 
precis, barăci) de tir, de sala de 
jocuri recent deschisă în piața Am- 
zei, de cîteva jocuri automate la ca
sele de cultură ale tineretului din 
sectoarele 1, 6 și 4 și de patinoarul 
Floreasca, unde funcționează și un 
„cerc sportiv de agrement", cu in
structori de patinaj calificați. Tre
buie să recunoaștem că pentru cei 
aproape două milioane de oameni, 
localnici sau aflați în trecere, cîți 
viețuiesc în București, toate acestea 
reprezintă mai mult decît puțin. Este 
adevărat că ne aflăm încă în iarnă 
(o iarnă blîndă însă), dar nici în a- 
cest anotimp cetățenii n-au motiv să 
se resemneze la postura de specta
tori, de privitori sau ascultători de 
radio-televizi une.

De altfel, nici în celelalte anotim
puri situația nu e mult diferită. în 
întregul an 1969, întreprinderea de a- 
grement a înregistrat 2,6 milioane de 
bilete vîndute, ceea ce înseamnă că 
— ținînd seama de anumite limite de 
vîrstă sau de starea sănătății — fie
care bucureștean „apt" a beneficiat, 
în medie, de două ori de serviciile 
întreprinderii. De două ori într-un 
an I... Desigur, față de anul 1959, să 
zicem, este un mare pas înainte, dar 
față de solicitările reale este mult 
prea puțin. Care să fie potențialul 
maxim al agrementului bucureștean ? 
La cele existente în momentul de 
față, în vara anului trecut s-au mai 
adăugat parcul de distracții de la O- 
bor (cu utilaje moderne), apoi cele 
din Herăstrău (repus în stare de ex
ploatare), Berceni (o inițiativă re
centă), nucleele din Drumul Taberei 
și Cișmigiu. bîlciul Moșilor și... cam 
atît. Să nu uităm apoi că vara func
ționează bazele de agrement nautic, 
patronate de I.C.A.B. : ștranduri și 
ambarcații, cu și fără motor. Dar ci
ne a călcat într-o duminică de vară 
într-unul din ștrandurile Capitalei, 
nu-și face prea multe iluzii nici în 
această privință.

Cu doi ani în urmă, ziarul nostru 
a mai publicat un articol critic în 
care se analiza concepția agrementu
lui bucureștean. Constatăm că, în li
nii mari, situația a rămas neschim
bată. Semnalam atunci că „în jurul 
problemelor practice de agrement se 
emit încă ipoteze, iar în ce privește 
concluziile, ele se exprimă în amf. 
nări de termene, discuții, inconsec
vențe în orientare". Rezultatul : nici 
pînă astăzi nu se știe precis ce acti
vități trebuie cuprinse în sfera a- 
grementului, nici pînă azi nu s-a re
alizat dorita coordonare unitară a a- 
ceștui imnortant sector. în numai 
doi ani, întreprinderea de agrement

sau înotul, gim-

a trecut din subordinea comitetului 
executiv în aceea a direcției de gos
podărie comunală, iar apoi în aceea 
a direcției de industrie locală; au 
existat chiar propuneri să fie trecută 
in grija comitetului municipal de 
cultură și artă. Ne întrebăm, de e- 
xemplu, în ce mod contribuie specia, 
liștii direcției de industrie locală la 
orientarea de principiu a activității 
de agrement, la conturarea unei vi
ziuni de ansamblu asupra perspecti
velor de dezvoltare a acestui sector 
de mare complexitate, cu profunde 
implicații sociale ? Recent, o parte 
a întreprinderii de mobilier și deco
rațiuni s-a contopit cu fosta între- 
prindere de agrement, formînd sus- 
pomenita întreprindere de agrement 
și decorațiuni. Motivarea, nu lipsită 
de temei, este că, prin această ope-

Agrementul așteaptă de prea mult timp 
beneficiile efortului de imaginație

de agrement și...

(Urmare din pag. I)

mai ales cele din legume, 
făcute ca să se găsească 
pe listă, de ochii lumii.

Cauzele pentru care lu
crurile stau așa cum le-am 
prezentat sînt, desigur, 
multe. în primul rînd, ră
mîne însă în picioare co
moditatea celor care se o- 
cupă direct de aprovizio
nare și de pregătirea pre
paratelor. La care se ada
ugă modul cum încearcă 
forurile ierarhic superioare 
ale alimentației publice să 
diversifice sortimentele. 
Cum ? Prin circulare. Su
punem atenției un aseme
nea stil de lucru care, du
pă opinia noastră, explică 
nu toate, dar multe din 
neajunsurile acestei vaste 
rețele comerciale cu un rol 
atît de important în viața 
de toate zilele. Să pornim 
de la un exemplu simplu. 
Iată, de pildă, o adresă tri
misă de către forul de re
sort din M.C.I. direcției de 
specialitate din Consiliul 
popular al Capitalei. Spi
cuim ; în vederea unei 
mai bune deserviri a con
sumatorilor în alimentația 
publică, în perioada de 3—5 
decembrie 1969 organele di
recției de alimentație pu
blică din minister, verifi- 
cînd activitatea unor res
taurante reprezentative din 
Capitală, au constatat o se
rie de deficiențe... Lipsesc 
din consum preparatele cu
linare bazatepe legume ; 
se oferă un sortiment res- 
trîns de salate de sezon i

CORPUR

ILUMINAT

rație, întreprinderii i s-au atribuit 
secții capabile să execute lucrările 
de întreținere și reparare a utilaje
lor de agrement, ba chiar să asigu
re autoutilarea întreprinderii. „Deco- 
rațiunile" ar urma să fie așadar o 
anexă a „agrementului"; deocamda
tă însă, judecind după cifrele pla
nului pe 1970, ca și după ponderea 
redusă a comenzilor destinate agre
mentului în producția secțiilor so
cotite anexă, sîntem tentați să cre
dem că lucrurile stau tocmai pe dosi 

Aflăm că este în curs de elabo
rare și definitivare un studiu am
plu, de perspectivă și de ansamblu, 
asupra dezvoltării funcției urbane a 
agrementului în municipiul Bucu
rești și că, la sfîrșitul semestrului 
întîi, comitetul executiv își va putea 
forma în această privință un punct 
de vedere științific fundamentat.

Acum doi ani se spunea că ar fi 
bine ca întreprinderea să preia a- 
grementul nautic ; agrementul nau
tic ține și în prezent de I.C.A.B. 
Era viu dezbătută cea mai bună am
plasare a unul parc de distracții pe 
teritoriul municipiului ; dezbaterea 
nu s-a încheiat nici pînă aoum. 
Exista ideea amenajării pentru a- 
grement a salbei de Jacuri și; pă
duri din jurul Capitalei | ideea- mai 
există încă.

Desigur, pasul nu s-a bătut chiar 
pe loc : am amintit mai sus recen
ta deschidere a sălii de jocuri, me
rită a fi de asemenea semnalat con
tractul semnat cu o firmă străină 
pentru exploatarea în comun a uti
lajelor moderne din parcul Obor. în 
acest an se vor repara utilajele din 
parcul Herăstrău, se va lărgi gama 
de utilaje moderne, se vor pune în 
funcțiune 2 tiruri noi, construite în 
întreprindere, și va începe produc
ția de prototipuri pentru introdu
cerea în fabricație a balansoarelor, 
călușeilor, labirintelor etc. Se 
spune — pe lingă cîte se tot spun de 
atîta vreme — că se va amenaja un 
minigolf în parcul Herăstrău, că se 
va deschide încă o sală de jocuri, 
că se vor organiza noi cercuri spor

tive de agrement 
_______(după modelul cc- 
mskhms™»™™» iuj de patinaj) și 

se aude ceva des
pre o popicărie 
automată.

Cetățenii Bucu- 
reștiului ar fi, 
desigur, bucuroși 
ca ceea ce se pro
mite să se împli
nească. Deși nu 
ne vine să cre

dem că nu s-ar putea face mai mult 
pentru impulsionarea activității de 
agrement : amenajarea unor baze 
sportive simple, utilizarea mai ju
dicioasă a terenurilor de tenis 
existente, amenajarea unui teren 
de călărie, accesul public la cîte
va săli de gimnastică sau la un 
poligon de tir și atîtea alte inițiative 
menite să lărgească baza materială 
a agrementului, nu presupun nici in
vestiții mari, nici învingerea unor 
obstacole de cine știe ce natură, ci 
un efort de imaginație, inițiativă și 
interes. în acest sector, de o consi
derabilă eficiență economică, bene
ficiile sînt de cele mai multe ori 
rezultatul unor idei ingenioase, al 
cunoașterii psihologiei publicului și 
nu al unor cheltuieli excesive, 
diile 
diția 
buie 
dică 
practice.
cu care este urmărită fundamentarea 
teoretică a activității de agrement, 
dar credem că ar fi timpul ca solici
tărilor largi ale cetățenilor să li se 
răspundă din partea comitetului 
executiv cu cît mai multe fapte con
crete.

își au importanța lor, cu 
să fie finalizate j ele nu 
însă transformate într-o 
pentru desfășurarea acțiunilor 

Apreciem deci temeinicia

Lumina, această premisă 
esențială a vieții, este o ne
cesitate pentru buna desfășu
rare a activității în orice do
meniu. Condițiile diferite de 
mediu — de pildă în sub
teran, hale industriale, săli de 
sport — impun o iluminare 
corespunzătoare cerințelor i- 
gienico-sanitare, altor impe
rative funcționale. Crearea 
unor tipuri optime de corpuri 
de iluminat constituie, în a- 
cest sens, profilul unei între
prinderi specializate din țara 
noastră : întreprinderea „E- 
lectro-Banat" din Timișoara. 
Dotată cu utilaje moderne, a- 
ceastă unitate a realizat o 
mare varietate de corpuri de 
iluminat — peste 400 de sor
timente — între care corpu
rile de iluminat pentru nave 
și cele pentru locomotivele 
ce se fabrică la uzinele „Elec- 
troputere". Cererea crescîndă 
a beneficiarilor la acest gen 
de produse a determinat dez
voltarea continuă a capacită
ților de producție, întreprin
derea timișoreană asimilînd 
corpuri de iluminat fluores
cente antigrizutoase — spe
cifice condițiilor din sub
teran — lămpi incandescente 
și fluorescente pentru institu
ții, teatre, 
școli, lămpi 
pentru autocamioane. Corpu
rile de iluminat etanșe ce se 
execută aici sînt destinate 
halelor industriale, sălilor de 
sport și, în general, mediilor 
cu praf. Specialiștii întreprin
derii timișorene realizează, de 
asemenea, o bogată paletă de 
baterii, seturi moderne de în
trerupătoare ș.a. Prin extin
derea operațiilor de montaj 
pe bandă a tuturor lămpilor 
de semnalizare optică, a cor
purilor de iluminat fluores
cente, a lanternelor și ba
teriilor, s-au creat condiții 
propice pentru sporirea, în 
continuare, a capacității sale 
de producție.

• RECLAMAȚII
• SESIZĂRI
• RĂSPUNSURI

Arh. Gh. SASARMAN

în Cișmigiu, e primăvară în... 
februarie

(Foto : M. Cioc)
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murături (!?) castraveți 
murați, gogonele, ridichi 
negre, varză roșie, sfeclă 
roșie și conopidă (murată, 
nemurată ? — această pro
blemă esențială nu e prin
să în adresă — n.n.). Și ce 
se mai spune ? Organele 
ministerului au mai consta
tat că la pensiunea „Bule
vard" nu se servea sfeclă

observațiile, recomandările, 
indicațiile respective ? A 
reușit ea să determine o 
analiză serioasă în rîndul 
celor interesați ? Să vedem. 
Scrisoarea (adresa) respec
tivă a ajuns la . T.A.P.L., 
iar trustul a „împins-o" 
către toate întreprinderile 
de alimentație publică : 
„Vă transmitem, în copie,

sau conservate și din paste 
făinoase. Dar la controlul 
efectuat s-a constatat că 
unitățile n-au făcut aceste 
preparate decît sporadic și 
în mod nesatisfăcător. Fo
rurile noastre ierarhice ne 
atrag atenția că acolo unde 
se vor mai găsi asemenea 
defecțiuni, se vor lua mă

LA UN RESTAURANT
și varză roșie pe motiv că 
se murdăresc fețele de 
masă 1 Și că expunerea 
merelor lasă de dorit. O 
altă foarte importantă pro\ 
blemă de care se ocupa a- 
dresa este aceea a listelor 
de bucate. Nu prea sînt bi
ne întocmite I Am citat a- 
ceastă adresă nu cu inten
ția de a dovedi că proce
deul nu e bun. Dimpotrivă, 
sînt cazuri cînd este efectiv 
nevoie de adrese, de cir
culare, devenind realmente 
mijloace utile de comuni
care. In cazul nostru, fiind 
vorba de comerț, deci de o 
activitate care cuprinde 
toate județele, modalitatea 
e firească. Altceva vrem să 
punem în discuție Ce a 
urmat după adresă, ce efec
te a avut ea. în ce acțiuni 
pozitive s-au materializat

scrisoarea M.C.I. în legă
tură cu unele aspecte ne
gative"... Și, mai departe, 
I.A.P.L. a confecționat, pe 
baza prețioasei adrese, alte 
adrese, pe care le-a trimis 
rapid unităților. Iată cum 
sună una din ele (I.A.P.L. 
„Central" către unitățile din 
subordine) : ,,în nenumăra
te rînduri s-au ținut șe
dințe, s-au dat circu
lare. personal conducerea 
I.A.P.L. și serviciul comer
cial au mers pe teren dînd 
indicații la lucrători (!?) 
pentru respectarea indica
țiilor M.C.I., Direcției Co
merciale și T.A.P.L. cu pri
vire la diversificarea pre
paratelor culinare, la exe
cutarea unor preparate pe 
bază de legume proaspete

suri, mergîndu-se pînă Ia 
destituire".

Ce reține atenția în a- 
ceastă circulară ? Mai ales 
faptul că I.A.P.L. așteaptă 
să primească impulsuri de 
la minister. Ca și cînd mi
nisterul ar avea posibilita
tea să se substituie fiecărui 
I.A.P.L. și să se îngrijească 
de ..bucătăria" lui. Și alt
ceva : I.A.P.L.-ul n-are un 
punct de vedere propriu. 
El zice i „Faceți cutare și 
cutare, pentru că așa a or
donat ministerul. Știm că 
diversificarea e o belea pe 
capul nostru, dar nu noi, 
ei ministerul a inventat-o. 
Dacă nu vă sancționăm noi 
pe voi, vom fi noi cei sanc
ționați.. “

Cele mai supărătoare lu
cruri sînt, deci, legate de 
faptul că I.A.P.L.-urile nu
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® Locuiesc, împreună cu familia, în 
orașul Tîrgoviște, cu mutație defi
nitivă din 1960. Sînt salariat la 
Uzina de utilaj petrolier din loca
litate. De curînd, fără să am vreo 
datorie față de cineva, mă pome- 
neso cu o poprire pe salariu. Ce 
s-a întîmplat ? Consiliul popular al 
comunei Mănești, județul Dîmbo
vița, unde m-am născut și unde lo
cuiesc părinții mei, i-a impus pe 
cei doi bâtrîni, trecuți de vîrsta de 
70 de ani, cu suma de 1 600 de lei 
pentru electrificare, adăugind, pe 
parcurs. încă 300.

La o nouă adunare constituită în 
acest scop, mă impune și pe mine 
cii suma de 1 600 de lei, separat de 
obligațiile tatălui meu. în acest fel, 
consiliul popular a comis, după 
părerea mea, două erori dintr-o- 
dată. întîi, după cîte știu, aceste 
sume se stabilesc în funcție de po
sibilitățile materiale ale fiecărei 
familii, de veniturile ce le au. Or, 
în cazul relatat mi se pare mult 
prea .nare impunerea, iar poprirea 
de 1 000 de lei, făcută pe salariul 
meu pentru datoriile părinților este 
ilegală. în al doilea rînd, eu sînt 
plecat din comună de 10 ani, nu 
am nici un fel de proprietate acolo, 
n-am avut lot personal niciodată. 
Pentru simplul motiv că m-am 
născut la Mănești nu cred că exis
tă vreo lege care să mă oblige să 
contribui la electrificare.

Nicolae St. MIRIȚOIU
Tîrgoviște

• Pînă în luna noiembrie a a- 
nului trecut, în satul Medieși Vii, 
județul Satu Mare, a existat un 
sanitar care acorda primul ajutor 
în caz de nevoie : făcea tot felul 
de tratamente prescrise de medicul 
de circă. De la data amintită pos
tul a fost desființat. Ca să ajungem 
la cel mai apropiat dispensar, tre
buie să parcurgem distanța de 
15—16 km. Or, nu-i ușor nici pen
tru un om sănătos, dar mai cu sea
mă pentru cei suferinzi. Dacă mai 
adăugăm și faptul că nu avem mij
loace de transport, e lesne de în
chipuit în ce condiții se poate a- 
junge la circă.

Un grup de locuitori ai satului 
Medieși Vii — Satu-Mare

• Alimentarea cu apă potabilă a 
orașului Oradea se face anevoios, 
mai cu seamă pentru cei care lo
cuiesc în blocuri noi, la etajele su
perioare, se arăta într-o scrisoare, 
semnată de L. Vesa din Oradea.

Adresîndu-ne consiliului popular 
al municipiului, ni s-a comunicat că 
pentru îmbunătățirea situației s-au 
luat măsuri de mărire a debitului 
existent, prin îmbogățirea infiltra
ției artificiale la stațiile de cap
tare. Totodată, au început lucrările 
de mărire a capacității stației de 
pompare, care va asigura apa po
tabilă necesară.

• Cu aproape doi ani în urmă in 
orașul Slatina, între punctele vila 
„Florica" și Uzina de aluminiu, a 
fost construit un trotuar pe o por
țiune de circa 600 m. pentru a în
lesni circulația pietonilor.

De o bună bucată de vreme, tro
tuarul nu poate fi folosit. O între
prindere. de construcții magistrale 
gaz-metan, după ce a făcut săpă
turile necesare și a montat conduc
ta de gaz, nu a mai reparat tro
tuarul, parțial deteriorat. La aceas
ta a mai conlucrat și o întreprin
dere de construcții energetice, care 
a înșirat de-a curmezișul trotua
rului stîlpii de înaltă tensiune și 
alte accesorii. Toate la un. loc îm
piedică circulația pe trotuar, ex
pun pietonii la accidente.

Un grup de locuitori
Slatina

« Sînt proaspăt locatar al unuia 
dintre blocurile noi din orașul Ca
racal. De îndată ce am luat în pri
mire locuințele, întreprinderea de 
electricitate ne-a înștiințat că nu 
ne furnizează energie electrică 
pînă nu ne procurăm contbr, cu 
precizarea că acestea vor intra în 
proprietatea sa, iar în termen de 
o lună ne va fi restituită contra
valoarea. Zis și făcut. Numai că, 
în momentul cînd s-a apropiat sca

au punctele lor proprii de 
vedere, nu acționează din 
convingere, fapt care re
zultă nu numai din spiri
tul, ci și din textul acestei 
adrese. Ce efecte poate a- 
vea o asemenea adresă, 
trimisă de I.A.P.L. uni
tăților ? Ce va înțelege și 
va face directorul sau res
ponsabilul unui local sau 
altul ? O să trimită și el, 
mai departe, secțiilor de 
preparare ale restauran
tului alte adrese ? Iată, 
din nou, fenomenul nega
tiv asupra căruia am mai 
atras atenția și în alte rîn
duri : birocratizarea rela
țiilor dintre diferitele ve
rigi ale sectorului în dis
cuție e una din cauzele 
principale ale defecțiuni
lor. în loc să se analizeze 
situația, să se facă propu
neri proprii, să se cerce
teze resursele existente și 
să se ia măsuri în conse
cință, unii se mărginesc să 
dea ceva acolo în scris. Or, 
e clar că din adrese în a- 
drese și din instrucțiuni în 
instrucțiuni lucrurile nu 
pot ajunge curînd prea de
parte. cu asemenea metode 
de „convingere", diversifi
carea va continua să 
înainteze cu... plumb la 
picioare I Pentru că pro
blema aparține în primul 
rînd direcțiilor comercia
le județene, trusturilor si 
întreprinderilor de ali
mentație publică. Acest 
lucru se pare însă că 
nu poate fi înțeles în rup
tul capului. Toată lumea 
așteaptă să-i pice, pară mă-

lăiață, indicațiile de la mi
nister.

Iar organele de resort din 
minister, în loc să tragă la 
răspundere pe cei în culpă, 
să-i pună să gîndească, să 
inventeze, se lasă parcă 
prinse în jocul hîrtiilor și 
al indicațiilor. Iată de ce 
socotim că ar fi poate po
trivit ca, pe lîngă alte mă
suri preconizate de condu
cerea M.C.I., să figureze și 
unele care să vizeze schim
barea modului de lucru al 
direcțiilor comerciale, al 
diferitelor compartimente 
ale comerțului. Stilul de 
muncă trebuie adaptat din 
mers, concret, la cerințe.

într-o foarte recentă con
vorbire pe care am avut-o 
la M.C.I., tovarășul Radu 
Abagiu, adjunct al minis
trului, semnala, la . rîndul 
său, inerția forurilor lo
cale. „Ne-am plictisit — ne 
spunea d-sa — să tot dă
dăcim organizațiile comer
ciale. încă prea mult din 
ceea ce se întreprinde 
trece prin minister. Oa
menii noștri îndeplinesc, 
de multe ori, sarcinile ce
lor plătiți anume pentru a- 
ceastă muncă".

Așa este. Și pentru că 
situația nu mai poate fi to
lerată, subscriem măsurilor 
preconizate de M.C.I. pen
tru așezarea lucrurilor în 
albia firească. între aces
tea, noua salarizare. în 
funcție de realizări la toate 
capitolele, poate fi cu ade
vărat eficientă. Socotim că 
așa e cît se poate de drept, 
de echitabil.

dența, întreprinderea respectivă 
ne-a tras pe sfoară. în loc să pri
mim întreaga sumă investită, ni 
s-au dat doar 130 lei. Iată și justi
ficarea :

„Nu vă putem restitui 250 de lei, 
deoarece acesta este prețul cu a- 
mănuntul. Ceea ce vă pferim repre
zintă prețul cu ridicata — bani pe 
care i-ar fi plătit întreprinderea de 
electricitate dacă ar fi contractat 
direct cu producătorii".

Dar cine a împiedicat-o pe ono
rata întreprindere să-și procure 
contoare pe această cale ? în nici 
un caz noi, locatarii.

De aceea, pentru restabilirea 
prestigiului său, cerem să ni se 
restituie suma care ni se cuvine.

Alexandru MACEȘANU 
Caracal

0 Amintesc și pe această cale so
țului meu, inginer Constantin Ghe- 
rasim, că are doi copii la o vîrstă 
cînd încă nu se pot dispensa de a- 
jutorul material al tatălui.

Soțul a părăsit familia în anul 
1964. Dacă am văzut că nu-l obligă 
conștiința să-și amintească de co
pii, pe atunci sub zece ani — m-am 
adresat justiției. Prin sentința ci
vilă nr. 1951 din 24 decembrie 
1969, a judecătoriei Buftea, este 
obligat la plata sumei de 700 de lei 
lunar pentru întreținerea celor doi 
minori.

Dar, pentru a se sustrage de la 
plata pensiei alimentare, tatăl co
piilor a plecat fără adresă. A lu
crat în diferite locuri și ori de cîte 
ori era găsit, părăsea serviciul re- 
nunțînd și la drepturile de lithi- 
dare. Așadar, mă văd în situația 
de a nu putea întreprinde nimic 
pentru a pune în apîicare o sen
tință dreaptă. Sper într-un ajutor 
din partea conducerii întreprinderii 
la care lucrează în prezent ing. 
Constantin Gherasim.

Cafrina GHERASIM 
Str. 23 August nr. 4 
Buftea-llfov

• în ziua de 8 decembrie 1969, 
mi-am comandat o pereche de 
cisme în valoare de 612 lei, la coo
perativa „Luxus" din str. 30 De
cembrie 6. După ce am ales mode
lul și am achitat un avans de 300 
de lei, mi s-a promis solemn că la 
23 decembrie 1969 comanda va fi 
gata. în realitate, ea a fost onorată 
abia în ziua de 13 ianuarie 1970. 
Cișmele care mi-au fost arătate 
însă nu corespundeau nici ca mo
del, nici ca mărime cu cele coman
date. Am renunțat la ele. Mi s-a 
spus să completez un ’ formular 
pentru restituirea avansului. Au 
urmat în continuare alte numeroa
se amînări și drumuri bătute za
darnic pentru ca la 27 ianuarie să 
mi se spună categoric că nu pot 
primi banii dar, în schimbul lor, 
să-mi comand pantofi 1 în defini
tiv, cu ce drept dispune amintita 
cooperativă de banii clienților ?

Maria SUTESCU
sir. Pajurei, sect. 8, București

0 Auzisem multe lucruri bune 
despre stațiunea balneară Hercu- 
lane și îmi închipuiam că aici o 
să-mi petrec concediul într-un mod 
plăcut. Se vede treaba însă că „so
cotelile de acasă"... nu se potrivesc 
cu cele de la Herculane. Ce folos 
că băile sînt calde dacă la vila 3 
unde am fost repartizat, camerele 
sînt reci și neprimitoare. Cei de la 
administrație nu prea se sesizează 
însă de acest „amănunt" sau de 
altele, ca de exemplu numărul prea 
mare de paturi dintr-o încăpere. 
Pe de altă parte, cît am stat în 
stațiune nici măcar o singură dată 
n-a trecut un medic prin vilă, așa, 
din curiozitate, să vadă ce condiții 
ni se oferă.

Ce este drept, sînt și vile mai 
primitoare, bine încălzite, dar la 
repartiție, acestea devin pentru 
unii... inaccesibile I Probabil că în 
activitatea lor respectivii funcțio
nari de la cazare se orientează 
după criterii „speciale"...

M. MARCOVICI
Suceava

Mari premii la LOTO 
și PRONOEXPRES
După cum s-a mai anunțat, la 

sistemul săptămînal de joc Loto 
obișnuit se atribuie în număr 
nelimitat autoturisme „Dacia 
1100“ și „Moskvici 408“ cu 4 
faruri și radio, „Skoda 1000 M.B.“ 
(la alegere) și excursii în U.R.S.S. 
(15 zile) și în Cuba (14 zile), 
precum și alte premii în bani.

In funcție de prevederile noii 
formule tehnice, se cîștigă și cu 
trei numere din toate cele 16 
extrase. Biletele de participare se 
găsesc în agențiile LOTO-PRO- 
NOSPORT.

Peste 3 000 de autoturisme de 
diferite mărci și capacități au 
intrat în posesia participanților 
la sistemele de joc LOTO-PRO- 
NOSPORT. Un nou prilej de a 
obține autoturisme, excursii peste 
hotare și premii în bani îl con
stituie primul Concurs excepțio
nal PRONOEXPRES al anului, 
la care se acordă — în număr 
nelimitat — autoturisme „Dacia 
1300“, „Dacia 1100“, „Moskvici 
408“ cu 4 faruri și radio, „Skoda 
1000 M.B.“, 100 excursii la Mos- 
cova-Leningrad, precum și pre
mii consistente în bani. Con
cursul va avea loc la 22 februa
rie și va consta din 5 extrageri 
de cîte 7 numere din 45, în două 
faze.

Ieri a început vînzarea biletelor 
pentru acest concurs.
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Camera de comandă — cu instalații electronice și de televiziune industrială — a 
Fabricii de articole de sticlărie „București”, cea mai mare din țară

Legătura trainică 
cu pămlntul pe care-l lucrează

etermină rezultatele fermoarelor

muncii mecanizatorului ramine...

9

Explicația: întărirea ordinii, disciplinei 
și răspunderii în munca

„Fabrica de motoare elec
trice din Pitești, pare să fi 
îmbătrînit prematur" -r 
afirma un reporter pe la 
jumătatea anului trecut. In
tr-adevăr, la acea dată, fă- 
cînd un examen sumar al 
gradului de fructificare a 
însemnatelor posibilități ale 
fabricii, intrată în funcțiune 
abia cu un an înainte, ob
servația — deloc forțată — 
reda cît se poate de plastic 
realitatea din tînăra uni
tate piteșteană.

Am vizitat din nou, zi
lele trecute această între
prindere. Ceea ce ne-a fost 
dat să consemnăm în pri
mele momente ale investi
gațiilor ne-a surprins plă
cut: luna ianuarie din acest 
an a marcat un demaraj 
viguros al producției în toa
te sectoarele de fabricație. 
Planul a fost realizat și de
pășit substanțial la toți in
dicatorii : în proporție de 
107,8 la sută la producția- 
marfă și de 108 la sută la 
producția-marfă vîndută și 
încasată. De relevat că a- 
cest reviriment are loc în 
condițiile în care producția 
planificată pentru acest an 
crește, față de anul prece
dent, cu 84 la sută, bene
ficiul sporește în mod sub
stanțial, iar în uzină sînt 
de asimilat 9 tipuri noi de 
motoare electrice. Ce a de
clanșat această radicală 
schimbare ?

Tn împrejurările din a 
doua parte a anului trecut, 
cînd se acumulaseră prea 
multe neajunsuri care, pen
tru unii, păreau de neîn
lăturat. Ministerul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini a intervenit, deși 
tîrziu, cu o măsură ener
gică : cei care deveniseră 
o frînă în redresarea , pro; 
ducției, printre ei fiind și 
directorul uzinei, au fost 
destituiți din funcțiile lor.

— Fără o asemenea mă
sură starea de lucruri se 
schimba mai greu — ne 
spunea tov. Andrei Oprea, 
secretarul comitetului de 
partid. In esență, era vor
ba de un stil defectuos de 
muncă. Se întocmeau o se
rie de planuri de măsuri 
care, la scurt timp, erau 
abandonate. Cadrele că
rora li s-a încredințat con
ducerea uzinei au avut de 
luptat, în primul rînd. cu 
mentalitatea fatalistă a u-

(Urmare din pag, I)

nor ingineri, tehnicieni și 
maiștri care nu vedeau o 
ieșire imediată din situația 
critică în care se afla în
treprinderea.

Esențiale pentru declan
șarea revirimentului au 
fost măsurile ce s-au luat 
în scopul întăririi răspun
derii în muncă și a disci
plinei în producție. „Am 
căutat ca printr-o maximă 
concentrare de forțe — 
ne-a spus ing. Simion Bră- 
tescu, directorul fabricii — 
să stabilim precis, prin 
sarcini stricte de serviciu,

LA FABRICA 
DE MOTOARE 

ELECTRICE 
DIN PITEȘTI

ce are de făcut fiecare sa
lariat, de la muncitori pî- 
nă la membrii comitetului 
de direcție. Zilnic am ur
mărit — împreună cu comi
tetul de partid, cu șefii de 
secții — cum se respectă 
aceste obligații de serviciu, 
mai ales de către cei cer
tați cu disciplina ; ei s-au 
văzut obligați să renunțe 
la plimbări în timpul ce
lor opt ore de lucru, să în
ceapă munca la oră fixă, 
să nu lipsească".

Desigur, nu a fost ușor. 
După cum ni s-a spus, în 
primele zile s-a înregistrat 
chiar o scădere a produc
ției. Cauza ? Oamenii care 
nu înțelegeau că munca în- 
tr-o întreprindere presu
pune, mai presus de orice, 
ordine și disciplină, au în
ceput să facă presiuni la 
conducerea uzinei, la comi
tetul de partid, la comite
tul sindicatului, revendi- 
cînd un regim de lucru mai 
lejer, norme de muncă a 
căror realizare să nu le dea 
bătaie de cap. Poziția a 
fost fermă de fiecare dată. 
Cazurile de acest fel s-au 
discutat în adunări ale or
ganizațiilor de bază sau pe 
grupe sindicale; în cadrul 
acestor adunări s-a mani

festat puternic opinia sănă
toasă a muncitorilor înain
tați care, combătînd ase
menea concepții greșite, au 
demonstrat prin fapte con
cludente ce daune sînt a- 
duse uzinei de cei care, sub 
o formă sau alta, încalcă 
disciplina în producție.

Comitetul de direcție și 
comitetul de partid de la 
fabrica piteșteană au sesizat 
elementul-cheie al neajun
surilor din anul trecut : in
disciplina și superficialita
tea în muncă fertilizează 
pe terenul lipsei de exigen
ță, de supraveghere rigu
roasă a procesului de pro
ducție, a* muncii fiecărui 
om, din partea maiștrilor, 
a șefilor de secții. Din aces
te considerente s-au repus 
în drepturile lor șefii sec
țiilor fabricii. Ei răspund 
acum de întreaga activitate 
a fiecărei secții, de la apro
vizionarea cu materiale, 
scule, pînă la finaliza
rea produselor. S-au acor
dat atribuții și răspunderi 
sporite maiștrilor, iar unii 
ingineri^ cu reale înclinații 
spre cercetare, au fost tre- 
cuți în compartimentul de 
concepție.

Cert este că, prin măsu
rile de ordin organizatoric 
luate, producția și-a găsit, 
cadența. La secția motoare 
fracționare, de pildă, dacă 
anul trecut producția zil
nică de motoare se ridica 
numai la 1200—1300 bu
căți, în prezent ea a a- 
juns la 1800—1900 de mo
toare.

Ar fi desigur multe de 
spus despre „pilonii" re
dresării activității- Fabricii 
de motoare electrice din 
Pitești. Fără să ne referim 
pe larg, amintim doar de 
acțiunea de ridicare, a ca
lificării muncitorilor, de 
crearea unui decalaj optim 
între sectoarele de fabrica
ție, de îmbunătățirea între
ținerii și reparării mijloa
celor tehnice, de un com
plex și eficace plan de mă
suri tehnico-organizatorice 
aplicate sau aflate în curs 
de aplicare. Toate acestea 
dau garanția că fabrica s-a 
înscris din plin pe curba 
ascendentă a succeselor, că 
ea își afirmă din plin vi
goarea tinereții.

In scopul ridicării pe o treaptă 
calitativ superioară a relațiilor sta
tornicite între cooperativa agricolă și 
întreprinderea de mecanizare, care să 
ducă la sporirea producției agricole, 
pe baza hotărîrii plenarei Consiliu
lui Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție din decem
brie anul trecut se vor organiza, 
pînă la începutul campaniei agricole 
din primăvara acestui an, cîte o sec
ție de mecanizare cu caracter per
manent în fiecare cooperativă agri
colă. în aceste zile, cînd adunările 
generale ale cooperativelor agricole 
aprobă planurile de producție tre
buie definitivată și organizarea . sec
țiilor de mecanizare. 'Ținîndu-se 
seama de experiența de pînă a- 
cum a întreprinderilor pentru me
canizarea agriculturii se impun câ
teva concluzii care trebuie avute în 
vedere pentru activitatea de viitor. 
Ele s-au desprins în urma unei an
chete întreprinse la întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii Ad- 
jud, județul Vrancea, Tg. Bujor, ju
dețul Galați, .și Bărăganul, județul 
Brăila.

Crearea în cadrul fiecărei coope
rative agricole a unei secții de me
canizare cu caracter permanent, pre
supune, în primul rînd, asigurarea 
cadrelor de mecanizatori, capabili să 
mînuiască tehnica modernă pusă la 
dispoziție de către stat, să munceas
că și să execute lucrările agricole 
la timp și de cea mai bună calitate, 
condiție hotărâtoare pentru obținerea 
unor recolte mari. Or în această pri
vință, în decursul anilor, s-au sem
nalat grave anomalii. La I.M.A. Ad- 
jud, în cei 19 ani care au trecut 
de la înființarea acestei unități, la un 
efectiv existent în 1969 de 301 me
canizatori, s-au perindat 862 de oa
meni. Dintre aceștia, 54 n-au mai re
venit la vechiul loc de muncă după 
satisfacerea stagiului militar; 244
și-au cerut transferul în.alte unități 
similare, mai aproape de locurile lor 
natale ; la 82 li s-a desfăcut contrac
tul de muncă pentru grave abateri 
disciplinare ; 449 (deci mai bine de 
50 la sută) au părăsit, pur și simplu, 
locul de. muncă : ceilalți ău fost, tri
miși la diferite școli de specializare, 
din care doar 19 au mai revenit in 
unitate.

Care e situația, din acest punct de 
vedere, la I.M.A Tg. Bujor ? Din 
1959, și pînă în octombrie 1969, la un 
efectiv de 302 muncitori, s-au perindat 
429 de oameni, din care : 81 n-au mai 
revenit în unitate după satisfacerea 
stagiului militar, Ia 60 li s-a desfăcut 
contractul de muncă pentru grave a- 
bateri de la disciplină, iar 388 au ple
cat prin demisie

La I.M.A. Bărăganul, fluctuația ca
drelor de mecanizatori nu constituie 
„o problemă" pentru întreprindere.

Fluctuația cadrelor de mecaniza
tori. cu toată suita de fenomene ne
gative care o însoțesc (slabă califi
care. răspundere și disciplină), im
pietează asupra randamentului cu 
care sînt folosite mașinile, asupra ca
lității lucrărilor executate și, implicit, 
asupra producțiilor obținute, a situa
ției financiare a întreprinderii, fapt 
care poate fi demonstrat matematic.

în raza de activitate a I.M.A. Tg. 
Bujor (ca să ne referim doar la un 
singur exemplu dintre multe altele 
care se pot da) sînt cooperative agri

cole vecine, cu condiții aproape 
identice, care au obținut, rezultate 
foarte diferite. Cooperativa agricolă 
■Smulți a realizat 2 044 kg grîu la ha, 
iar vecina ei din Virlezi numai l 702 
kg ; cooperativa agricolă Suceveni a 
obținut 2 015 kg de grîu la ha, față 
de numai 1 670 kg la cooperativa a- 
gricolă vșcină din Roșcani. Or, la 
cultura griului lucrările sînt în între
gime mecanizate, rezultatele depin- 
zînd, în măsură hotărîtoare, de mun
ca mecanizatorilor.

Referindu-ne, deci, la mecanizatori, 
trebuie spus că sînt numeroși factori 
care influențează în sens pozitiv sau 
negativ pregătirea lor profesională, 
gradul de răspundere'șt de conștiin
ciozitate, calitatea muncii. Am cita 
dintre ei i gradul de calificare cu 
care vin in întreprindere și mo
dul cum sînt ajutați sau nu să-și 
completeze cunoștințele, condițiile de 
muncă și de viață, nivelul cîștigului 
realizat și, în ultimă instanță, facto
rul educativ. î.i legătură cu aceste 
probleme, să dăm cuvîntul directo
rilor întreprinderilor amintite.

Tov. Marin Petrescu, directorul 
I.M.A. Bărăganul t „în întreprinderea 
noastră, fluctuația mecanizatorilor nu 
constituie o problemă. Peste 80 Ia su
tă dintre mecanizatorii pe care îi a- 
vem sînt recrutați din cooperativele 
agricole pe pămîntul cărora lucrează. 
Sînt oameni cu armata făcută, căsă
toriți, care își au familiile în satele 
respective. Ei sînt' cointeresați direct
— material și moral — ca pe terenu
rile lucrate de ei să se obțină pro
ducții bune. în aproape toate secțiile 
sînt colective bine închegate, cu 
oameni care, de ani de zi
le, lucrează pe aceleași trac
toare, cu aceleași mașini și agrega
te, pe aceleași sole. La 5 din cele 8 
secții de mecanizare pe care le avem, 
cu sprijinul cooperativelor agricole, 
s-au amenajat ateliere în care se pot 
executa reparații în bune condiții. 
Faptul că sînt oameni serioși, așezați
— cum se spune — că se țin de trea
bă, le asigură și un cîștig bun. De 
altfel, noi punem mult preț pe coin
teresarea lor materială atît pentru 
realizarea planului financiar al între
prinderii, cît și pentru depășirea pro
ducțiilor planificate la hectar. în 
1969, de pildă, cîștigul mediu lunar 
al unui mecanizator a fost de 1 480 
de lei. Ca să conchid, mecaniza
torii fiind legați prin familie, prin 
afinități și prin interese materiale 
directe de cooperativele în care lu
crează, muncesc și cîștigă bine, nu 
sînt tentați să plece „vîntură-lume", 
în alte părți, în goană după cîști- 
guri mai mari. Iată, schițat în linii 
mari, tabloul factorilor care determi
nă ca majoritatea secțiilor noastre să 
execute la timp și la un bun nivel 
tehnic toate lucrările agricole meca
nizate".

Tov. Eftimie Trifan, directorul 
I.M.A Adjud : „Și în prezent e- 
xistă o mare fluctuație în rîndul 
mecanizatorilor, în mod deosebit în 
rîndul tinerilor absolvenți ai școlilor 
profesionale de mecanici agricoli pe 
căre-i angajăm. O mare parte din
tre ei au ales această meserie pen
tru că n-au reușit la admiterea în 
alte școli. Cum profesiunea de me
canizator a fost pentru ei o soluție 
pasageră, gînclul lor rămîne, în con
tinuare. să urmeze o altă meserie,

Revizia ecluzei
de la' Porțile de Fier

TR. SEVERIN (Co
respondentul „Șcîn- 
teii") : Timp de cîteva 
zile, navigația pe Du
năre prin ecluza de la 
Porțile de Fier va fi

oprită, pentru a se 
face revizia echipa
mentelor hidromeca
nice și a instalațiilor 
de dirijare a naviga
ției, Aceasta este pri

ma lucrare de revizie 
a ecluzei de la darea 
ei în exploatare — e- 
veniment ce a avut 
Ioc în august 1969.

și, cum li se ivește prilejul, pără
sesc unitatea. Unii s-au recalificat 
ca șoferi și lucrează la D.R.T.A., al
ții s-au angajat la C.F.R. ca fo- 
chiști, manevranți, acari. Pentru 
curmarea acestei situații consider că 
trebuie să fie sancționați cei care 
angajează muncitori pregătiți pen
tru agricultură. O altă cauză a fluc
tuației o constituie și faptul că nu se 
asigură mecanizatorilor din alte lo
calități, în timpul campaniilor agri
cole, condiții corespunzătoare de via
ță. Pînă în prezent, din 15 secții cîte 
avem, numai la 3 am primit sprijin 
din partea cooperativelor pentru a 
asigura condiții de cazare mecani- 

■zatorilor. La celelalte secții, indife
rent de starea vremii, mecanizatorii 
dorm în vagoane-dormitdr și, ade
sea, consumă hrană rece".

La cele spuse de interlocutorul 
nostru, am adăuga că și conducerea 
I.M.A. ar fi trebuit să dovedească 
mai multă perseverență pentru ca. 
împreună cu cooperativele agricole, 
să rezolve aceste probleme. Este tim
pul ca de la discuții să se treacă la 
fapte, pentru a asigura condiții de 
cazare și hrană caldă pentru toți me
canizatorii.

Tov. Viorel Tuțulan, directorul 
LM.A. Tg. Bujor: „Sînt mai multe 
cauzele care determină fluctuația 
mecanizatorilor între care și modul 
lor de pregătire în școli. Se 
procedează astfel : întreprinderea 
recrutează tineri absolvenți ai școlii 
generale din satele aflate în raza sa 
de activitate, pe care-i trimite la 
școala de mecanici agricoli. După 
absolvirea școlii de mecanici agri
coli, unii tineri refuză să lucreze pe 
tractor, pe motiv că diploma de ab
solvire a școlii de 3 ani le-ar da 
dreptul la „funcții". Este o men
talitate ce trebuie combătută încă 
din anii de școlarizare. Unii dintre 
ei fiind slab pregătiți, nu fac față 
solicitărilor, nu reușesc să-și reali
zeze nici salariul de bază, și, după 
un timp, pleacă în căutarea altui loc 
de muncă. Pentru a pune capăt fluc
tuației, pentru a asigura permanen
tizarea mecanizatorilor, opiniez pen
tru recrutarea lor din rîndul tineri
lor cu armata făcută, legați prin fa
milie de satele în care vor lucra, ca
lificarea lor urmînd a se realiza prin 
cursuri de scurtă durată, la locul de 
muncă". f

Am redat opiniile celor trei di
rectori pentru că din ele se pot tra
ge . multe concluzii utile. Ce fel de 
tineri trimitem să învețe trei ani de 
zile, pe cheltuiala statului, în șco
lile de mecanici agricoli ? E normal 
ca la acestea să se facă rabat ca
lității, iar mulți dintre absolvenți să 
nu fie în stare să facă față unor ce
rințe minime, elementare ale pro
ducției ? Iată de ce ni se pare dem
nă de a fi luat în seamă opinia u- 
nanimă de a se califica oameni ma
turi, legați de satul lor. Problema 
duratei școlarizării, a modului de 
calificare a acestora, mai poate fi 
studiată. Trebuie avut în vedere fap
tul că. în viitorul foarte apropiat, va 
crește gradul de complexitate și de 
tehnicitate al tractoarelor și mașini
lor agricole, situație ce obligă la o 
temeinică pregătire profesională a 
viitorilor și chiar a actualilor me
canizatori. In școlile de mecanici a- 
gricoli, instruirea practică lasă de 
dorit.

Din ancheta făcută, din părerile 
multor oameni rezultă clar necesi
tatea de a se trata meseria de me
canizator la nivelul răspunderilor ce-i 
incumbă. Problema găsirii celor 
mai eficiente modalități de școlari
zare, de calificare, după o programă 
care să aibă în vedere atît stadiul 
actual, cît și perspectivele dotării 
tehnice a agriculturii, necesită nu 
numai studii și analize, ci și măsuri 
practice, concrete. Pregătirea și le
garea mecanizatorilor de cooperati
vele agricole trebuie gîndite și so
luționate în raport cu exigențele de 
perspectivă privind modernizarea a- 
griculturii, creșterea randamentului 
productiv și economic.

Printre colaboratorii 
incomozi ai fabricii 
„Căprioara" din Sebeș 
se numără și între
prinderea 
globus“-București. Nu
mai în luna ianuarie, 
această întreprindere a 
rămas datoare fabricii 
din Sebeș cu peste 
50 000 bucăți fermoare 
fală de prevederile 
contractului. Din lipsa 
fermoarelor, colectivul 
fabricii „Căprioara" 
nu a putut să livreze 
beneficiarilor săi pro
ducția realizată. Expli
cațiile date de către 
furnizorul restant de- 
legaților veniți din Se
beș la București sună

și intre- 
„Metalo-

Incărcarea econo
mică a agregatelor e- 
nergetice, respectând 
parametrii nominali de 
funcționare, a permis 
colectivului întreprin
derii electrocentrale 
Ploiești să reducă, a- 
nul trecut, consumul 
specific de combustibil 
pentru producerea e- 
nergiei electrice cu 
5,67 kg la 1 000 kWh. 
In același timp, prin 
livrarea energiei ter
mice beneficiarilor de 
pe platformele indus
triale la parametrii 
prevăzuți în contracte 
și exploatarea cazone
lor cu randamente ri
dicate, s-a redus con
sumul specific de com
bustibil pentru produ
cerea energiei termice 
cu 60 kg ia. 1000 gi- 
gacalorii. dumi

«r
Viorel SALĂGEAN

Stelian SAVIN
corespondentul „Scânteii"

astfel: „Nu am avut 
asigurată materia pri
mă din import !" De 
unde se desprinde con
cluzia că, la întocmi
rea contractului, comi
tetul de direcție al în
treprinderii „Metalo- 
globus" din Capitală a 
vindut... pielea ursului 
din pădure. Sintem in
formați 
globus" 
trecute 
tați de 
toate -------- , ---- ,
problema nu poate fi 
socotită închisă! Evi
dent; din lipsa fermoa
relor., 
mari !

că „Metalo- 
a livrat zilele 

primele canti- 
fermoare. Cu 

acestea, însă,

Sînt restanțe

normelor de 
specific, intre-

nuarea 
consum . . ,
prinderea a economisit 
in ultimul an peste 
15 000 tone de combus
tibil' convențional. E- 
nergeticienii ploieșteni 
iau in prezent noi mă
suri pentru exploata
rea economică a agre
gatelor și gospodărirea 
judicioasă a combusti
bilului. Ei și-au pro
pus ca pînă la sfîrși
tul acestui an să eco
nomisească pe această 
cale încă 3 000 tone de 
combustibil, cantitate 
din care se poate asi
gura încălzirea a circa 
1 200 de apartamente 
timp de un an. Este un 
exemplu pozitiv, demn 
de urmat de către co
lectivele întreprinderi
lor similare.

Asistăm, uneori, la 
cheltuirea fondurilor 
statului fără o eficien
ță economică dinainte 
scontată. Iată trei e- 
xemple înregistrate in 
unitățile Direcției de 
industrie locală a ju
dețului Argeș. 1) La 
Fabrica de cărămidă 
din Budcasa s-au chel
tuit 17 000 lei pentru 
introducerea unei li
nii decovil. Cînd to
tul era gata, fabrica a 
intrat în moaernizare, 
linia respectivă deve
nind acum piesă de 
muzeu. 2) I.I.L. „Pro
gresul" a amenajat la 
Vața, prin credite, o 
secție de produse cera
mice. Dar in loc să 
producă, secția res- 
spectivă stă. Motivul ? 
Neavînd nici autoriza
ție și nici instalație de 
încălzire corespunză
toare, alimentarea cu

combustibil, nu a fost 
posibilă. 3) La U.E.I.L. 
Rucăr s-a petrecut 
una și mai și : aici, în 
august anul trecut, s-a 
construit un funicular 
pentru deșeuri. Din 
documentație a lipsit 
insă ceea ce era im
portant : sursa de e- 
nergie. Fără energie, 
funicularul șade. Mul
te sute de mii de lei 
s-au cheltuit degeaba, 
pentru lucrări insufi
cient studiate și la 
întreprinderea minieră 
din Cimpulung. Ih toa
te cazurile de mai sus, 
filialele Băncii Națio
nale au aplicat între
prinderilor sancțiuni. 
Organele băncii să aibă 
în vedere ca pagubele 
să fie suportate de per
soanele vinovate și nu 
de întreprinderi, adică 
să nu afecteze tot „bu
zunarul" statului.

la pierderi

— De ce nu ați chemat specia
liștii care au conceput și fabricat a- 
ceste utilaje ?

— La repeta’ele noastre solicitări 
nu s-a deplasat nimeni. Ba da. a 
venit o dală un inginer de la ser
viciul de control tehnic de calitate 
al uzinei. A stat o zi în fabrică, 
s-a uitat la mașini și... dus a 
fost.

Solicitînd să fie puse în funcțiu
ne, ne-am convins noi înșine de 
multiplele defecțiuni pe, care le au 
aceste utilaje : sparg sticle, încarcă 
neuniform, irosesc cantități impor
tante de lapte din cauza neetanșei- 
tății.Considerente de ordin moral — în 
fond, este în joc prestigiul uzinei 
clujene — dar mai ales înalte ra
țiuni economice impun abordarea cu 
simț de răspundere de, către con
ducerea uzinei „Tehnofrig" a situa
ției care s-a creat la Fabrica de pro
duse lactate de la Craiova. Este 
inadmisibil ca zeci de milioane de 
lei investiți să stea blocați, ca a- 
provizionarea cu lapte a orașului 
Craiova să se desfășoare anevoie 
din cauza cîtorva persoane care au 
uitat să-și facă datoria pînă la ca
păt.

La secția de lapte praf continuă, 
de asemenea, să se acumuleze săptă- 
mîni și luni de restanță din cauza 
constructorilor și montorilor. Ni s-a 
spus că acțiunea de organizare a 
unor întreprinderi de. construcții a 
creat o accentuată dezordine pe șan

tier, lucru de care ne-am convins 
noi înșine discutînd cu cîțiva mon- 
tori asupra programului, lor de ac
tivitate din acea zi. Nici until- din 
cei cu care am discutat nu a pu
tut să ne spună sub coordonarea 
cărui cadru tehnic lucrează. Era fir 
resc să nu știe, de vreme ce a- 
ceste cadre nu se aflau de mai mult 
timp pe șantier.

samble sudate depinde, în primul 
rînd, de beneficiarul lucrării.

— Ce piedici mai stau în calea fi; 
nalizării urgente a execuției acestei 
capacități de producție ?

— Practic, nici una — ne-a asi
gurat ing. Mihai Stănescu, șeful ser
viciului de investiții al uzinei. A- 
vem totul asigurat. Probleme cu u-

ții și sosirii unor utilaje cu mare 
întîrziere pe șantier, nu s-au putut 
încheia lucrările de construcții-mon- 
taj pînă la sfîrșitul anului trecut. 
„Pînă la jumătatea lunii februarie 
terminăm toate lucrările de con
strucții. Abia după aceea vom face 
și montajul utilajelor ce le aștep
tăm să sosească" — a adăugat in
terlocutorul.

Indiscutabil, acțiunea inițiată de 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
de a întări organizațiile de construc
ții, prin comasarea unora dintre ele, 
este excelentă în esența ei. Impor
tant este însă ca acest proces să se 
desfășoare într-un termen cît mai 
scurt posibil, fără a perturba cîtuși 
de puțin activitatea de execuție a 
investițiilor din acest an.

Dacă la Fabrica de produse lac
tate ultimul cuvînt a rămas să-1 
rostească furnizorii de utilaje și 
constructorii, în celălalt capăt al 
Craiovei, la „Electroputere", pune
rea în funcțiune a secției de an-

tilajele nu mai sînt. Volumul de 
lucrări rămas de executat este re
lativ mic i circa 500 000 lei.

— Cînd apreciați că secția va fi 
aptă pentru intrarea în funcțiune ?

— La sfîrșitul lunii iunie a. o. 
(? 1)

Pronosticul ne-a dezamăgit. Expli
cația în legătură cu această tragere 
de timp am cerut-o tovarășului ing. 
Gbeorghe Rîcu, directorul general al 
întreprinderii de construcții specia
le, instalații și montaje Craiova, care 
ne-a informat că, din pricina defi
nitivării cu întîrziere a unor solu-

— Volumul de lucrări de propor
ții reduse, care a mai rămas de e- 
xecutat, nu ar putea fi epuizat în- 
tr-un termen mult mai scurt decît 
sfilrșitul trimestrului II, cum s-a pre
văzut ?

— Ba da. O seamă de utilaje însă 
au fost contractate cu termene de 
livrare abia în lunile următoare. 
Oricum, beneficiarul va putea folosi 
unele suprafețe de producție încă 
în această lună, bineînțeles cu im
provizații — conchide directorul ge
neral

Cu sau fără improvizații, un lu
cru este cert i se amînă nepermis de

mult punerea în funcțiune a unei 
capacități importante de producție. 
In acest caz, ca și în celelalte două 
de care am amintit mai înainte, con
secința imediată constă în faptul că 
fiecare zi și fiecare săptămînă de 
întîrziere înseamnă milioane, zeci 
de milioane de lei producție nefa
bricată, de care însă economia are 
nevoie. în plus, tergiversarea termi
nării acestor lucrări restante blo
chează, țin „agățate" mari efective 
de forțe de muncă și numeroase 
mijloace tehnice care, normal, la a- 
ceastă dată, trebuiau să se afle pe 
alte șantiere, pentru a impulsiona 
ritmul lucrărilor sau, cu ajutorul că
rora, să fie atacate la vreme lucră
rile Ia alte obiective. Amînînd re
zolvarea acestor „codițe", implicit 
este amînată și realizarea în ter
men a unor sarcini care decurg dia 
planul de investiții din acest an.

Iată doar două dintre consideren
tele majore care impun, în aceste 
zile — cu timp prielnic pentru des
fășurarea în ritm susținut a muncii 
pe șantiere — necesitatea ca facto
rii cu răspunderi în domeniu] in
vestițiilor să întreprindă acțiuni ho- 
tărîte, precise și cu eficacitate ime
diată. capabile să determine urgen
tarea punerii în funcțiune, încă din 
cursul acestui trimestru, a celor cî
teva zeci de obiective productive ră
mase restante din anul trecut. Recu
perarea rămînerilor în urmă să fie 
astfel organizată încît să nu afec
teze cu nimic calitatea lucrărilor, 
funcționarea acestor capacități după 
intrarea lor în exploatare.

O fotografie, publi
cată la rubrica de con
traste pe data de 18 
noiembrie 1969 arăta u- 
tilaje pentru mecaniza
rea lucrărilor în legu- 
micultură depozitate 
la voia întâmplării la 
secția de mecanizare a 
I.M.A. Călugăreai de 
la cooperativa agricolă 
din 
ceni, 
Conducerea întreprin
derii n-a răspuns cri
ticii făcute. Aflăm, pe 
alte căi, o veste despre 
activitatea acestei u- 
nități: I.M.A. Călugă
reni și-a depășit chel
tuielile planificate pe 
1969 cu 1,5 milioane 
lei, definind în aceas
tă privință ■ recordul 
pe județul Ilfov. E 
normal, la așa gospo
dari, așa cheltuieli. 
Dar nu este singura 
întreprindere pentru

mecanizarea agricultu
rii din județ care se 
„fălește" cu asemenea 
rezultate. Au depășit 
cheltuielile planificate 
cu cite un milion de 
lei fiecare: I.M.A. Co
cioc și I.M.A. Vinăto- 
rii Mici. In această si
tuație sînt și alte uni
tăți. Este urmarea 
faptului că tractoarele 
și mașinile agricole 
n-au fost folosite de
cît în proporție de 60 
la sută. Pe ansamblul 
I.M.A. din județ, pla
nul la cheltuieli de 
producție a fost depă
șit cu 16 milioane lei. 
Acum este perioada 
cînd și în aceste între
prinderi se întocmesc 
planurile de produc
ție, se iau angajamen
te. Vor fi trase învă
țăminte din activita
tea din anul, trecut ?

montarea utila- 
La ora actuală 
diferite utilaje 
din

Adunații-Copă- 
județul Ilfov.

import in 
249 000 lei. 
ajunge să 
la colecta-

La întreprinderea a- 
gricolă de stat Seini, 
județul Maramureș, se 
construiește un centru 
de colectare și răcire 
a laptelui cu o capa
citate de 5 000—10 000 
litri pe zi. Valoarea 
investiției se ridică la 
380 000 lei, iar terme
nul stabilit de punere 
in funcțiune era 30 iu
nie 1969. Lucrarea n-a 
început insă decît prin

noiembrie anul trecut, 
în sfîrșit, clădirea a 
fost terminată, dar în
târzie 
ielor. 
stau 
aduse 
valoare de 
Cînd vor 
fie folosite 
rea și răcirea lapte
lui ? Poate se așteap
tă să se încălzească 
vremea. Nu-i o rați
une.
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'Activitatea culturală de masă nu 
poate fi considerată doar o acțiune 
de culturalizare în general, ci drept 
o veritabilă forță educativă de în
nobilare a conștiinței omenești. Ceea 
ce s-ar cere, ar fi o sistematică ac
tivitate, cu țeluri concrete, identifi
cabile cu preocupările reale ale oa
menilor muncii. Neîndoios, acel că
min cultural va culege cele mai ră
sunătoare succese care 
frîngă în manifestările 
ve aspecte importante 
tului.

Iată motivul pentru 
dresat tovarășului Mihai 
șeful secției de propagandă a Corni-, 
mitetului județean de partid Boto
șani, întrebarea i

— Participă populația sătească la 
activitățile căminelor culturale, din 
județul dv. ?

— Nu prea, deoarece locuitorii nu 
găsesc totdeauna aci ceva deose
bit față de ceea ce ascultă la radio 
ori vizionează în mod obișnuit a- 
casă la televizor.

„Temperatura" scăzută a activității 
principalului focar spiritual din me
diul rural care este căminul cultural 
— remarcată și de interlocutorul nos
tru — ar trebui să îngrijoreze foru
rile, instituțiile și organizațiile care 
într-un fel sau altul sînt corespon- 
sabile pentru aceasta.

Pornind de la premisa că dispunem 
de o clădire de cămin cultural în
zestrată cu toate cele de trebuință, 
urmează să știm ce anume intere
sează pe iubitorii de cultură, care 
sînt noile lor cerințe intelectuale, 
evident evoluate, consecința mutații
lor survenite în viața si conștiința 
lor. Următorul pas ar fi întîmpinarea 
întrebărilor ardente ale cooperatori
lor prin formularea celor mai limpezi 
răspunsuri posibile, cu ajutorul di
feritelor modalități din practica mun
cii culturale și politice de masă.

în rîndurile de față vom stărui a- 
supra a două sectoare din vasta arie 
a vieții rurale (problemele economi
ce și etice), ce s-ar dori de primă 
importanță în activitatea cultural-e- 
ducativă a căminului cultural.

Oprindu-ne la primul aspect, nu 
spunem o noutate cînd afirmăm că 
principalele obiective din agricultu
ră — acum cînd se dezbate noul sis
tem de organizare, normare și retri
buire a muncilor agricole — profila
rea și specializarea producției agri
cole, mecanizarea lucrărilor și spo
rirea volumului de produse, consoli
darea cooperativei agricole, grija 
pentru apărarea avutului obștesc, 
sînt tot atîtea obiective și ale mun
cii cultural-educative de masă care 
are datoria de a sprijini înfăptuirea 
acestora prin mijloacele ei specifice.

La căminul cultural din comuna 
Vîrfu-Cîmpului s-au prezentat anul 
trecut numeroase expuneri, simpo
zioane, concursuri „Cine știe, cîș- 
tigă", informări, călătorii pe hartă, 
spectacole, dar manifestările care au 
stîrnit în sat discuțiile cele mai a- 
prinse au fost cele două seri de cal
cul economic i „Ce a cîștigat coope
rativa agricolă de producție prin iri
garea a 50 ha porumb ?“ și „Culturi
le intercalate, surse de mari venituri 
pentru membrii cooperatori". Briga
da științifică locală din satul apar
ținător Lunca, condusă de prof. Mir
cea Rotaru, a socotit pe tablă, în fața 
cooperatorilor, cîte sute de mii de 
lei s-au pierdut la roșii și castraveți 
pentru câ n-a fost construit digul 
propus (100 mc pămînt) care să îm
piedice apele să inunde 
legume.

va ști să răs- 
sale educati- 
din viața sa-

care am a-
Burlacu,

grădina de

mult preaS-a discutat mult, și i , 
mult, în ultimii ani pe tema : care e 
factorul primordial în teatru, textul, 
regia sau actorul ? Astfel formulată, 
dilema mi se pare falsă. Teatrul mo
dern este o artă complexă, contopind 
dramaturgia, interpretarea, viziunea 
regizorală și scenografică într-un tot 
unitar care este spectacolul. Nu-mi 
vine a crede câ un actor, fie el și 
genial, poate să ne emoționeze spu- 
nînd alfabetul sau tabla înmulțirii, 
dar nici nu cred că simpla lectură 
„corectă" a unui text dramatic, ori- 
cît de valoros, mai poate satisface 
gusturile spectatorului contemporan. 
Nu cred că un regizor, la rîndul său, 
se poate realiza altfel decît prin in
termediul interpreților săi. Cînd ac
torul apare pe scenă, în lumina ne
iertătoare a reflectoarelor, făptura 
sa devine poezie, literatură în miș
care, gîndire plastică, trăire, fante-; 
zie. Momentul suprem al creației 
teatrale este confruntarea directă 
dintre actor și public. Acolo se pierd 
sau se cîștigă marile bătălii ale Tha- 
liei.

Dacă în clipa de față avem o miș
care teatrală înfloritoare, dacă sîn- 
tem invitați cu insistență să partici
păm la manifestări internaționale de 
prestigiu iar turneele noastre pes
te hotare înseamnă aproape întot
deauna succese remarcabile, o dato
răm în foarte mare măsură excelen
tei Școli actoricești, în care coexistă 
armonjos generații diferite. O seară 
la „Năpasta", sub vraja creației lui 
Emil Botta, e o infuzie de adevăr o- 
menesc și de măreție j. oaspeți stră
ini, pe care i-am însoțit la specta
col, au fost fascinați ca și noi de 
forța și personalitatea acestui artist 
strălucit, unul din ultimii reprezen
tanți ai tradiției romantice. La cea
laltă extremă stilistică se află un Mi
hai Fotino, un Mircea Albulescu, un 
Virgil Ogășanu ; tot din partea unor 
vizitatori de pe alte meleaguri mi-a 
fost dat să aud, la adresa lor și a 
multor altora, aprecieri pe care noi, 
poate dintr-o excesivă modestie, ne 
cam sfiim să le rostim. Festivalul 
național al teatrelor dramatice ne-a 
prilejuit și de astă dată revelația 
unor comori interpretative, nu în
totdeauna suficient cunoscute și va
lorificate. De teamă să nu măgulim 
prea mult vanitățile, sau poate să 
nu deranjăm ierarhii anterior stabi
lite, ne-am dezobișnuit într-o măsu
ră să aducem talentului elogiul me
ritat. Citim uneori cronici inteligen
te, culte. frumos scrise, în care se 
trece cu neglijență peste aportul 
esențial al măiestriei actoricești.

Performanțele actoricești pretind 
un efort imens de concentrare, dis-

Și căminul cultural din comuna 
Suharău — centru pentru 6 sate răs- 
pîndite în lunca Prutului — prezintă 
la intervale scurte manifestări varia
te : conferințele ciclului agrotehnic, 
simpozioane, concursuri, călătorii pe 
hartă, sfatul medicului ș.a. Dar di
rectorul căminului cultural, Mihai 
Țirică, recunoaște că orientarea seri
lor de calcul economic nu a fost 
întotdeauna cea mai nimerită. De 
pe suprafețele de teren neatinse de 
inundații s-au recoltat cantități foar
te mici de grîu, porumb, floarea- 
soarelui. în aceeași cooperativă agri
colă, sectorul zootehnic înregistrează 
o serie de deficiențe. N-ar fi meri
tat oare, cîte o seară de calcul eco
nomic la căminul cultural, fiecare 
din faptele amintite, în loc ca, sea
ră de seară, cooperatorii să asculte 
la cămin sfaturi cu caracter gene
ral, la mare distanță de ceea ce ar 
avea nevoie în muncă a doua zi ?

Ce împiedică conducerea coopera
tivei agricole din Trestiana Dorohoi 
— pentru a cita un alt caz — să des
chidă cea mai aprinsă dezbatere 
(dacă dispune de argumente) cu me
dicul veterinar care susține că pro
centul de 25 la sută din efectivul sec
torului lor zootehnic — aproape 1 000 
de animale — a pierit din motive 
subiective. Discuția să aibă , loc însă 
la căminul cultural...

Abaterile de la etica și morala 
noastră, cazurile de infracțiuni pe 
plan local, utilizate ca pretexte pen
tru organizarea de manifestări edu
cative în incinta căminului cultural, 
trezesc de asemenea un real interes 
în rîndurile populației sătești. Iniția
torii unor asemenea dezbateri au a- 
vut prilejul să se convingă : discuta
rea publică a diverselor fapte anti
sociale pedepsite prin lege îndeamnă 
la adoptarea unei atitudini active. 
Evenimentul iscat de procesul pu
blic la căminul cultiiral din comuna 
Suharău, intentat unor localnici pen
tru sustragerea produselor ce apar
țineau întregului sat, a dus la for
marea unei opinii ferme a majorită
ții cooperatorilor.

Sînt nenumărate deci problemele 
de interes major pe plan local, ce 
pot fi integrate și în sfera obiective
lor căminului cultural, pentru a că
ror deplină soluționare este nevoie 
și de acea străveche „judecată a sa
tului". de formarea unei curajoase 
opinii de masă. Cu condiția ca di- ' 
rectorii de cămine culturale să re
nunțe la a continua să creadă că 
niște conferințe toarse monocord la 
urechea spectatorilor docili vor in
fluența nemijlocit conștiința lor. Ma
nifestările cultural-educative care-și 
propun să dezbată probleme grave, 
importante, ale vieții și muncii din 
mediul rural, trebuie prezentate' în 
vestmintele corespunzătoare conținu
tului lor. Altfel, efectul va fi con
trar celui scontat. Este într-adevăr 
o chestiune de talent, de minuțioasă 
pregătire să transformi un material 
— de altminteri bine scris și difuzat 
de comitetul de cultură și artă ju
dețean — într-o pledoarie fierbin
te care să ajungă la mintea și ini
ma lucrătorilor agricoli, a 
rilor satelor de azi.

Iar în săptămînile care 
rămas pînă la declanșarea 
niei agricole de primăvară,
le culturale pot să-și înscrie inițiati
ve valoroase în programele 
tru ca drumul spre ele să 
cu folos.

Mircea Petre

ciplină interioară, 
sională, se obțin 
grea, printr-un

conștiință profe- 
printr-o muncă-. 

„ . . sever autocontrol,
printr-o devoțiune care impune res
pect. O existență ușuratică și dezor
donată împinge de cele mai multe ori 
la plafonare sau chiar la ratare. Aici, 
mai mult decît în alte domenii, 
etica • este nu numai un imperativ 
general, dar și o parte componentă 
a profesiei. Pentru a-și menaja vo
cea, a-și menține suplețea, a-și păs
tra disponibilitatea fizică și psihică, 
actorul are nevoie de exercițiu zil
nic, de un regim rațional de viață, 
iar abaterile se răzbună, mai curînd 
sau mai tîrziu.

Mă îndoiesc că poate fi generaliza-

• Filarmonica „George
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic — 20. Dirijor; Emil Si
mon. Solist: Regls Pasquier (Franța).
• Opera Română: Madame Butter
fly — 19,30.
• Teatrul de operetă: Contesa Ma- 
ritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia): Idiotul — 19,30; (sala 
Studio): Travesti — 19,30.
• Teatrul de comedie: Ucigaș fără 
simbrie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu): 
Nepotul lui Rameau — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia); Purlcele în ureche 
— 15; Viraj periculos — 20.
• Teatrul „C. I Nottara" (sala Ma- 
gheru): Othello — 19,30; (sala Studio): 
Enigmatica doamnă „M" — 20.
• Teatrul Mic: Primarul lunii șl 
bita sa — 20.
o Teatrul Giuleștl: Nunta 
garo — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă": 
e liber ! — 18,30.
o Teatrul evreiesc de stat: 
tov ț — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy): Varietăți — 
(sala din Calea Victoriei 
Nicuță... la Tănase — 19,30.
o Teatrul de revistă și comedie 
Vasilescu": Floare de cactus —
19,30; (la Sala Palatului): De la Bach 
la Tom Jones — 19,30.
o Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor: Baladă omu
lui — 20.

iu-

lul Fi-

Drumul

Mazel-

nr.

Tă-
19,30] 
174):

„Ion

20.30, MIORIȚA 
17,30; 20.
• Simpaticul domn R: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45, FE
ROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
O Profesioniștii: GRIVIȚA — 9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 9—15,45 în 
continuare; 18,15; 20,30.
O Omul care valora miliarde: 
FRĂȚIREA ---------- --------
15,15; 17,45;
o Blow-up:
20,30
O Băieții In
— 8,30—20,30
A Taina leului: BUCEGI — 16; 18,15;
20.30.
• Bătălia pentru Roma: LIRA — 
15,30; 19, VITAN — 15,30; 19.
• La nord prin nord-vest: GIU-
LEȘTI — 15,30; 19.
• Valea păpușilor: COTROCENI —
15,30; 18.
e Cînd se arată cucuveaua : FLA
MURA — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30
• Calabuch: COTROCENI — 20,30.
• Urmărirea: MELODIA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, AURORA — 9,30; 
12; 15; 17,30; 20.
• Dragă Brigitte: VOLGA — 9,30—16 
în continuare; 18,15; 20,30.
• Via Mala: GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
e Winnetou în Valea Morții: MOȘI
LOR — 15,30; 18, DRUMUL SĂRII — 
15; 17,30; 20.
• Marșul asupra Romei.: MOȘILOR
— 20,30.
9 Corabia 
15,30; 19.
• Beru și comisarul
MUNCA
• Vă place Brahms 7: FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,30.

. __ ____,_________ IN-
INTRE POPOARE — 

20.
BUZEȘTI — 15,30; 18; 

haine de piele: DACIA 
în continuare.

nebunllor: POPULAR

' 1 San Antonio:
16; 18; 20.

tv
cinema

• Ghici cine vine la cină 7 : PATRIA
— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21
• Roșu și auriu : CAPITOL — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45
• Prea mic pentru un război atît de 
mare: CENTRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
• Reconstituirea: LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Stăpîn pe situație: BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, REPU
BLICA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Cînd tu nu ești: CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 12; 14.
• My fair lady: FAVORIT — 10;
15,30; 19,30.
O Anchetatorul din umbră: FESTI
VAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;, 21, 
TOMIS — 9—15 în continuare 18; 
20,15.
• Cine ești dumneata, 
Sorge ?: LUMINA — 9,30—17 
tinuare;
e Program pentru copil:
— 9; 10.
o Intr-o seară, un tren...:
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Tar'zan, omul- junglei: TIMPURI 
NOI — 9—15 în continuare.
• Program de scurt metraje pre
miate la diferite festivaluri: TIM
PURI NOI — 17—21 în continuare.
• Păcatul dragostei: VICTORIA —
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

20.

domnulo 
în con-

DOINA

DOINA

PROGRAMUL I.
17,00 Emisiune în limba germană. 

18,05 Bună seara, fete I Bună seara, 
băieți I — emisiune pentru tineret de 
Elisabeta Mondanos și Titi Acs. 19,00 
Telejurnalul de seară. 19,20 Desene 
animate „La pescuit" — o producție 
a studiourilor poloneze. 19,30 Emisiu
ne muzical-coregrafică pe teme fol
clorice — Transmisiune de la Sofia. 
19,55 Microavanpremiera. 20,00 Tele- 
enciclopedia. Din cuprins : Docu
ment : Orașul-erou Leningrad. 21,00 
Film serial : „Răzbunătorii". Episodul 
„Vacanțele d-lui Steed" 21,50 Varie
tăți cu public — Partea a Il-a a va
rietăților transmise Ia data de 8 fe
bruarie. 22,30 Telejurnalul de noapte. 
Telesport : Campionatul mondial de 
schi — probe nordice (rezumat fil
mat). Transmisiune de la Strbske 
Pleso (Cehoslovacia). 23,00 Seară de 
romanțe. Deschizători de drumuri : 
Anton Pann. 23,20 închiderea emisiu
nii programului I.

PROGRAMUL II
21,00 Seara melomanului. Cîntă 

mezzosoprana Zenaida Pally. 21,30 
Mozaic cinematografic : Filmul artis
tic „Legenda jucătorului de șah" — 
ecranizarea povestirii umoristico-fan- 
tastice a scriitorului Miemajovski. 
.Regia : Andrzej Zakrzewskl. Scheciul 
muzical „Scara", produs de studiou
rile televiziunii din R.D.G., satirizea
ză eu vervă false investigații regizo
rale. 22,05 Actualități literare. 22,15 
Film serial „Sumbra toamnă" (II). 
23,05 închiderea emisiunii programu
lui II.

Editarea operei lui E. Lo
vinescu, pe lîngă semnifi
cația unui îndreptățit act 
de cultură, are menirea de 
a înlesni cunoașterea ne
mijlocită a activității unuia 
dintre virtuoșii interpreți 
ai literaturii române, des
fășurată cu dăruire și vo
cație în răstimpul a patru 
decenii ce coincid cu o pro
digioasă, fecundă etapă li
terară. Precedată de un 
volum de texte critice apă
rut în colecția „Lyceum" 
sub îngrijirea lui I. Ne- 
goițescu, 
studiului 
actuala 
de Eugen 
cepută în 
fapt ce implică de la bun 
început, dată fiind vastita
tea operei lovinesciene, în- 
sumînd aproape o sută de 
titluri, o atentă operație de 
selectare. Dacă în ce pri
vește următoarele trei vo
lume destinate publicării 
integrale a unor lucrări 
importante, de mai reduse 
dimensiuni, precum „Me
morii" (I, II, III), „Aqua 
forte" și compendiul din 
1937 de „Istoria literaturii 
române contemporane" nu 
se ivesc dificultăți deosebi
te, în cazul primului selec
ția se impunea cît mai ri
guros perspicace, urmărin- 
du-se pe de o parte a se 
restrînge într-un singur 
volum laborioasa acțiune 
critică întreprinsă de 
E. Lovinescu de-a lungul 
anilor în numeroasele vo
lume de „Critice", iar, pe 
de alta, de a da posibilita
tea cititorului să urmă
rească în sinuoasa și nu 
mai puțin impetuoasa ei 
devenire personalitatea cri
ticului, pe cît de sensibilă 
la evoluția fenomenului li
terar, pe atît de statornică 
și constructiv solidară cu 
destinele sale.

Sînt reunite, astfel, în a- 
cest prim volum nu numai 
comentarii critice asupra a 
numeroși poeți, prozatori 
și dramaturgi români, cla
sici și moderni, ci și o. se
rie de mărturisiri ale au
torului care ne ajută să 
deslușim mai bine ideile 
sale despre rostul criticii 
și al istoriei literare, pre
cum și metoda folosită. în- 
rîurit încă de la început 
de critica impresionistă de 
descendență sainte-beu- 
viană. reprezentată de un 
Faguet, Lemaître, Anatole 
France — E. Lovinescu va 
rămîne adeptul acestei me
tode pe care, în decursul 
activității sale, o va înțe
lege și aplica într-un mod 
propriu. Dacă într-o primă 
fază, așa-numită tinerească 
(situată cam între 1904— 
1908) impresionismul său se 
manifestă mai exuberant, 
cu o vădită apetență spre 
fantezie și ornamentație 
artistică, treptat el devine

mai ponderat, comentariul 
critic cîștigînd în profunzi
me și echilibru. Socotind 
că „orice operă de 
trezește nenumărate 
presii, adesea contradicto
rii" — lucru explicabil și 
prin sensibilitatea specifică 
a subiectului receptor — 
E. Lovinescu s-a arătat 
sceptic în ce privește pu
tința criticii de a acționa și 
investiga cu rigoarea și 
exactitatea unei . științe,

criticii în cultura unul po
por, el sublinia cu acel 
prilej răspunderea morală 
pe care și-o asumă cel ho- 
tărît a o exercita i „Un 
critic e un militant; (...) el 
e un semănător de idei". 
Și dacă examenul critic a- 
supra fenomenului curent 
nu e scutit de o anume 
aproximație, în absența 
perspectivei timpului, isto
ricul literar, tocmai pentru 
că dispune de ea. e con-

semnatar și al 
introductiv, — 

ediție, îngrijită 
Simion, e con- 

patru volume,

«a

E. Lovinescu

SCRIERI
note de lectură

considerînd-o mal degrabă 
„o creație suprapusă crea
ției artistice". Nu trebuie 
însă înțeles impresionismul 
teoretizat și mai ales cel 
practicat de E. Lovinescu 
ca acreditînd 
și arbitrarul 
critică, el însuși prevenind 
în acest sens că metoda 
„nu stă în expresia unor 
păreri variabile sau în fri
ca de răspundere". Din 
multitudinea impresiilor pe 
care le degajă o operă sînt 
reținute cele mai caracte
ristice și acestea reduse 
chiar la una singură, fun
damentală. „Impresionis
mul este, deci, — conchide 
E. Lovinescu — căutarea 
principiului dominator din 
orice operă de artă".

Fără a absolutiza autono
mia esteticului, Lovinescu, 
adept și el al acestei teorii, 
o privea totuși într-o ac
cepție diferită de aceea a 
Iui Maiorescu, în sensul 
priorității acordate crite
riului estetic în judecarea 
operei, neomițînd însă și 
existența altor factori ce 
influențează creația artis
tică. Această idee el o va 
exprima încă din 1910 în 
„Critica și istoria literară" 
afirmînd răspicat că „lite
ratura unui neam nu e de
cît unul din 
ce se produce 
celui neam, pe 
te altele" și că 
cultural, fenomenul social, 
ca și fenomenul economic 
nu pot fi despărțite de fe
nomenul literar". Convins 

însemnătatea și rostul

relativismul 
în judecata

fenomenele 
în sînul a- 
lîngă mul- 

„fenomenul

siderat „în măsură de a 
face știință", avînd putința 
și datoria de a privi „orice 
epocă literară, sau mai pre
cis orice fenomen literar 
sub înfățișarea lui geneti
că". Cum însă critica și is
toria literară sînt insepara
bile, constituind o unică 
disciplină apare cu evi
dență faptul că lui Lo
vinescu nu îi era străi
nă ideea unei critici com
plete, multilaterale pe care 
implicit o avansa în ciu
da repetatelor sale ela
nuri de aderență Ia meto
da impresionistă. Cîțiva 
ani mai tîrziu adîncea a- 
ceastă idee în termeni și 
mai preciși, arătînd că o 
operă literară „nu e de 
ajuns s-o „judecăm"] tre
buie s-o studiem în amă
nunte | s-o așezăm în timp 
și în spațiu j s-o punem 
în legături cu spiritul vre- 
mei și cu evoluția întregei 
noastre literaturi ; s-o cer
cetăm în înrîuriri ; în iz
voarele și în elaborarea 
ei" — ajtingînd la conclu
zia : „Critica e știință, is
torie și poezie". Ceea ce 
semnifică de-acum o nouă 
treaptă în evoluția gîndirii 
sale critice — evoluție ne
scutită totuși de anumite 
limite și aspecte contra
dictorii, ce nu poate fi a- 
preciată cu justețe de
cît privind-o în contex
tul cultural al acelei epoci. 
Față de proeminenții săi 
predecesori — Maiorescu și 
Gherea — acțiunea sa cri
tică urmărind de la bun în
ceput, cu consecvență și cu

mare talent, dezvoltarea 
fenomenului literar, exer- 
citîndu-se efectiv în direc
ția evaluării și stimulării 
sale înseamnă un conside
rabil pas înainte. îndeosebi 
în plan teoretic, ea rămîne 
însă și tributară nu o dată 
anumitor tendințe critice 
ale vremii de care, prin 
formația sa spirituală, Lo
vinescu s-a simțit apropiat 
— fapt vizibil nu numai în 
supralicitarea esteticului în 
interpretarea operelor lite
rare, în scepticismul cu 
care privea cîteodată criti
ca ca pe un „periplu în 
jurul operelor de artă", ci 
și într-o serie de principii , 
postulate ca sincronism, 
imitație, mutația valorilor, 
astăzi discutabile, în unele 
din laturile lor, din punc
tul de vedere al unei cri
tici științifice, materialiste.

Această temă — evoluția 
conceptului critic lovines- 
cian — constituie de altfel 
obiectul cercetării lui Eu
gen Simion, care o dezvol
tă și o aprofundează cu fi
nețe în substanțialul său 
studiu introductiv. Este, de 
asemenea, un merit în plus 
al său de a fi știut, ca în
grijitor al ediției, să ne 
dea prilejul de a cunoaște 
prin intermediul unor tex
te reprezentative nu un 
critic restaurat statuar și 
infailibil, ci un Lovinescu 
care se completează și co
rectează uneori în judecă
țile sale, în comentariile a- 
supra unor autori pe mă
sura evoluției lor artistice] 
un spirit subtil ironic și 
polemic (ca atunci cînd 
scrie despre Mihail Drago- 
mirescu sau Ovid Densu- 
sianu), ori incisiv, caustic, 
adoptînd tonul pamfletar 
(ca în antologicele pagini 
despre „Alexe Procopovici 
sau „omul care nu a scris 
nimic") ; un Lovinescu care 
se revizuiește sau comite 
erori din subiectivism (ca 
atunci cînd consideră sa
tira obiectivă a lui Brăescu 
superioară celei a lui Ca- 
ragiale), dar și unul de o 
perfectă obiectivitate, ca 
atunci cînd, în confrunta
rea Maiorescu — Gherea, 
deși nutrea o profundă ad
mirație pentru primul, dă 
cîștig de cauză acestuia din 
urmă, considerîndu-i opera 
„punctul de plecare al ade
văratei noastre critice lite
rare" ; și în sfîrșit, îl întîl- 
nim pe acel Lovinescu re
ceptiv, probînd o excepțio
nală vocație, gust, simț al 
valorii și o înaltă conștiin
ță profesională, 
contribuție 
și stimularea 
române 
criticii 
rămîne 
seamă.

a cărui 
la înțelegerea 

literaturii 
și la întemeierea 
noastre moderne 

dintre cele mai de

SUCIU

lor, pen- 
fie bătut

au mai
campa- 

cămine-

locuito-

se asigură în birourile secretariatelor 
literare și în sălile de repetiții. Din 
păcate, lipsa unei concepții de an
samblu și de perspectivă tulbură a- 
desea ritmul normal de lucru, pro
voacă „gîtuiri" ale activității sau 
„asalturi" de ultimă oră. Or, dacă 
asemenea fenomene sînt dăunătoare 
în industrie, unde se lucrează cu 
mașini și agregate, e ușor de imagi
nat care pot fi consecințele într-o 
„producție" care se bazează exclusiv 
pe oameni, pe funcționarea irepro
șabilă a reflexelor lor, pe capacita
tea lor de a exprima și a reacționa, 
pe sistemul nervos și antrenamentul 
lor corporal. în anumite perioade, o 
parte a trupei este suprasolicitată,

îmi spunea într-o convorbire că nu 
are interpreți pentru roluri de bâ- 
trîni.

Pentru o mat bună folosire a for
țelor artistice, o condiție primordia
lă e, bineînțeles, alcătuirea din timp 
a repe.rtoriilor, alegerea pieselor și 
eșalonarea lor în așa fel încît să co
respundă cît mai adecvat resurselor 
fiecărui colectiv. După părerea mea. 
repertoriile stagiunii următoare ar 
trebui definitivate și aprobate de fo
rurile în drept cu mult înainte de 
încheierea stagiunii în curs. Firește, 
componența actuală a trupei nu poa
te fi unicul cri’eriu în stabilirea u- 
nui repertoriu care are de răspuns 
unor însemnate obiective ideologice

si tentațiile facilității
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Adrian ĂNGHELESCU

Absențe In catalogul
cărții universitare

(Urmare din pag. I)

tă . imaginea actorului blazat și acrit 
— resemnat să devină „pescar, rapi- 
dist sau bețiv" — imagine pe - care 
încearcă s-o descrie Dumitru Furdui 
într-un recent număr al 
„Teatrul". M-aș asocia însă 
lor Leopoldinei Bălănuță, 
tot în revista „Teatrul" : 
este cel care într-o artă de 
tură, o artă ocazională, astăzi poate 
să fie cel mai bun într-un gen de 
roluri ce se poartă, ca a doua zi, 
cînd se poartă alt gen, să fie socotit 
nul și neavenit. Amărăciunea asta 
poate fi evitată cînd arta este făcută 
cu știință, cu bună credință, de oa
meni străini de orice fel de prejude
căți și care urăsc oportunismul în 
artă".

Nu depinde, știu, totul numai 
de actor. Spuneam mai sus că bătă
liile teatrale se cîștigă pe scenă. Dar 
toți marii strategi au demonstrat câ 
soarta bătăliilor se decide încă 
dinainte, cu sudoare, pe cîmpul de 
instrucție și cu prevedere în fața 
hărților. Aș spune (dacă mi-e per
misă analogia) că victoriile artistice

Andrei BALEANU

revistei 
cuvinte- 

publicate 
„Actorul 
conjunc-

pe cînd alți actori buni nu repetăpe cînd alți actori buni nu repetă șî 
nu joacă mai nimic. Mai mult chiar, 
a devenit o practică obișnuită, în 
teatrele bucureștene, distribuirea în 
diverse roluri importante a unor ac
tori din alte teatre. Nu e un lux sau 
un capriciu, căci alcătuirea progra
mului săptămînal devine în felul a-

puncte de vedere
cesta mai complicată decît rezolva
rea unei ecuații cu mai multe ne
cunoscute. Fapt este că, în ultimii 
ani', dezechilibrul numeric, de vîrste 
și de genuri, în teatrele noastre s-a 
adîncit tot mai mult Avem colective 
care numără aproape o sută de ac
tori și altele care n-au nici treizeci... 
Directorul unui teatru din provincie

și culturale. La urma urmelor, acto
rii au menirea să slujească unui a- 
numit repertoriu și respectiv anumi
tor cerințe ale publicului. Se impu
ne, în acest scop, mai multă elastici
tate în compunerea și recompunerea 
colectivelor teatrale. E așteptată de 
mulți ani o nouă lege a teatrelor, 
destinată să faciliteze redistribuirea 
rațională a cadrelor artistice, re
împrospătarea firească a trupelor 
cu elemente tinere, selecția naturală 
a talentelor și promovarea lor pe 
baza calităților dovedite, iar nu în 
virtutea „vechimii" cî.știgate prin 
vegetarea îndelungată pe o schemă 
sau alta.

Ar trebui, cred, să se realizeze și 
un sistem mai echitabil de retri
buire materială a actorilor valoroși, 
proporțional cu aportul pe care ei îl 
aduc la succesele și realizarea pla
nului financiar al teatrului. S-ar 
micșora, în felul acesta, tentația u- 
nor colaborări întîmplătoare și ne
semnificative. Să nu se înțeleagă de 
aci că aș pleda din principiu împo
triva unei colaborări de prestigiu cu

cinematografia, radioul sau televi
ziunea. Sînt convins că atît filmul 
cît și micul ecran pot constitui nu o 
concurență, ci un sprijin prețios pen
tru teatru. Popularitatea de care se 
bucură Amza Pellea sau Iurie Darie, 
Stela Popescu sau Ion Lucian, Dem 
Savu sau Mihai Fotino și mulți alții 
se datorează în bună parte rolurilor 
de film sau emisiunilor de televi
ziune. Mă gîndesc, în acest sens, că 
cinematografia a făcut încă prea pu
țin pentru a pune în valoare și' a 
lansa — și pe această cale — auten
ticele vedete ale scenei românești. 
Unde sînt marile roluri pe-care le-ar 
fi putut interpreta exemplar Mircea 
Albulescu sau Sanda Toma, Ileana 
Predescu sau George Constantin, Mi
hai Pălâdescu sau Aurel Giurumia, 
ca să dau numai cîteva exemple ? 
Adeseori însă colaborările actori
cești în cinematografie sau la tele
viziune sînt inițiate în pripă, impro
vizate, defectuos planificate, provoa
că perturbări în programul teatrelor, 
și nu întotdeauna oferă în schimb 
reale satisfacții estetice. Aș aduce 
în discuție încă un citat din același 
articol al Leopoldinei Bălănuță, la 
care m-am referit și mai sus: „Se 
întiniplă deseori (e vorba de cine
matografie, n.n) ca actorul să pri
mească oferta prin telefon, să du
bleze cu vocea un actor foarte străin, 
într-un rol foarte românesc, cu asi
gurarea reconfortantă insă că ii va 
apărea numele pe generic". La care 
se adaugă mărturia Stelei Popescu i 
„La crearea mea ca vedetă au con
tribuit foarte mult radioul și televi
ziunea. ...In același timp, televiziu
nea e primejdioasă pentru actor ; 
utilizindu-l prea des și fără discer- 
nămint, adesea îl devalorizează".

La niveiul experienței actuale, mi 
se pare că ar fi mult mai indica* ca 
Radioteleviziunea și Casa de filme 
„București" să aibă trupe proprii 
pentru activitatea curentă, recurgînd 
la actori consacrați din teatru atunci 
cînd importanța și caracterul roluri
lor respective îi reclamă cu adevă
rat. Apariția unei vedete de teatru 
într-un film sau într-o emisiune de 
televiziune să fie întotdeauna un 
eveniment artistic I Iar detașarea sa. 
din vreme prevăzută, să-i permită 
răgazul și liniștea elaborării unei 
creații remarcabile.

Actorul e, prin natura artei sale, 
un personaj public. Chipul său se 
confundă adesea cu acela al eroului 
.care exprimă idealuri și sentimente 
ale întregii societăți. Cu atît mai 
mare e responsabilitatea ce-i revine, 
atît lui cît și instituțiilor de artă 
care-1 ridică la rangul de exponent.

caracter fundamental necesare unui 
mare număr de studenți din întreaga 
țară și care urmează a fi tipărite 
de editura noastră.

într-adevăr. Dar cu toate avanta
jele evidente ale multiplicării cursu
rilor pe plan local, posibilitățile 
existente nu sînt valorificate cores
punzător. Astfel, la Institutul poli
tehnic din București acțiunea de 
multiplicare se menține încă la un 
nivel foarte scăzut : 14 cursuri în
1969 (în condiții similare, Universi
tatea din Iași a realizat 34 !), iar din 
cele 37 prevăzute pentru trimestrul 
I 1970, pînă la 31 ianuarie au apărut 
numai 3. La Institutul politehnic din 
Cluj, din 42 de cursuri programate 
In 1969 au apărut 26.

Desigur, asemenea situații se justi
fică prin anumite greutăți inerente 
începutului, lipsa unor utilaje, a per
sonalului calificat care să le mînu- 
iască. Dar, din păcate, am constatat 
și tendința unor autori de a nu se 
folosi de aceste posibilități, neaccep- 
tînd să-și tipărească cursurile decît în 
condiții grafice pretențioase. Nu ne
găm că anumite cursuri și manuale, 
datorită complexității desenelor și 
schițelor, a hărților pe care le cu
prind, justifică asemenea pretenții 
Dar nu poate fi ignorat considerentul 
că pe plan local manualul poate fi e- 
laborat concomitent cu prelegerea și 
trimis imediat la multiplicare, cursul 
putînd apărea în mai puțin de o 
lună, uneori și în cîteva zile, așa 
cum o cer necesitățile învățămîntu
lui superior, operațiile de multipli
care fiind mult mai simple decît la 
editură. Și, mai ales, nu pot fi omi
se considerentele economice, care 
pledează pentru o opțiune în favoa
rea acestei căi de multiplicare a 
cursurilor. Un manual de 500 de pa
gini multiplicat de Universitatea 
din București în 200 de exemplare 
costă circa 15 lei ; aceeași carte ti
părită Ia editură costă aproximativ 
90 de lei.

Date fiind amploarea și perspecti
vele multiplicării cursurilor cu mij
loace proprii, se impune acordarea 
unui sprijin mai consistent din par
tea Ministerului învățămîntului, care 
să înlăture greutățile ce împiedică 
în prezent desfășurarea eficientă a 
acestei activități. Este știut că pre
gătirea manuscriselor pentru multi
plicat implică, în unele cazuri, pe 
lingă o muncă în afara normei di
dactice și o serie de cheltuieli (plata 
unor desenatori, dactilografe), pe 
care le suportă autorii. De aceea o 
reglementare a drepturilor de autor 
ar fi binevenită

Și, în sfîrșit, un alt aspect al ace
leiași probleme : stabilirea judicioasă 
a tirajelor în care apar și se difu
zează manualele universitare tipărite 
de Editura didactică și pedagogică. 
De ani de zile, în acest domeniu se 
menține următorul sistem : Ministe
rul învățămîntului hotărăște ce tre
buie Să se tipărească, iar Centrala 
cărții, în ultimă instanță, cît. Urma
rea ■ vrînd să evite eventualele 
stocuri și plata unor dobînzi, care 
în ultimă analiză urmăresc sti
mularea vînzării, Centrala cărții 
acceptă tiraje considerate van
dabile în decurs de un an, care de 
regulă se epuizează mult mai repede, 
în consecință, peste cîteva luni pen
tru a se acoperi cerințele noilor pro
moții de studenți, toate operațiunile 
de editare-tipărire, foarte costisitoa
re, trebuie reluate. Evident, dacă ar 
fi stabilite, așa cum se preconizează,

tiraje pe mal mulți ani, cheltuielile 
cu ponderea cea mal mare în prețul 
de cost s-ar repartiza proporțional cu 
numărul de exemplare snorit și prin 
aceasta s-ar reduce simțitor pierde
rile. Pentru edificare transcriem un 
calcul extras dintr-o fișă contabilă : 
la un tiraj de 1 000 de exemplare 
(pentru un an) prețul de cost este de 
aproximativ 90 de lei exemplarul, din 
care prin vînzare se recuperează nu
mai 16 lei, restul de 74 lei reprezen- 
tind pierderi. La un tiraj de 3 000 
exemplare (pentru trei ani) prețul de 
cost antecalculat este de 40 lei exem
plarul. Vîndut tot cu 16 Iei, pierde
rile se reduc la 24 lei pentru fiecare 
exemplar

Desigur, această problemă nu este 
abordată acum pentru prima dată, 
între altele s-a încercat, în aprilie 
anul trecut, o reglementare prin
tr-o înțelegere de principiu interve
nită între Ministerul învățămîntului, 
C.S.C.A. și Centrala cărții urmărind 
stabilirea judicioasă a tirajelor în ra
port cu profilul manualelor pentru 3 
și 5 ani pe baza unor criterii judi
cioase. Se preconizau totodată o serie 
de măsuri menite să acorde cărții 
universitare un regim adecvat. Re
prezentanții forurilor amintite s-au 
mai întîlnit în acest scop și cu alte 
prilejuri, dar pînă în prezent nu s-a 
ajuns la reglementări clare.

Este necesar să se adopte măsuri 
efective pentru soluționarea cît mai 
urgent cu putință a sarcinilor stabilite 
de conducerea de partid și de stat în 
vederea acoperirii cu manuale și 
cursuri a tuturor disciplinelor. în 
acest scop. Editura didactică și peda
gogică ar trebui să-și intensifice efor
turile pentru scurtarea la maximum 
a ciclului de editare, iar conducerile 
instituțiilor de învățămînt superior să 
privească 
cina lor 
însemnat 
dîndu-se 
logul cărții universitare.

cu mai mult interes sar
de a asigura apariția unui 

număr de cursuri, lichi- 
astfel absențele din cata-

La cinematograful

Intre 16—22 februarie, la cine
matograful „TIMPURI NOI" din 
Capitală vor rula unele din fil
mele regizorului Ion Bostan. Vor 
fi prezentate zilnic, între orele 
17—21, următoarele filme : 
„CERUL ALUNIȘULUI" — 
în premieră; „ARTA EPOCII 
DE PIATRĂ"; „PUII IN PRI
MEJDIE" ; „STURIONII SE 
PESCUIESC PE FURTUNĂ"; 
„OASPEȚI DE IARNA"; „PE 
URMELE UNUI FILM DIS
PĂRUT"; „PRIETENUL MEU 
MAX".
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Victoriei, în drum spre Palat, eram peste 
10 000, iar parcursul continua să fie bine 
dirijat de oamenii de ordine, în confor
mitate cu cele stabilite la plecare. Mer
geam la pas, braț la braț, cîntînd.

Primele rafale, trase de pe schelele fos
tului Minister de Interne în construcție, 
ne-au amuzat mai mult decît să ne de-

ES W A WDin vara pina
î Scrisesem pînă atunci primele două 

cărți de poezie și muncisem la toate eta- 
Ijele profesiunii de tînăr gazetar : corec

tură, .reportaj, cronică, contra-fond. edi
torial. „Meseria" începea greu și de tim
puriu, ia vîrsta la care azi, conform legi
lor noastre, se cheamă că sîntem majori 
cu toate drepturile cîștigate.

Trecuseră mai puțin de șase luni de cînd 
tineretul .eroic al României răspunsese, 
gata de luptă și cu brasarda tricoloră pe 
braț, manifestelor Comandamentului for
mațiunilor de luptă patriotice i „lupta cu 
arma în mînă împotriva cotropitorilor 
nemți a început ; din această clipă fiecare 
român e un soldat al României libere"... 
Acum, în fața patriei libere în război, se 
ridicau cele mai de fond probleme ale 
istoriei luptelor ei multiseculare pentru 
libertate națională și socială, concretizate 
în edificarea unei noi societăți românești.

Printre noi, studenții și elevii, tinerii 
muncitori și ucenici, ostașii și tinerii ofi
țeri sau elevi ai școlilor militare de re
zervă, se aflau acum comuniștii ieșiți din 
lagăre și închisori, uteciștii care lucra
seră în ilegalitate, băieți și fete cu părul 
în vînt, cîntînd laolaltă primul nostru 
cîntec revoluționar ! „Pășiți înainte, tova- 

J răși !“...
' Un poet tînăr, deci în jurul vîrstei de
120 de ani, cunoscuse pînă la 6 Martie 1945 

ceva mai mult din istoria lumii care se 
pregătea pentru azi, fiindcă oricum nu ar 
fi putut evita să ia parte directă la ea i 
ca student, luptînd pentru democratizarea 
învățămîntului, ca tînăr muncitor, contra 
ultimilor fabricanți exploatatori, ca ostaș 
pe front, pentru eliberarea deplină a 
țării, ca tînăr plugar, pentru reforma a- 
grară ; omul cu harul scrisului scria isto
rie, scriind despre viață și despre moarte, 
despre ură și război, despre exploatare 
și revoluție, despre patriotism, dragoste 
și fericire. Aceste noțiuni grave, reunite 
în poem, în nuvelă, în reportajul literar, 
nu erau vorbe sonore cu rezonanțe li
vrești ; erau cîntecele vieții noastre de 
toate zilele și de pe toate fronturile Ro
mâniei populare.

Tinerii scriitori au răspuns cu un pro
fund elan revoluționar chemării U.T.C.- 

Iului, care dorea să ridice și să' unească, 
cît de curînd și cît de puternic, întregul 
tineret democratic al țării, într-o mișcare 
patriotică, menită să contribuie cu toate 
forțele la refacerea țării distruse de 
război, la victoria finală asupra nazismu
lui, la realizarea programului de recons
trucție propus de Frontul Național Demo
crat, în frunte cu Partidul Comunist 
mân. „ .

Tineretul progresist din România 
înjghebat, repede și bine, primele

Mihnea GHEORGHIU

împreună cu întreg tineretul progresist 
de la orașe și sate, au trecut la o serie 
de puternice acțiuni unite de masă, con
tra forțelor de opresiune ale guvernului 
abuziv, prin întruniri publice, demon
strații pașnice de amploare, cu partici
parea a sute de mii de oameni. în focul 
luptelor pentru organizarea sindicatelor, 
pentru reforma agrară,, pentru ajutora
rea frontului antihitlerist, pentru re
construcție, pentru democratizarea pu
terii de stat centrale și locale s-au forjat 
structurile de oțel ale unității clasei mun
citoare și a poporului, în jurul partidu
lui comunist. Această unitate s-a făurit 1 , /

mocrat, la lupta revoluționară desfășu
rată de P.C.R., în această gigantică eli
berare a energiei maselor populare.

în acele împrejurări, unitatea tinere
tului progresist a avut enorm de cîști- 
gat din exemplele de muncă și de disci
plină pe care uteciștii le-au dat mereu și 
la toate eșaloanele, iar numărul lor 
creștea văzînd cu ochii. Au fost, sub 
vînt și lapoviță. întruniri pe Capitală la 
care participarea s-a ridicat la o sută 
de mii de tineri, agitînd lozincile lor de 
luptă și emblemele organizației și secții
lor cărora le aparțineau, unele purtînd 
încă — ironie a istoriei — numele pro
prietarilor vechilor fabrici bucureștene...

In dimineața zilei de 24 februarie, 
grupurile tuturor organizațiilor noastre 
s-au încolonat, în ordine deplină, pe 
strada Gutenberg și pînă la Podul Izvor, 
într-o maree de tinere glasuri, sub stea
gul tricolor de mătase și steagul roșu,

Ro-

de tineripentru muljimeaSala s-a dovedit neîncă

balconul sediului. Ni 
va fi o demonstrație

și-a 
. „ . sate

cluburi de cultură și artă, la activitatea 
cărora participau scriitori, artiști plastici, 
balerini, muzicieni și compozitori, critici 
de artă. Paginile de literatură ale „Scîn- 
teii tineretului" (pe frontispiciul căreia 
apărea, de pildă, la 5 februarie, manșeta 
roșie i VREM UN GUVERN NAȚIONAL- 
DEMOCRAT) erau scrise cu nerv revolu
ționar, cu simțul răspunderii și al sacri
ficiului, fiindcă peste puțină vreme gîn- 
direa nouă, a țării democratice, avea să 
iasă în stradă, să-și apere adevărurile, 
sub tirul mitralierelor lui Rădescu și ale 
politicienilor „istorici" din umbra lui.

în loc de poeme din anii aceia (publi
cate,. mai apoi, multe din ele, în operele 
poetice alese sau complete, ale unor 
mari poeți vîrstnici de azi) permiteți-mi 
să reproduc un simplu afiș, de o vîrstă 
cu ele, care pe cei ce-ar fi avut, și care 
aveau atunci 20 de ani, îi invita la o în
trunire istorică. îl reproduc întocmai i

cu succes șl în rîndurile mișcării noas
tre de tineret.

Manifestațiile tineretului studențesc și 
muncitoresc din București aveau loc la 
scurte răstimpuri, pe cartiere sau pe în
treprinderi și instituții, în căminele stu
dențești sau de ucenici, cu revendicări 
și acțiuni concrete și rezoluții ce se pu
neau în aplicare pe loc.. La sediul nos-. 
tru central, din Casa Tineretului de la 
Podul Izvor, munca activiștilor . nu în
ceta ziua și noaptea, deseori fiind ne
voie ca echipe de voluntari să se depla
seze în vreun punct critic al activităților 
la locul de muncă, unde grupurile de 
șoc, înarmate, ale vechiului/ regim, dă
deau lovituri criminale, pîndind în spe
cial pe conducătorii clasei muncitoare. 
Tineretul comunist și conducerea sa. în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a luat parte direct, în primele rînduri, 
la toate acțiunile Frontului Național De

desfășurate de Ia 
s-a comunicat că 
pașnică, pentru F.N.D., dar că nu era ex
clusă posibilitatea ca provocări puse la 
cale de jandarmeria „generalului" să pri
mejduiască ordinea cortegii.Ior de de
monstranți. Primiserăm totuși indica
ția expresă de a nu purta nici un fel de 
arme asupra noastră, pentru ca, în even
tualitatea arestării unora dintre noi. po
liția să nu găsească pretexte de a trage 
fără avertisment, cum se mai întîmplase 
prin țară.

Capul coloanei era asigurat de repre
zentanții organizațiilor mai mari (U.T.C., 
U.T.S., sindicatele) și delegații orașelor 
apropiate. Coloanele de tineri muncitori, 
elevi și studenți se îngroșaseră prin so
sirea reprezentanților tineretului plugă- 
resc din Ilfov și ai uteciștilor ploieșteni, 
adăugîndu-ni-se, pe bulevarde, grupurile 
caro ne așteptau pe itinerar. In Calea

ruteze. Credeam că sînt eșapamentele mo
tocicletelor sau focuri de artificii... Ajun
sesem lîngâ statuia lui Carol I din fața 
Palatului, cînd fruntea coloanei noastre 
a primit a doua rafală. In fată, la numai 
cîțiva pași de port-drapel. Din restul co
loanelor de demonstranți s-au auzit pri
mele țipete ale răniților. Se trăgea din 
trei direcții „în caroiaj". Imediat, tovară
șii din conducerea F.N.D., comuniști, so
cialiști și din Frontul Plugarilor, aU cerut 
oamenilor să se regrupeze in mijlocul Pie
ței și să nu riposteze: „demonstrația noas
tră cetățenească a fost și trebuie să ră- 
mînă pașnică. Ucigașii vor plăti altădată".

Mai puțin lesne de stăpînit, tinerii re
proșau că sînt dezarmați și „trebuie să 
stăm cu mîinile în sin, cînd ne omoară 
bandiții !“... Luați cu iureșul lor, cu mîi
nile goals și cu steagul tricolor al (Orga
nizației în frunte, am încercat să luăm 
cu asalt porțile înalte și schelele de lemn 
unde erau instalați trăgătorii și cuibu
rile. de mitralieră. La o nouă rafală au 
mai căzut cîțiva. Nici n-am simțit glonțul 
și așchiile de piatră din pavaj care-mi 
perforaseră piciorul deasupra genunchiu
lui și nici sîngele curgînd. Un ucenic 
ploieștean (Florea Ion ?), poetul D. Cor- 
bea și altcineva m-au ajutat să ajung 
pînă în gangul blocului „Atlantic", și o 
motocicletă cu ataș a serviciului de or
dine m-a transportat la Spitalul Witing 
C.F.R., unde mi s-au dat primele ajutoa
re. Mai erau acolo și alți răniți, mai grav 
decît mine. Unii au murit în noaptea spre 
25 februarie.

în zilele următoare, toate organizațiile 
democratice din întreaga țară au reluat o 
susținută muncă de refacere și întărire a 
unității lor. de clarificare tactică și ideo
logică, de reorganizare radicală a forme
lor de luptă revoluționară, bazată pe de
plina folosire și orientare a noului elan 
al maselor, mai ales după cele întîm- 
plate. Generalul Rădescu ar fi dorit u.n 
război civil, bazîndu-se pe o 
arogantă și iresponsabilă care 
întregii națiuni.

Participam la ședințele 
U.T.C., prelungite deseori lung 
împreună cu Constanța Crăciun, Petre 
Lupu, Lenuța Petrescu, Ivanca Sariski, 
Ion Vințe și alți 
xandru, la micul 
tizase de partid, 
care, secretarul 
strîngea cu drag 
du-ne să ne întoarcem acasă în grupuri 
de 2—3, pe străzile acelea pe care noap
tea răsunau încă pocnete răzlețe 
Volver.

în cele zece zile de primăvară 
rie, pînă la demonstrația populară 
tică din Piața Națiunii, care a aclamat 
guvernul Groza la B Martie, in București 
și în întreaga țară au avut loc mișcări 
de masă de milioane, de o amploare și 
o forță de atac extraordinare, unice cred 
în această parte a Europei, fiindcă ele 
reuneau activitatea revoluționară practi
că, cu munca de educare a cadrelor și a 
maselor și cu efortul națiunii în războiul 
pentru totala și definitiva eliberare a Ro- 
miniei, alături de armata sovietică, în a- 
saltul final comun pentru victoria Nați
unilor Unite.

Dar despre acele zile va mai trebui să 
se scrie multă vreme de-acum înainte.

minoritate 
se opunea

conducerli 
în noapte,

tovarăși, în Aleea Ale- 
sediu ce ni se repar- 

Rămas ultimul, la ple- 
general al U.T.C. ne 
mina fiecăruia, sfătuin-

de re-

timpu- 
gigan-

in primavara
-Vară fierbinte. 23 Au

gust 1944. Victorie. Ro
mânia și-a îndreptat ar
mele împotriva lui Hi
tler și a hitlerismului. 
Primăvară și speranță. 6 
Martie 1945. Victorie. Ro
mânia s-a înălțat ca un 
singur om ridicîndu-se 
împotriva regimului reac
ționar. a reacțiunii in
terne și externe, pentru 
a se împlini profeția, vi
sul poetului : „Viitor de 
aur (ara noastră are 
prevăd prin secoli 
înălțare".

Deci din vară și 
In primăvară am 
mii de vieți, am fost 
torii și faurii unui 
extraordinar, s-au produs 
evenimente de proporții 
atît de mari încît fără 
doar și poate le putem 
denumi epocale.

Vară fierbinte. 23 Au
gust 1944. Insurecția ar
mată. Poporul, sub con
ducerea Partidului Co
munist Român, a doborît 
domnia hitleristă în 
eeastă țară în care oa
menii sînt deprinși 
mîndria libertății lor. Ma
sele populare, urmînd 
chemările de foc ale Par
tidului Comunist Român, 
au devenit de neînvins.

Februarie 1945. Orașele 
și satele sînt în clocot. 
Fluviul 
prinde țara 
zare în zare. Demonstra
țiile se succed vertiginos, 
în București, peste 50 de 
mitinguri numai în luna 
februarie. Și cresc, și 
cresc mereu în număr și 
putere. Le dau suflet și 
măreție : muncitori, ță
rani, intelectuali. în Ca
pitala țării demonstrațiile 
devin uriașe. în 24 fe
bruarie 1945 o cifră 
cord. 600 000 de partici- 
panți. Poate 
mulți. Obiectivul princi
pal, cerința capitală, im
perioasă, cucerirea pute
rii politice și de stat pen
tru a se putea începe ma
rele program, marile în
făptuiri revoluționare. 
Masele populare sub con
ducerea nemijlocită a 
Partidului Comunist Ro
mân trec, în avînt unic, 
la ocuparea 
preturilor, 
înscăunînd 
dreptății care le bătea în 
fereastră pe reprezentan
ții lor, pentru a intra în 
posesia pămînturilor fu
rate de vreme și de mo
șieri, pentru a intra în 
posesia fabricilor capita-

Ion BANUȚA

/ fi 
a ei
pînă 
trăit 
mar
timp

a-

revoluționar cu- 
toată, din

re
chiar mai

primăriilor, 
prefecturilor, 
în magma

„Tineri și Tinere,

veniți la marea întrunire a 
MIȘCĂRII TINERETULUI PROGRESIST 

din România 
care va avea loc

Duminică, 4 februarie, orele 10 dim. în 
Aula Academiei Comerciale (Piața 
' Romană)

■ unde
vor fi dezbătute toate problemele de 

seamă ale tineretului:
— sprijinirea frontului;
— refacerea țării;
— ridicarea nivelului economic, sani

tar și cultural al tineretului;
— drepturi politice pentru tineri și ti

nere de la vîrsta de 18 ani;
șt se va cere grabnica lor soluționare. 
Mișcarea Tineretului Progresist din Româ
nia, izvorîtă din cele mai aprige năzuinți 
ale tineretului în ceasul prezent, vă 
cheamă pe toți la unire și la luptă !“

Despre această adunare cetățenească a 
tineretului, „Scînteia" a scris, într-un nu
măr trecut. Era frig, universitatea n-avea 
combustibil ; dar inimile erau fier
binți. Am păstrat, într-un dosar, un in
stantaneu fotografic inedit al sălii, pe 
care-I dau spre reproducere și din care 
unii cititori (mai vîrstnici) . s-ar mai 
putea recunoaște.

Mi-e foarte greu să scriu acuma, 
repede și pe scurt, despre cele zece zile 
care au revoluționat destinele României, 
între 24 Februarie și 6 Martie 1945, pen
tru că aștept răgazul ca istoria societății 
noastre moderne să le consemne, cu se
riozitate științifică și cu evlavie, precum 
merită. Aș contribui cu mult drag la o 
asemenea scriere, fiindcă mă simt dator 
față de oamenii care au participat la 
ele (iar unii nu mai sînt printre noi), și 
pentru că am avut privilegiul să-i cu
nosc bine pe cei mai mulți dintre ei, ca 
pe Lucrețiu Pătrășcanu, Grigore Preo
teasa și alții.

Dar să revenim la noi, cei tineri și 
foarte tineri, de atunci.

în luna februarie 1945, la refuzul în
căpățînat al reprezentanților marii bur
ghezii din guvern de a da satisfacție 
revendicărilor minimale ale muncitorilor, 
țăranilor și ostașilor, partidele și organi
zațiile politice și obștești democratice.

Fotografii apărute în „Scînteia" din 
în timpul

în februarie 1945 eram soldat, la Sibiu, 
și de la ferestrele pe jumătate spoite cu 
var ale cazărmii 90 infanterie vedeam 
seara, peste drum, marile vitrine aburite 
ale cafenelei „Boulevard"., cu siluetele 
astmatice, îngrijorate și viclene ale unei 
vechi și de mult compromise generații 
de politicieni și moșieri care, clocoteau, 
cum s-ar spune. în suc propriu, în acele 
zile fierbinți. Aci. la Sibiu, pierduseră o 
prefectură. Regimentul nostru refuzase să 
apere fotoliul vechiului prefect, ajutînd 
prin fraternizarea ostașilor cu mulțimea 
de muncitori și țărani la instalarea pri
mului prefect democrat.

în asemenea împrejurări am plecat spre 
București cu un camion militar. Urma 
să-mi susțin sesiunea de examene la Fa
cultatea de litere. Eu cu un alt ostaș am 
stat sub prelată, între lăzi sigilate și 
plumbuite. Era un ger aspru și viscolea 
năprasnic. Am făcut o singură oprire la 
Brașov, în fața unui debit, ca să ne luăm 
țigări și ziare. Am luat „Scînteia" și „Ro
mânia liberă". Si acolo, sub prelata în
ghețată. parcă era de tablă galvanizată, 
am început a citi ziarele. Era în 11 fe
bruarie 1945, ziua cînd presa democrată a 
publicat un material extrem de impor
tant și de un ecou exploziv în opinia pu
blică: „MANIFESTUL FRONTULUI PLU
GARILOR". Parcă văd și acum în fața 
ochilor acele fraze limpezi șl lapidare s

„Ascultați, plugari din toate colțurile 
țării I A sunat ceasul ca ogorul pe care 
îl munciți să fie al vostru, nu al moșie
rilor".

... Gîndiți-vă că numai sindicatele mun-

n? stifK* 'i'i'p-p'
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zile rămin peste decenii mărturii ale glorioaselor evemmenle din februarie-martie 1945. Stânga: 
prefecturii. Dreapta : La Ploiești, mulțimea cere, în cadrul unui miting, guvern F.N.D.

citorilor de la orașe numără 750 000 de 
membri ; trei sferturi de milion de frați 
ai voștri, muncitori din uzine, fabrici și 
mine, fac și ei parte din Frontul Națio
nal Democrat. La congresul pe care l-au 
ținut in Parlamentul țării, în București, 
la sfîrșitul lunii ianuarie a. c., reprezen-

Citind acel manifest aveam senzația că 
trăiesc un eveniment istoric cruciaL 
Ajuns la București, am luat parte și eu, 
deși eram soldat, cu arma la mine, 
la marile, neuitatele manifestații popu
lare care au înflăcărat Capitala, de pe 
Calea Griviței pînă în șoseaua Bonaparte,

Cuvîntul vibrant 
al unui manifest

de Petru VINTILA

tanțij muncitorimii române s-au legat să 
ajute din răsputeri pe frații lor de pe 
ogoare. Sutele de mii de patrioți — mun
citori, țărani, ingineri, agronomi, profe
sori, preoți, medici, meseriași, funcțio
nari — care alcătuiesc Frontul Național 
Democrat, au hotărît :

REFORMA AGRARA TREBUIE IME
DIAT ÎNFĂPTUITA"

și din dealul Filaretului pînă în Piața 
Palatului.

Apoi, după cîteva luni, ajuns redactor 
la .Frontul Plugarilor" și, călătorind de-a 
lungul și de-a latul țării, am avut prile
jul de a fi martor al revoluționarelor ma
nifestări ale voinței populare care au dus 
la desființarea clasei moșierilor, la îm
părțirea moșiilor. Atunci am văzut — la

Populația Cra iovei

liștilor, pentru a deschi
de drum larg marilor re
colte de aur și vîrfuri si
derale industriei româ
nești.

Sună adine clopotul 
dreptății sociale. Clopotul 
uriaș al vremii sună a- 
dinc, sună imens în cele 
patru puncte cardinale, 
sună sfîrșitul tiraniei și 
al împilării. Partidul co
munist. cheamă la luptă 
întreg poporul român, îl 
cheamă la o nouă viață 
răzbunînd moartea luptă
torilor revoluționari uciși, 
fiindcă aceștia ceruseră 
dreptate, fiindcă s-au ri
dicat împotriva războiu
lui hitlerist, fiindcă au 
cerut i demnitate și pli
ne La orizont se arătau, 
strălucind în soare, noile 
turnuri. Revoluția popu
lară își flutura prin țară 
steagurile libertății, ale 
unei noi vieți. Autori : 
minerii, oțelarii, ceferiș
tii, petroliștii, țăranii, in
telectualii. Fiecare om 
cinstit, cu iubire de om, 
se afla în rîndurile lup
tătorilor.

Februarie 1945. Demons
trații uriașe. Oameni. 
Mare de capete. Păduri 
de steaguri tricolore și 
roșii, Vechiul și putredul 
edificiu burghezo-moșie- 
resc troznește din înche
ieturi. Nimeni nu mai e 
în stare să-l susțină cu 
succes, chiar dacă acest 
nimeni este un guvern în 
frunte cu o istorică șan
drama, chiar dacă există 
girul Partidului național- 
țărănesc și Partidului 
național-liberal, chiar dacă 
este în frunte un gene
ral care se numește, să 
zicem, Rădescu. Demons
trații. Urale. Se cere ve
hement, drept, fără amî- 
nare, democratizarea sta
tului. Cînd un regim 
moare se nasc represalii
le. A fost scoasă din ve
chea ladă practica omo
rului. Plumbii reci și-au 
luat zborul pustiitpr din 
puștile vrăjmașe, aflîn- 
du-și culcuș, dușmănește, 
în inimile fierbinți ale 
marilor manifestanți.

24 Februarie 1945. La 
București, în țară, gloan
țele lui Rădescu au șters 
din controale statura 
dreaptă și mîndră a mul
tor luptători. Nicolaie 
Pușcașu, Mircea Miu, Gh. 
Banu etc, etc. Ei veneau 
din istorie și intrau in 
nesfîrșit prin sacrificiul 
lor. Ei vor rămîne o me
reu aducere aminte. A- 
ceste suflete de revoluțio
nari vor fi mereu în noi. 
In marmurile patriei.

Deasupra guvernului 
criminal trona regele, 
un acel Mihai de Hohen- 
zollern-Sigmaringen. Sîn
gele ce de atîtea ori a 
udat pămîntul românesc 
curgea și acum rîu pe 
piatra insensibilă din fața 
palatului regal.

Februarie 1945. Războiul 
antihitlerist e dus cu în
verșunare crescîndă de 
Armata Sovietică, de Ar
matele Aliate, de Armata 
Română, de alte armate. 
Armata noastră își aduce 
cu vitejie, pe altarul jert
fei. contribuția ei de sla
vă și de sînge. întreg po
porul român, sub lozinca 
„Totul pentru front, totul 
pentru victorie", își în
cordează puterile, adu- 
cîndu-și maximum de 
contribuție la înfrîngerea 
cît mai rppidă a fascis-

Surdila-Greci, mi se pare — un gest pa
tetic și simplu, pe care n-am să-l uit 
toată viața. Se pornise satul la împărțirea 
unui uriaș trup de moșie. în fruntea ob- 
ștei se găsea un invalid venit de vreo 
patru luni de pe frontul antihitlerist. își 
cioplise singur o proteză, un butuc de 
lemn simplu și grosolan. Dar, cu cîteva 
zile în urmă, I.O.V.R. îi trimisese o pro
teză nouă, ușoară, fabricată într-un ate
lier special, după toate prescripțiile orto- 
pediei. Și-acum îl vedeam mergînd grăbit 
și săltat, cu proteza cea nouă fixată la pi
ciorul amputat și cu butucul celălalt sub 
braț. Mă întrebam uluit și îndurerat de 
ce și-a mai luat cu el butucul acela ? 
Apoi am înțeles, fiindcă invalidul de 
război a ținut să înfigă piciorul de lemn 
la capătul lotului de pămînt. Ceilalți bă
tuseră țăruși. Erau sute de țăruși, dar eu 
nu-mi mai puteam iua ochii de la acel 
țăruș neobișnuit și mă gîndeam că nimic 
altceva, așa de mult ca acel obiect, nu 
putea să tie mai încărcat de semnificația 
adîncă și răscolitoare a momentului, deo
potrivă solemn și istoric.

Am văzut apoi, de-a lungul săptâmîni- 
lor și lunilor următoare, echipe de mun
citori cu ateliere mobile de reparat plu
guri, grape și semănători. Am văzut mun
citori încercînd și reușind să pună in 
stane de funcțiune vechi tractoare rugi
nite, arhaice secerători-legători și loco
mobile, într-o vreme cînd moștenirea teh
nică a trecutului era mai mult decît să
racă. Apoi, cu toții ținem minte, au apă
rut primele tractoare de fabricație româ
nească. întîi I.A.R.-22, apoi I.A.R.-23. Azi,

mului. Fiecare inimă bate 
pentru ostașii de pe front. 
Ura împotriva hitlerismu
lui crește. Bezna ciumei 
brune fusese prea nea
gră, prea întinsă. prea 
plină de crime, crime ce 
au întrecut orice închi
puire, spre a afla undeva 
îndurare. Frontul se de
plasa tot mai mult către 
vest. Speranța devenea 
certitudine. Certitudinea 
devenea viitor. Viitorul 
fericire. Un viitor în care 
toate drumurile duc spre 
o Românie liberă.

Februarie 1945. Eram a- 
tunci la Timișoara. Tenta
tiva trupelor hitleriste 
din septembrie-octombrie 
1944, de a sparge frontul 
format de Armata româ
nă, de a se întinde spre 
est pentru a pune mîna și 
pe Timișoara a eșuat la 
porțile orașului de pe 
Bega în fața eroicilor os
tași români și sovietici. 
Tunurile nemțești și-au 
aruncat în disperare ne
putincioasă ultimele sem
ne ale rnorții asupra ve
chii cetăți timișorene. Mă 
confundam cu acest oraș, 
cu viața lui trepidantă și 
sobră, cu acest oraș unde, 
după adolescență, cunos
cusem lupta organizată 
ilegală, închisoarea și a- . 
proape moartea. Eram 
acolo în oraș. în orașul 
meu. în Timișoara, cu oa
menii lui. cu timpul meu. 
După ce pericolul hitlerisi 
trecuse, orașul și-a adu
nat puterile, toate puteri
le pentru a cuceri Pu
terea. Timișoara vuia ca 
un imens vulcan în erup
ție. Culorile revoluției 
proletare au cuprins ma
sele înflăcărate, români, 
maghiari, sîrbi, germani 
— toți oameni ai muncii 
cinstiți, nepătați, unii ve
niți direct din închisori, 
toți antifasciști neîndu
plecați. Fiecare zi ce tre
cea aducea mai aproape 
clipa cuceririi puterii. 
Am ocupat prefectura și 
am pus prefect. Prefec
tul nostru. Un vechi an
tifascist care apărase pro
cesele comuniștilor. Am 
pus primar nou. Un lup
tător pentru dreptate. Și 
toate acestea încă înainte 
de 6 Martie. începuse 
exercitarea puterii popu
lare. Erau momente is
torice. Și după cum poe
tul spune, atunci a deve
nit poporul — împărat. 
Conducătorii de partid 
cutreierau țara. O dată a 
venit la Timișoara și dr. 
Petru Groza, președintele 
Frontului plugarilor, pa
triot de seamă și strălucit 
om de stat. ’A fost un ma
re miting. El, Groza, a ur
cat la tribuna înălțată în 
mijlocul orașului, în Pia
ța Unirii. Parcă văd sta
tura Iul mîndră. chipul 
de dac, tăiat 
piatră. în acel 
Februarie 1945, de la Du
năre și Marea Neagră pî
nă în Maramureș, po
porul a ocupat primăriile, 
a ocupat prefecturile. La 
6 Martie 1945 poporul a 
cucerit puterea. Am în
vins.

Plini de virtuțile tre
cutului, încărcați de sar
cinile prezentului, înfio
rați de dimensiunile vii
torului vom lupta 
toată ființa noastră pen
tru a deveni zidarii 
argint ai unui ev de aur.

Din vară și pînă în pri
măvară s-au dat pe aici, 
pe aceste meleaguri, cu 
douăzeci și cinci de ani 
în urmă, mari bătălii, 
demne de orice revoluțio
nar ce-și poartă visurile 
pe minunatul nostru pă
mînt, întru triumful omu
lui, al comunismului.

parcă în 
furtunos

de

poate că ne fac să zîmbim.acele mașini poate că ne fac să zîmbim. 
Aveau roți enorme și parcă aduceau mai 
mult cu niște bucătării de campanie, dar 
erau creația noastră și exprimau voința 
întregului popor de a făuri prin muncă 
unită o țară nouă. în anii ce au venit 
apoi, urmînd drumul pe care cei mai buni 
fii ai poporului l-au trasat și-l trasează 
cu consecvență, unindu-și toate forțele, 
unindu-și pămînturile, țărănimea a por
nit cu pași siguri spre un viitor luminos.

„Cit vezi cu ochii acest pămînt este al 
nostru" — iată o expresie pe care am 
auzit-o nu o dată în satele românești în 
ultimul sfert de veac. Și de cîte ori aud 
rostite aceste cuvinte, am în fața ochi
lor imaginea serelor de la Tomnaticul bă
nățean. a tarlalelor de Ia Comana, a sta
țiilor de pompe de la Pietroiu, a 
echipelor de tractoare pe care, în 
fiecare primăvară și toamnă, le văd 
noaptea aurind cu farurile lor Băiăga- 
nele țării, ca un simbol de deschidere a 
drumului luminos ce-1 parcurgem într-o 
ardoare a muncii, înălțînd apoteotic hăr
nicia celor care de două milenii de cînd 
plugul ară și face să dea rod, au cinstit 
cu .truda lor pămîntul neasemuit de fru
mos al patriei. Ca toate acestea să fie azi 
realitate, țara a trebuit să trăiască mo
mentele istori; e. de la 23 August, din pri
măvara lui 1945, din anii următori — 
momente între care voi păstra cu emoție 
pe cel evocat în rîndurile de față, cînd, 
la chemarea comuniștilor, țăranii, cu spri
jinul fraților lor, muncitorii, au pătruns 
pe pămîntul moșierilor să-și facă drepta
tea pentru care ei și strămoșii lor lupta
seră de-a lungul vremii.

i
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„Dacă-mi dai un pește, nota Con
fucius, voi mînca o zi. Dacă mă în
veți să pescuiesc, nu-mi va mai fi 
niciodată foame".

După aproape 25 de veacuri de Ia 
moartea marelui filozof chinez, ju
mătate din populația planetei noastre 
strigă exasperată „învață-mă"! Sta
tistica, redusă la expresia ei cea mai 
sintetică, afirmă elocvent i în 50 la 
sută din țările lumii, grupând 60 la 
sută din populația globului, din doi 
locuitori unul este analfabet.

în anul 1957, UNESCO a dat pu
blicității unul dintre cele mai cutre
murătoare documente ale epocii noas
tre î „Analfabetismul în lume, Ia 
mijlocul secolului XX". După un stu
diu întreprins în 198 de țări și teri
torii, cifrele se dezvăluiau în- toată 
cruda lor nuditate i peste 44 la sută 
din populația globului depășind vîrsta 
de 15 ani, adică aproape 700 milioane 
de oameni, în majoritate din țările 
în curs de dezvoltare, era complet 
analfabetă Procentul analfabețiior 
adulți se ridica la 65 la sută. Numă
rul copiilor care nu aveau noțiunea 
școlii era de un sfert de miliard. Ci
fre care depășesc aproape orice pu
tere de închipuire.

Lupta împotriva neștiințeî de carte 
merită un poem de mare respirație 
epică. în țările socialiste această ra
cilă a fost de multă vreme eradi
cată prin eforturile statului, ale în
tregii societăți. într-un șir de țări ale 
lumii a treia, trezite recent la viață, 
s-au inițiat largi acțiuni de îngustare 
treptată a flagelului neștiințeî de 
carte. In Iran, de pildă, e cunoscută 
activitatea celor încadrați în „ar
mata științei". In Cambodgia, cursu
rile organizate în pagode sau sub ce
rul liber — undeva, într-un parc sau 
chiar pe un teren viran — au reunit 
un milion de „elevi", care depășise
ră de mult vîrsta școlii. Ei construiau 
tablele, ei aduceau cretă sau ulei 
pentru lămpi, acolo unde cursurile 
se țineau seara, după terminarea lu
crului. Patru ani mai tîrziu, 1/3 din
tre elevii „vîrstei înaintate" dețineau 
certificate de alfabetizare.

într-o serie de țări în curs de dez
voltare, alfabetizării adulților i se 
consacră sume considerabile t pînă 
la 3—4,25 la sută din venitul național. 
In altele, procentul este derizoriu i 
0,01—0,1 la sută din venitul național. 
Așa se explică de ce în 43 de țări 
din Africa. Asia și America Latină se 
concentrează nu mai puțin ca 88 la 
sută din totalul analfabețiior lumii. 
Procentul analfabețiior este de 75 la 
sută în țări ca Brazilia, Vietnamul 
de sud, Etiopia, Nigeria, Pakistan, 
Afganistan. Numeroase țări dezvol
tate, al căror număr de analfabeți 
constituie o minoritate, prezintă însă, 
pe alocuri, aspecte de-a dreptul sur
prinzătoare i 1,3 milioane persoane 
neștiutoare de carte în Franța (3—4 
la sută din populația țării), 1 la sută 
în țările scandinave, R.F.G., Lichten
stein, Canada. în Italia, unde există 
un pronunțat decalaj între diverse 
regiuni ale țării, învățămîntul pri
mar este obligatoriu din anul 1928. 
Trei decenii mai tîrziu se constata 
însă că frecvența Ia cursuri se ridi
că abia la 58 la sută. Pe de altă par
te, numărul celor ce redevin analfa- 
beți (fenomen frecvent în multe părți 
și care adeseori este ignorat) nici 
măcar nu putea fi apreciat. Este 
vorba, firește, de acele persoane care, 
după ce au terminat un ..curs de al
fabetizare, abandonează cartea, își 
pierd cunoștințele acumulate, intră 
din nou în tagma analfabețiior. Pen
tru aceștia s-au creat cîteva mii de 
centre de lectură și un parc de 50 
bibliobuze care colindă satele pen
tru a împrumuta cărți și a ține astfel 
mereu treaz interesul re-alfabetiza- 
ților. Acțiunea, ingenioasă, a dat re
zultate bune. Dar în 1951, numărul 
adulților analfabeți reprezenta încă 
un procent de 14,4 la sută din în
treaga populație a țării, în anii care 
au urmat acest procentaj crescînd 
chiar întrucîtva.

Economistul britanic Colin Clark 
afirma, prin 1963 i „Dacă tot pămîn- 
tul arabil al lumii ar fi cultivat cu 
atîta abilitate și grijă ca ogoarele 
Olandei și dacă consumul nostru in
dividual de produse agricole ar fi la 
nivelul actual al consumului olandez, 
planeta noastră ar putea hrăni o 
populație de 10—15 miliarde de oa
meni". Or, ce spun statisticile ? Un 
agricultor american poate hrăni, prin 
producția ce o realizează, 44 de per

soane ; un francez — 12 persoane i 
unul dintr-o țară în curs de dezvol
tare — foarte rar, două persoane și 
cel mai adesea pe sine însuși. Este 
expresia cercului vicios ignoranță- 
foame. Statele recent eliberate au o 
singură alternativă i stagnarea sau 
educația, pregătirea de cadre califi
cate, la nivelul tehnicii noi, realiza
rea unor transformări de structură

la sută în Algeria, 13 la sută în Se
negal, 35 la sută în India, 3 la sută 
în Etiopia — țări care au cunoscut 
jugul colonialist. Nomazii din Sa
hara, din Mauritania pînă în Sudan, 
din Algeria pînă în Niger, în per
petuă transhumanță, nici măcar nu 
îngăduie stabilirea unor statistici.

Era o vreme cînd, în diviziunea 
muncii, forța fizică impunea prima

Un miliard

acuza
Reportaj de Horia LIMAN

într-o școală pentru adulți din Iran
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radicale. Corelația alfabetizare — 
venit național e o lege a dezvoltării.

Analfabetismul este, în definitiv, 
un corolar al exploatării, al domina
ției, al colonialismului. în țările 
capitalului, unde conviețuiesc mai 
multe rase, cele, dominante numără 
mai puțini analfabeți. în S.U.A., în 
rîndurile populației albe între 14 și 
24 de ani, procentul neștiutorilor de 
carte este de 0,8 la sută, depășind 
procentul de 5 la sută în cazul ce
lor de peste 65 de ani ț cifrele res
pective privind populația .„de cu
loare" sînt de 3.9 la sută și 33,3 Ia 
sută. In Republica Sud-Africană, 
analfabețil albi reprezintă un pro
cent de 2 la sută, în timp ce popu
lația autohtonă poartă stigmatul a 
72,4 la sută analfabeți.

Rănile colonialismului sînt greu 
de vindecat. Ele sînt vizibile, dacă 
analizăm situația frecvenței la șco
lile de gradul I și II, prin anul 1960. 
Aflăm astfel că ea se ridica la 96 
la sută în Japonia — care n-a fost o 
țară colonială — dar nu depășea 25

tul bărbatului. Dezvoltarea mașinis- 
mului și mai cu seamă automatizarea 
au creat premisele unei apropieri a 
șanselor, a posibilității femeii de 
a contribui la dezvoltarea societății 
umane. Declarația universală a drep
turilor omului și Convenția UNESCO 
din 1960 consfințesc dreptul egal la 
educație al tuturor oamenilor, indi
ferent de rasă, limbă, religie, ideo
logie, sex etc. Și totuși...

în centrele profesionale franceze 
sînt rezervate mai puține locuri fe
telor decît băieților, Iar porțile de
vin '.și mai greu de trecut cînd se 
apropie vremea învățămîntului de 
grad superior. Procentul celor care 
depășesc stadiul bacalaureatului este 
de 1 contra 3, în defavoarea femeii, 
în 15 ani, procentul de femei-me- 
dici a crescut, în S.U.A., de la nu
mai 5,6 la sută la 6,6 la sută. Pro- 
gresiune care nu ilustrează nici pe 
departe capacitatea femeilor de a 
deveni oameni de știință. Progresiu- 
ne care ilustrează însă o altă 
realitate, caracteristică țărilor indus-

trializate i tendința de a menține 
mina de lucru feminină într-o si
tuație de inferioritate, în. scopul de 
a, dispune de o masă det1 manevră 
concurînd — prin forța împrejurări
lor — mina de lucru masculină. Ul
timul recensămînt francez, cel din 
1954, a înregistrat un număr de 
115 000 de ingineri, din care numai 
2 000 femei. Recunoscută prin lege, 
după cel de-al doilea război mon
dial, egalitatea de salarii la o cali
ficare egală a rămas un deziderat. 
O anchetă a Institutului național de 
statistică a stabilit că diferențele va
riază între 10—44 la sută în defa
voarea femeilor, chiar din categoria 
celor mai calificate. Așa se explică 
abandonarea deliberată de către e- 
leve a studiilor superioare, în nu
meroase țări capitaliste.

Omenirea a parcurs drumul de Ia 
barzii care cîntau sau recitau poe
mele antice pînă la aparatul de ra
dio și televiziune. Omenirea a par
curs drumul de la forumul roman 
la mondoviziunea care a transmis, 
prin satelit, unui număr de aproape 
un miliard de oameni, debarcarea 
primilor oameni pe Lună. Micul e- 
cran a căpătat dimensiunile unui fo
rum planetar, iar ordinatorul ame
nință să înlocuiască dascălul. în țări 
care-și spun „dezvoltate" se prac
tică însă un adevărat malthusianism 
intelectual. în S.U.A., Anglia, Spa
nia, Franța, R.F.G., Italia, contesta
tari din rîndurile tineretului expri
mă adesea decepția provocată de 
foruri care reprezintă autoritatea 
fără a avea însă și suportul necesar 
al prestigiului de sisteme de învă- 
țămînt închistate, rigide, depășite. 
Robert de Montvalon, autorul lucră
rii „Un miliard de analfabeți", ob
serva nu de mult : „Deosebirea din
tre Napoleon, Rockefeller și un das
căl constă in aceea că Napoleon fă
cea război. Rockefeller face bani, iar 
dascălul face oameni". Injustiția so
cială a înălțat, între tineretul țări
lor în care stăpînesc rockefellerii și 
între dascăli, sau mai bine-zis între 
învățămînt, o barieră greu de tre
cut. Diplomele nu mai au valoare, 
pentru că nu dau studenților, în e- 
gală măsură, posibilitatea de a avea 
acces la o profesie de grad superior. 
Lipsa de perspectivă a unui anga
jament la absolvirea universității de
vine tot mai apăsătoare.

Este concludentă ancheta între
prinsă de Institutul francez de po- 
lemologie în rîndul studenților pa
rizieni și din provincie. La între
barea dacă opoziția față de orîndui- 
rea socială a determinat agitațiile 
din mai 1968, 72 la sută din cel an
chetați au răspuns afirmativ. Tot 72 
la sută dintre ei au răspuns că au 
fost influențați de insatisfacția pe 
care le-o provoacă perspectivele ce 
se deschid tineretului în viața socială. 
„Vă temeți că nu veți găsi de lu
cru după terminarea cursurilor ?“ a 
fost una dintre întrebări. 65 la sută 
dintre studenți au declarat că sînt 
preocupați de această problemă.

...Dascăli, manuale școlare, mate
riale pedagogice — iată tot atîtea 
obiecte de lux pentru țările slab 
dezvoltate și nu arareori în țările 
dezvoltate. Dacă pe plan mondial — 
conform anchetei UNESCO din 1957 
— proporția analfabețiior a scăzut de 
la 44 la sută la 33 la sută, numărul 
lor în valoarea absolută — 700 mili
oane de oameni în 1957 — a crescut 
sistematic, an de an. Azi statistica 
constată implacabil i în anul de gra
ție 1970, la o populație adultă de 
2 335 milioane, lumea va purta po
vara teribilă a 810 milioane de anal
fabeți, fără a mai pune la socoteală 
armata de copii neștiutori de carte.

în timpul acesta, glasul tunurilor 
continuă să se facă auzit în Vietnam 
și în alte părți ale lumii. Miliarde 
de dolari sînt irosite pentru bombe, 
pentru cele mai noi arme ucigătoa
re. Miliarde de dolari care ar putea 
fi transformate în școli, cărți, ca
iete — arme pașnice pentru învin
gerea acestui teribil flagel al ome
nirii care este neștiința de carte.

„Lăstarii noi 
de bambus"

ai Nankinului
Vizitînd Nankinul, aî 

. prilejul să parcurgi un 
spațiu istoric de 2 000 de 
ani. La marginile orașului, 
ua zid cenușiu, de cîțiva 
metri înălțime, întinzîn- 
du-se de-a lungul a zeci 
de kilometri, cu pereții 
măcinați de vreme, pare o 
cronică de piatră. Vechea 
cetate a Nankinului a fost, 
pe rînd, reședința. a opt 
dinastii feudale care au 
jefuit fără milă nenumă
rate milioane de oameni.

în istoria Nankinului 
răzbate epopeea luptei de 
veacuri a poporului chinez 
pentru înlăturarea exploa
tării și cucerirea libertății. 
La mijlocul secolului tre
cut, aici și-a avut capitala, 
timp de 13 ani, statul Tai- 
pinilor., creat în urma unei 
mișcări țărănești de am
ploare. A fost prima flacă
ră a libertății, aprinsă, sub 
furtuna împilării feudale, 
pe pămîntul Chinei.

...în vîrful unei coline a 
fost ridicat mausoleul lup
tătorului democrat Sun 
Iat-sen, cel care a condus 
masele la răsturnarea ulti
mului tiran din dinastia 
Cin și a instaurat, în 1911, 
primul guvern revoluționar. 
Pătrunzi cu pietate în con
strucția de marmură a 
monumentului, după ce ai 
urcat patru sute de trepte 
de granit — o măreață sca
ră ce pare că te călăuzește 
simbolic peste timp — și 
gîndurile deapănă firul is
toriei acestui mare popor. 
Torța libertății avea să fie 
din nou stinsă în anii stă-' 
pînirii gomindaniste (1927— 
1949).

Nădejdile și visurile 
înaintașilor au fost împli
nite de către comuniști, ca
re nu și-au cruțat viața 
pentru a smulge țara de 
sub jugul imperialismului. 
Pe Dealul florilor și al ploii 
am vizitat „Parcul eroilor". 
La capătul unei alei, o co
loană albă se înalță spre 
cer, ca un strigăt de piatră 
— obeliscul celor executați 
de gomindaniști. în fiecare 
primăvară un lung corte
giu de tineri și bătrîni, băr
bați, femei și copii, depun 
în jurul monumentului o 
sută de mii de jerbe de 
flori,. în amintirea celor o 
sută de mii de comuniști 
și patrioți care au pierit 
aici. Cîte o floare pentru 
fiecare din cei uciși. Cînd 
plouă, pietrele de pe aleile 
din Parcul eroilor devin 
roșii... Iar oamenii se gîn- 
desc la sîngele martirilor 
care au murit încrezători 
că idealurile pentru care au 
luptat vor fi biruitoare. Și 
au fost...

Astăzi, Nankinul, ca și 
întreaga țară, cunoaște rit
mul vieții noi, libere, lip
site de exploatare. Poporul 
durează în muncă și luptă 
edificiul socialismului. Ci
tești pe fețele oamenilor 
și auzi exprimată de ei sa
tisfacția pentru rezultate
le obținute. Privirile lor 
limpezi scrutează cu bucu
rie și încredere viitorul. Un

tînăr muncitor cu care am 
stat de vorbă, într-o zi, 
despre viața și munca sa, 
despre gîndurile și proiec
tele sale, mi-a spus însă î 
„A uita trecutul înseamnă 
trădare..." Am înțeles că 
era vorba despre un oma
giu pe care tineri și vîrst- 
nici îl aduc astăzi celor ca
re s-au jertfit pentru ei.

Despre istoria cea nouă 
a Nankinului, despre tine
rețea dinamică a orașului, 
despre prezentul său clo
cotitor, hărnicia și pricepe
rea locuitorilor săi grăieso 
alte „monumente", alte 
locuri. Sînt siluetele mo
derne, ale noilor uzine și 
fabrici, în care bate inima 
tînără a industriei, schelele 
prefigurînd noi ramuri ale 
economiei, sălile de clasă

eforturilor tuturor uzine
lor din oraș și ale al
tor întreprinderi din Pekin, 
Shanhai, Anshan, Uhan 
ș.a. Muncitorii au lucrat 
sub apă, în condiții deose
bit de grele, depășind a- 
dîncimea socotită critică de 
45 m. Iată de ce locuitorii 
Nankinului afirmă că po
dul pe care l-au făcut pes
te Iantzî reprezintă un 
monument dedicat erois
mului și voinței construc
torilor chinezi.

Orașul a devenit un ade
vărat nucleu industrial 
Din cei peste 1,7 milioane 
de locuitori, 300 000 lucrea
ză în ramurile industriei 
grele. In prezent, în Nan
kin s-a dezvoltat puternic 
industria construcțiilor de 
mașini (autocamioane, auto-

Noul pod de la Nankin peste fluviul lanfzî
unde cresc constructorii 
viitorului.

Noul pod construit recent 
la Nankin . peste fluviul 
lanțzi materializează par
că, în veșnicia oțelului, 
sensurile dezvoltării indus
triale a orașului. Avînd o 
lungime de 6,7 km — cale 
ferată dublă și șosea pe 
care pot trece simultan pa- 
tru autocamioane de mare 
tonaj — podul de la Nan
kin apare ca una din con
strucțiile grandioase ale 
oamenilor muncii chinezi.

La Nankin, Ianțzî este 
adînc și vijelios, iar regiu
nea este adesea bîntuită de 
taifunuri. Podul este victo
ria a 50 000 de oameni, 
prinși într-o crîncenă bă
tălie, de-a lungul multor 
ani., de zile, cu furia tala
zurilor și tăria rocilor ; este 
rodul iscusinței și temeri
tății în gîndire ale ingi
nerilor și tehnicienilor, al

motoare, mașini-unelte), in
dustria electrotehnică, a a- 
paratelor de precizie, in
dustria chimică, a cimentu
lui, ușoară și alimentară 
etc. Produsele purtînd mar
ca uzinelor din Nankin se 
bucură de o înaltă aprecie
re.

Tinerețea acestui oraș 
milenar nu e deci o sim
plă figură de stil,, ci își tra
ge izvoarele din realitatea 
vie. E o tinerețe pe care o 
întîlnești la tot pasul, fie 
pe un nou șantier, fie în 
satisfacția pe care o tre
zește succesul în aplica
rea unei noi metode, mai 
productive, fie în zîm- 
betul elevului plecat spre 
școală. O tinerețe care 
irumpe generoasă în co
tidianul existenței orașului 
îmbrăcat în straie de lu
cru, „aidoma lăstarilor de 
bambus", cum obișnuiesc 
să spună nankinezii cînd

vor să sublinieze ideea pro
lificității noului.

După ce treci podul peste 
Iantzî, în partea de sud a 
orașului, întîlnești combi
natul de îngrășăminte chi
mice, puternică ramură 
crescută din trunchiul mi
lenar al Nankinului. Im
portantul centru al chimiei 
puse în slujba agriculturii 
realizat prin reconstruirea 
și modernizarea vechii uzi
ne numără astăzi peste 
10 000 de muncitori. Vice
președintele Comitetului 
revoluționar al combinatu
lui, tovarășul Van Gien, ne 
conduce printre coloane de 
sinteză și trupurile metali
ce uriașe ale cazanelor. As
cultăm povestea nașterii 
lanțului de reacții chimi
ce : — „Dispunem de imen
se rezerve de antracit In 
urmă cu vreo zece ani, 
după laborioase experimen
tări, ne-am însușit o tehno
logie nouă, de obținere a 
îngrășămintelor pe bază de 
antracit. Astăzi producem 
anual peste 1 milion de to
ne de îngrășăminte azotoa- 
se, fosfatice și mixte, 
tr-o varietate de 50 de sg. 
timente. Adică de 60 de ori 
mai mult ca înainte de e- 
liberare".

Cineva ne prezintă o „e- 
cuație" chimică și agricolă 
în același timp : 1 gin de 
îngrășăminte fosfatice e- 
gal cu 3 gini de cereale 
în plus, la fiecare mu cul
tivat (1 gin = 0,5 kg ; l 
mu = 0,16 ha). într-una 
din hale, tovarășul Van 
Gien ne întinde un pumn 
de granule albe :

— Știți ce am în mînă T 
O duzină de perechi de 
ciorapi...

Răspunsul la nedumeri
rea afișată de noi e în
soțit de un zîmbet vesel :

— Da, intenționăm să 
diversificăm cît mai mult 
gama producției noastre. 
De pildă, de cîțiva ani, dăm 
viață formulei capronului. 
Producem deja cantităti 
însemnate : 80 mc pe oră. 
Se intensifică mereu co
laborarea noastră nu nu
mai cu agricultura, ci și 
cu industria textilă.

Tovarășul Van Gien ne 
este în continuare ghid. In. 
jurul combinatului s-a dez
voltat un mio orășel de- 
40 000 de locuitori, în între
gime nou, cu blocuri mo
derne, confortabile. 5 școli 
elementare, 2 licee, o școa
lă de tehnicieni, peste 8500 
de elevi — iată cifre care’ 
vorbesc despre tinerețe.’' 
despre viitorul unei „fișe 
biografice" care, mîine, va 
fi poate a unui nou oraș, 
frate mai mic al Nankinu
lui, pe malul sudic al Flu
viului Iantzî.

...Se înserează. Trecem 
încă o dată peste podul 
care a supus „marele dra
gon al apelor". Sub răsări
tul stelelor. Fluviul Al
bastru își leagănă fără o- 
dihnă solzii lucitori.

Viorel POPESCU

Fiii Nordului 
devin robii 

propriei lor bogății
Sonde pe întinderile nesfîrșita de gheață ale Alaskăi

„Este pămîntul nostru" 
— aceste cuvinte erau scri
se pe numeroase pancarte 
pe care eschimoșii le pur
tau în timpul unui marș 
spre orașul Anchorage, 
unde regii petrolului orga
nizaseră cea mai mare vîn- 
zare la licitație din lume, 
străduindu-se să pună 
rnîna pe bogățiile Arcticii. 
Da, este într-adevăr pămîn
tul eschimoșilor. Se apre
ciază că din locuitorii băști
nași ai Alaskăi mai trăiesc 
aici 55 000 de eschimoși, 
indieni și aleuți. Tundrele 
puțin primitoare, acoperite 
de niusch’ licheni sînt 
dintotdeauna, de mii de 
ani, ale eschimoșilor. Și 
eschimoșii sînt acei care 
au descoperit petrolul. A- 
cum, eschimoșilor li se fură 
pămîntul lor natal. Așa 
cum s-a întîmplat în trecut 
cu pieile roșii.

La 10 septembrie 1969. la 
Anchorage s-a ținut o lici
tație care i-a atras pe regii 
petrolului din toată Ame
rica. 50 de concerne petro
liere, între care cunoscute
le firme Getty, Mellon, 
Rockefeller, Hunt au con
curat pentru a pune mîna 
pe pămînturile sterpe, ale 
Alaskăi. Cursa pentru par
cela nr. 57 — situată la 
Prudhoe Bay — pare a fi 
foit cea mai dramatică.

ART SHIELDS,
redactor al revistei americane „The Eskimo'

Paul Getty, considerat cel 
mai bogat om din lume, i-a 
întrecut pe toți ceilalți 
concurenți care voiau să 
acapareze acest cîmp petro
lier. El a oferit 72.3 mi

te de îndelungata luptă 
pentru salvarea renilor ce 
aparțineau eschimoșilor. A- 
ceasta ar putea părea o 
diyagație. Este totuși o 
parte diu istoria jefuirii

• Alaska - un nou EI Dorado ? • Licitație 
la Anchorage ® Sume fabuloase pentru un 

deșert de gheață

lioane dolari pentru 1 008 
hectare de pustiu de ghea
ță 1 A fost cea mai mare 
ofertă care s-a făcut cînd- 
va pentru un cîmp petro
lier. Este de zece ori mai 
mult decît suma pe care 
S.U.A. au plătit-o în 1867 
pentru Alaska (7,2 milioane 
dolari), atunci cînd au cum
părat-o de la Rusia țaristă.

Acest episod îmi aminteș

nordului. Acapararea pe
trolului constituind doar 
culmea acestui jaf.

Lupta dusă de eschimoși 
pentru existență a fost ig
norată de funcționarii gu
vernamentali — cu excep
ția ; unuia singur. Este vor
ba de dr. Sheldon Jackson, 
director al Secției Alaska a 
Oficiului pentru educație 
(Alaska Division of the Bu

reau of Education) care, la 
sfîrșitul secolului trecut, a 
adus în această regiune 
reni siberieni. Renul i-a 
ajutat pe eschimoși să su
praviețuiască. El dădea lo
cuitorilor satelor din Arc
tica carne, îmbrăcăminte, 
încălțăminte și servea drept 
mijloc de transport Viito
rul părea asigurat, pînă 
cînd în treburile sindicatu
lui crescătorilor de reni a 
intervenit un alb.

Sindicatul a fost finanțat 
de Jafet Lindberg, un mi
lionar norvegian din Lapo- 
nia. In cursa pentru profi
turi, Lindberg a cumpărat 
pămînturi pe litoralul 
Nome. încâlcind hotărîrile 
guvernului, care interzic 
vînzarea de femele de reni 
oamenilor albi, el și-a în
temeiat o crescătorie.

Apoi în ajutorul eschimo
șilor a venit fratele meu 
mai mare. Walter Shields. 
El a întemeiat Asociația 
proprietarilor eschimoși de 
reni (Eskimo Reindeer
men’s Association). Ea se 
baza, în primul rînd, pe 
puternicul sentiment de so
lidaritate al eschimoșilor. 
Niciodată n-am întîlnit oa
meni mai săritori. în satele 
eschimoșilor nici un copil 
orfan n-a rămas fără că-

min. Nici o familie flămîn- 
dă n-a rămas fără o masă, 
atîta timp cît alții aveau 
carne. Vizitînd Cape Prince 
of Wales am fost impresio
nat cum întregul sat îm
părțea balena prinsă de e- 
chipajul unei ambarcațiuni 
format din opt oameni. 
Și nici un eschimos n-a 
devenit în timpul grevei 
lucrătorilor din minele de 
aur sau cea a laminoriști- 
lor și topitorilor din 1968 
spărgător de grevă, deși 
Lindberg a încercat să-i 
ademenească. Asociația a 
apropiat pentru prima 
oară satele izolate ale es
chimoșilor. Ea aplana, de 
asemenea, neînțelegeri în
tre păstori și împărtășea a- 
cestora experiența ei în 
creșterea renilor. Aceste 
eforturi au fost sprijinite 
de revista „The Eskimo", 
întemeiată de fratele meu 
și redactată de mine.

Cu multă plăcere îmi 
amintesc de întrunirile 
eschimoșilor din timpul 
iernii, pe care le-am denu
mit „tîrguri ale renilor". 
Bărbați și femei veneau cu 
sănii din așezările îndepăr
tate pentru a participa la 
aceste tîrguri. După discu
țiile purtate în „kozga". un 
cort mare, s-au cîntat cîn- 
tece despre reni, scrise de 
oameni cu carte șl adapta

te melodiilor populare. O- 
rele de după-amiază erau 
rezervate sportului : curse 
de reni, lupte, sărituri în 
înălțime și întreceri în 
aprinderea focului. Iar 
după aceea, participanții 
se întruneau în jurul mesei 
pentru a se ospăta cu 
friptură de ren.

Lindberg era însă în po
sesia unei arme secrete i 
tribunalul. Judecătorul a 
făcut ceea ce i-a pretins 
Lindberg. Interdicția de a 
vinde femele de reni de ra
să, a fost anulată. Mai tîr
ziu conducerea treburilor 
învățămîntului eschimoși
lor și problemele legate de 
creșterea renilor au fost 
încredințate unui politician 
neinițiat, care n-a fost în 
stare să deosebească un 
eschimos de un aleut, un 
ren de o femelă de ren. 
Conducerea a preluat-o sin
dicatul crescătorilor albi de 
reni.

Dar să ne întoarcem la 
pirații petrolului. Presa a- 
mericană îi denumește 
„sourdoughs" („pionieri"). 
Cuvîntul „sourdough" sim
bolizează curaj și tărie. El 
s-a născut în acele vremuri 
cînd pionierii regiunilor 
nordice se adăposteau în 
cabane izo’ate, mîncau 
pesmeți, în timp ce mercu
rul termometrului cobora

la minus 50 grade C. El nu 
are. nimic comun cu acești 
speculanți care au venit în 
Alaska pentru a-i jefui pe 
eschimoși.

Cînd vînzarea la licitație 
din Anchorage a luat sfîr- 
șit, Alaska — cel mai mare 
stat din S.U.A. în ce pri
vește teritoriul și al cărui 
buget anual se ridică doar 
la 154 milioane dolari — a 
încasat. 900 220 590 de do
lari. Aproape un miliard. 
Din această sumă uriașă, 
locuitorilor băștinași nu le 
va reveni aproape nici un 
cent. Pentru că „nici măcar 
o parte din această sumă 
nu urmează să fie folosită 
pentru îmbunătățirea soar- 
tei eschimoșilor, aleuților 
și indienilor băștinași". — se 
spune într-un articol apă
rut în ziarul „Christian 
Science Monitor".

...Fratele meu, Walter 
Shields, a fost șeful regiu
nii școlare de nord pentru 
eschimoși, iar eu am func
ționat ca ajutor al lui. Era 
prin august 1918. Mă aflam 
în biroul districtual Nome, 
cînd și-a făcut apariția în
vățătorul din Barrow, un 
om înalt, voinio, Richard
son. împreună cu el a ve
nit un căutător de aur, al 
căTui nume nu mi-1 mai a- 
mintesc. Profund emoțio
nați, ei au povestit că au

descoperit petrol care pă
trunde la suprafață în tun
dră și care se adună într-o 
mare mlaștină lipicioasă. 
Vor ajunge milionari — au 
spus ei.

L-am întrebat pe Ri
chardson de la cine a aflat 
despre existența petrolului. 
„Din partea unui păstor de 
reni, un eschimos" — a 
răspuns el. Dar el nu s-a 
gîndit nici un moment că 
și acel -eschimos ar putea 
avea pretenții asupra aces
tei descoperiri.

Sursa de petrol se afla 
la jumătatea drumului din
tre Barrow și frontiera cu 
Canada, unde tundra cade 
în pantă spre mare. Este 
aceeași pantă nordică, pe 
care intenționează s-o ex
ploateze trusturile petrolie
re. Călătoria pe care a în
treprins-o Richardson a du
rat mai multe zile. Dar, în 
anul 1918, învățătorii eschi
moșilor nu erau legați de 
săli de clasă. In acea pe
rioadă, serviciul școlar 
pentru eschimoși se ocupa 
și de problemele creșterii 
renilor. Animalele erau 
proprietatea păstorilor es
chimoși. Richardson și-a 
pregătit sania pentru o 
„călătorie de inspecție a 
renilor". De fapt, a pornit 
spre sursele de petrol.

Visurile învățătorului de 
a deveni milionar nu s-au 
împlinit. El nu a putut ob
ține sprijin financiar pen
tru planurile sale. Atunci 
petrolul din Alaska încă nu 
era căutat, cu atît mai mult 
cu cît pentru exploatarea 
lui trebuiau făcute investi
ții uriașe. Regii petrolului 
jefuiau în acea vreme Ve
nezuela, Columbia, Orien
tul Apropiat. Acum a venit 
și rîndul Alaskăi.

Astăzi, eschimoșii se nu
mără printre naționalită
țile cele mai asuprite din 
cele 50 de state ale S.U.A. 
Ei trăiesc în slumsurile 
cele, mai degradate din A- 
merica. Iar viața pe coas
tele nordice este extrem de 
aspră.

Clima pantei nordice 
(North Slope) este atît de 
aspră,. îneît numai cei pu
ternici pot rezista. Este ța
ra lungilor nopți de iarnă. 
Timp de 11 luni pe an, aici 
suflă vînturile nordice. Și 
pe aceste meleaguri, eschi
moșii — copiii nordului — 
extrag petrolul din ădîncul 
pămîntului lor strămoșesc 
și descoperit de ei pentru 
inarile monopoluri petrolie
re americane, fără a pu
tea spera ca exploatarea 
acestor bogății să schimb» 
spre bine și viața lor.

x
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Avantajele
automatizării

l

La uzina „Tractorul" din Bra
șov a intrat în funcțiune o linie 
automată de forjat piese, care 
utilizează curenți de inducție, 
fiind — prin însușirile ei — 
prima instalație de acest fel 
din țara noastră. Cîteva date 
despre eficiența economică : for
jarea unei biele dura mai înain
te un minut, acum — doar 42 se
cunde. In plus, la o bielă se rea
lizează o economie de aproape 
0,500 kg metal. Multiplicată la 
cele circa 15 000 biele, cit se 
produc lunar, această reducere 
a consumului de metal echiva
lează cu circa 7 000 kg metal e- 
conomisit intr-o lună. In noile 
condiții de muncă, omul nu face 
altceva decît urmărește desfă
șurarea procesului tehnologic de 
la pupitrul de comandă, interve
nind doar în cazurile cînd apar 
mici perturbații. La ora actuală 
se forjează, pe noua linie auto
mată. 8 repere.

I
L

deschis __ x.. .. .
similar și la Cîmpulung Muscel.

I.....

'Dotări comerciale
In noul cartier de locuințe 

Găvana din Pitești a fost dat în 
folosință un modern complex co
mercial, care dispune de o sec
ție cu autoservire, raioane pen
tru desfacerea mezelurilor, a pro
duselor de panificație și a lacta
telor, a dulciurilor. Recent a fost 

un complex comercial
Se află acum in con
strucție : complexele alimentare 
din cartierele Trivale, Exercițiu 
și Zona de Nord (Pitești), cit și 
cele din Curtea de Argeș și 
Cîmpulung Muscel.

Muzeu la Calafat
Calafatul și-a îmbogățit zestrea 

cultural-artistică cu o remarca
bilă realizare: este vorba 
de primul muzeu orășenesc 
amenajat recent ințr-o mo
numentală clădire construită 
la începutul secolului, in stil 
neoclasic, sub îndrumarea arhi
tectului italian Adotti. Deocam
dată, muzeul găzduiește o secție 
de artă-, cj circa 70 de lucrări 
de sculptură, pictură și grafică. 
Vor fi înființate. în curind, alte 
secții, printre care cea de istorie 
și de artă populară.

•B

ș urbană, pentru localitățile Copșa 
ț Mică și Dumbrăveni, precum și 
i modernizarea centralei din Ocna 
I

v SIBIU. . A
Noi posturi 

telefonice
ju-Anul acesta, în localitățile . 

dețului Sibiu se vor instala 1 500 
noi posturi telefonice. Mai întîi, 
chiar în reședința județului — 
unde, recent, au început lucră
rile la cea de-a doua etapă de 
racordare la rețeaua publică a 
blocurilor cu apartamente din 
noul cartier Hipodrom. De cu
rind au fost terminate lucrările 
la instalarea unui cablu telefo
nic subteran între Sibiu și Se
beș. In planul pe anul în curs 
mai figurează înființarea unor 
noi circuite de acces direct la 
rețeaua telefonică automată inter-

Sibiului.

CONSTANȚA

Prognoze 
pentru pescuit

în urma cercetărilor între
prinse, recent, specialiștii Stați
unii marine de cercetări pisci
cole „Grigore Antipa" au stabi
lit prognoza pescuitului din a- 
cest an. Se prevede că. în acest 
an — în comparație cu anul tre
cut — va avea loc o repartiție 
și o deplasare a principalelor 
specii de pești din Marea Nea
gră mult mai favorabile pescui
tului. Totodată, studiile efec
tuate arată că a crescut cantita
tea de pește și în lacurile rive
rane. în bălțile, eleșteele și pe
pinierele piscicole din Dobro- 
gea. De pildă, amenajarea pisci
colă Bugeac își va tripla pro
ducția în acest an.

BACĂU*V

Fruntașii
1225 de muncitori de la Fa

brica de postav din Buhuși au. 
primit, in cadrul unor adunări, 
insigna de fruntaș in întrecerea 
socialistă. Este răsplata hărni
ciei de care au dat dovadă in 
realizarea sarcinilor de plan pe 
anul 1969. Mulți dintre ei pri
mesc steluța rubinie pentru a 
6-a i

: steluța rubinie pentru 
sau a 7-a oară.

Manifestări consacrate
centenarului nașterii 

lui V. I. Lenin
In cadrul manifestărilor dedicate 

împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin, vineri a ar 
vut loc la Casa de cultură â secto
rului 2 din Capitală o seară oma
gială.

Cu acest prilej, conf. univ. Con
stantin Vasile a conferențiat pe 
tema : „Construirea socialismului în 
România, confirmare a viabilității și 
spiritului novator al marxism-leni- 
nismului".

Asistența a vizionat apoi documen
tarul „Lenin la Samara" și filmul 
„Baltagul".

La Casa municipală de cultură din 
Cluj a avut loc vineri seara un sim
pozion intitulat „Viotoria ideilor le
niniste în România", organizat în în
tâmpinarea centenarului nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin. Au vorbit conf. > 
univ. dr. Constantin Olah, decanul Fa- 
cultății de studii economice a Univer
sității „Babeș-Bolyai", și Liviu Bote- 
zan, cercetător principal la Filiala 
Academiei. Totodată, la Casa priete
niei româno-sovietice din localitate 
s-a deschis expoziția de fotografii 

,Locuri unde a trăit și a activat 
Lenin".

»>•
V. I.

(Agerpres)

Printr-Un decret al Consiliului de 
Stat s-a atribuit unor licee de cul
tură generală, pedagogice, de artă 
și școli generale numele unor perso
nalități de seamă din viața social- 
politică și culturală a poporului nos
tru. Această măsură se înscrie pe 
linia păstrării, valorificării și dez
voltării tradițiilor școlii românești, a 
intensificării acțiunilor patriotice în 
rîndurile elevilor.

Au fost atribuite următoarele de
numiri : „Horea" 
Zlatna, județul 
Vodă" — Liceului 
Argeș ! „Emanoil 
ceului nr. 1 din 
Vulcan" — Liceului pedagogic 
Oradea ț „Samuel Vulcan" - 
ceului nr. 1 din Beiuș ; „Radu 
Negru" — Liceului nr. 1 din Făgă
raș ! „loan Honterus" — Școlii gene
rale nr. 4 din Brașov ; „Spiru C. 
Haret" — Liceului pedagogic din 
Buzău | „Brassai Samuel" — Liceu
lui nr. 7 din Cluj ; „Andrei Mu- 
reșanu" — Liceului nr. 1 din Dej ; 
„Ienăchiță Văcărescu" — Liceului 
nr. 3 din Tîrgoviște •_ „Nicolae Titu- 
lescu" — Liceului nr. 4 din Cra
iova [ „Ecaterina Teodoroiu" — Li

— Liceului din
Alba ; „V.laicu 

din Curtea de
Gojdu" — Li- 
Oradea ; „Iosif 

din
Li-

ceului nr. 2 din Tg. Jiu ; „Constan
tin Brâncuși" — Liceului din co
muna Peștișani, județul Gorj ; „Sa- 
lamon Erno" — Liceului din Gheor- 
ghieni ; „Vasile Lupu" — Liceului 
pedagogic din lași ; „Dragoș Vodă" 
— Liceului din Sighetul Marmației ; 
„Gheorghe Șincai" — Liceului nr. 1 
din Baia Mare ; Traian" — Liceu
lui nr. 1 din Turnu Severin ; „Ca- 
listrat Hogaș" — Liceului nr. 2 din 
Piatra Neamț ; „Radu Greceanu" — 
Liceului din Slatina ; 
ga" — Liceului din 
munte 
ceului 
tavian 
Sibiu ;
ceului 
Gane" 
ceni ; 
nr. 5 
Lenau" 
șoara ; „Ion Vidu" — ' 
muzică din Timișoara ;

„Nicolae Ior- 
Liceului din Vălenii

; „Simion Bărnuțiu" 
din Șimleul Silvani ei j 
Goga" — Liceului nr. 
„Ștefan Ludwig Roth" 
nr. 2 din Mediaș ; 
— Liceului nr. 1 din 
„Vicențiu Babeș" — Liceului 
din Timișoara; „Nikolaus 
' — Liceului nr. 2 din Timi- 

Liceului de 
; „Coriolan 

Brediceanu" — Liceului nr. 1 din 
Lugoj ; „George Călinescu" — Li
ceului nr. 27 din București și „Ni
colae Tonitza" — Liceului de arte 
plastice din București.

(Agerpres)

de
— Li- 

„Oc-
3 din
- Li- 
„Nicu 
Fălti-

încheierea lucrărilor sesiunii științifice

Forțelor armate populare 
din Vietnamul de sud

Adunarea de la Academia Militară din București
Cu prilejul aniversării a 9 ani de 

la unificarea Forțelor armate popu
lare din Vietnamul de sud, în aula 
Academiei Militare din București a 
avut loc, vineri după-amiază, o adu
nare la care au luat parte generali 
și ofițeri din garnizoana București.

Au fost de față Trân-Kiân, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii 
București, și Nguyen F ,
ambasadorul Republicii Democrate 
Vietnam la București.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de generalul de armată Ion 
Tutoveanu, comandantul Academiei 
Militare. Vorbitorul a subliniat că 
militarii Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu întregul popor român, se bucură 
sincer de importantele victorii împo
triva agresorilor obținute de 
sud-vietnamez și de Forțele 
populare de eliberare, sub 
cerea Frontului Național de

Vietnamului de sud la 
Dang Hanh.

poporul 
armate 
condu- 
Elibe-

rare și Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu. El a arătat că în lupta sa 
dreaptă și în activitatea de recon
strucție, poporul vietnamez se bucură 
de solidaritatea poporului român.

Despre însemnătatea acestei ani
versări a vorbit Trân-Kiân, care a 
relevat eroismul poporului din Viet
namul de sud în lupta dusă îmootri- 
va asupritorilor autohtoni și cotropi
torilor străini, devotamentul și spi
ritul de sacrificiu de care dau 
dovadă militarii Forțelor arma:« 
populare de eliberare în luptele in- 
dîrjite cu trupele imperialiștilor a- 
mericani și ale administrației de la 
Saigon.

După adunare, participanții au vizi
tat o fotoexpoziție înfățișînd aspec
te din lupta ooporului sud-vietnamez 
pentru libertate și independență, 
după care au\ urmărit un program 
de filme închinate activității po
porului și Forțelor armate de elibe
rare din Vietnamul de sud.

(Agerpres)

ÎN ȚĂRILE SOCIALISTE

Uzina d
) Varșoviei

CORESPONDENȚA DIN R. P. POLONA DE LA 1. DUMITRAȘCU

Cronica zilei
In cadrul turneului pe care il în

treprind în mai multe țări din Ame
rica Latină, Europa, Asia și Africa, 
astronauții americani Charles Con
rad, Richard Gordon și Allan Bean, 
membri ai echipajului „Apollo-12“, 
împreună cu soțiile, vor face o vizi
tă la București în perioada 28 fe- 
bruarie-2 martie a.c.

★
Sub bagheta dirijorului Emil Si

mon, Orchestra simfonică a Filar
monicii „George Enescu" a prezen
tat vineri seara, in sala Ateneului 
Român, un concert al cărui solist a 
fost violonistul francez Regis Pas- 
quier.

•k
Orchestra simfonică a Filarmonicii 

de Stat din Bacău a prezentat vineri 
un concert avînd ca solistă pe pre
stigioasa pianistă Sarika Aysegul, 
din Istanbul.

(Agerpres)

IN MEMORIA

împlinirea a 130 de ani de la naș
terea lui Titu Maiorescu a fost mar
cată vineri după-amiază, în cadrul 
unei manifestări organizate în Capi
tală de Universitatea Populară Bucu. 
rești și Uniunea Scriitorilor.

Prof. univ. dr. docent Șerban Ciocu- 
lescu, membru corespondent al Aca
demiei, și criticul literar Nicolae Ba
lotă au vorbit, cu acest prilej, despre 
viața și activitatea marelui critic și 
estetician român. întemeietor și con
ducător al cunoscutei societăți lite
rare „Junimea" și al revistei ;,Con
vorbiri literare", personalitate com
plexă și profundă a vieții culturale 
românești din cea de-a doua jumătate 
a secolului trecut, mentor de presti
giu al literaturii române.

Manifestarea s-a încheiat cu un pro
gram de lecturi din cunoscutele ..în
semnări zilnice" ale scriitorului și din 
volumele „Amintiri de la Junimea" 
de G. Panu și Iacob Negruzzi.

Recent, am făcut o vizită con
structorilor de tractoare de la 
uzina „URSUS" din marginea Var
șoviei. Pe aleea principală, de o 
parte și de alta, ne întîmpină lo
turi de tractoare care așteaptă să 
ia drumul beneficiarilor din țară 
sau peste hotare. „In prezent nu
mărul lor este foarte mare — 3 000 
— deoarece iarna deosebit de grea 
și capricioasă din acest an nu ne 
permite să le expediem. Dacă se 
ia în considerare că zilnic produ
cem circa 150 de 
seamnă că în 
producția pe 
mărturisește 
ful biroului 
„URSUS".

Discuția 
directorul 
planurile 
constructorilor de tractoare de la 
„URSUS", cît și la modalitatea și 
căile de soluționare a hotărîrilor 
plenarei a 4-a a C.C. aJ P.M.U.P. 
legate de trecerea la o dezvoltare 
selectivă și intensivă a producției. 
De la bun început, interlocutorul 
nostru ține să precizeze că preve
derile de plan pentru actualul cin
cinal (1965—1970) vor fi cu sigu
ranță depășite. In 
nurlie producției i

tractoare, în- 
incinta uzinei se află 

20 
ing.

de
de zile" — ne 
Marganski, șe- 
presă de la

cu Zdzislaw Kuhn, 
s-a referit la

ing. 
uzinei, 

actuale și de viitor ale

(Agerpres)
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a Academiei de Științe Medicale
și adunarea generală anuală a Academiei

Vineri s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni științifice a Academiei 
de Științe Medicale și adunarea ge
nerală anuală a Academiei.

In cursul dimineții au continuat 
dezbaterile, în cadrul cărora au fost 
prezentate rapoarte din partea prin
cipalelor ihstitute de cercetări clini
ce din țară.

La sfîrșitul sesiunii, acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Academiei 
de Științe Medicale, a prezentat con
cluziile acestei manifestări științifice, 
relevînd contribuția institutelor de 
cercetare la adîncirea unor proble
me importante de diagnostic, profi
laxie și tratament ale bolilor cu largă 
răspîndire. Au fost relevate totodată 
unele deficiențe în ceea ce privește 
orientarea și valorificarea cercetări
lor, pentru înlăturarea cărora au fost 
făcute o serie de recomandări.

In cursul după-amiezei s-au desfă
șurat lucrările adunării generale a

Academiei. Au fost prezentate rapor- 
' tul cu privire la problemele de or

ganizare, de către prof. Ion Moraru, 
vicepreședinte al Academiei, și ra
portul cu privire la planurile de cer
cetare ale Academiei pe anii 1970— 
1971, prezentat de prof. Radu Păun, 
vicepreședinte al Academiei.

Planurile de cen-etare urmăresc 
problemele majore ale ocrotirii sănă
tății din țara noastră, în sfera căro
ra sînt prevăzute numeroase cerce
tări. Acestea se vor finaliza prin e- 
laborarea de tehnici și mijloace de 
diagnostic, diagnostic precoce, profi
laxie și tratament în bolile cardio, 
vasculare, cancer, tuberculoză, hepa
titele cronice, reumatism și altele.

O categorie de cercetări abordează 
îmbunătățirea asistenței medicale, în 
raport cu evoluția cererii de asisten
ță, cu profilul unităților medicale și 
cu forțele de muncă antrenate în a- 
ceste unități. (Agerpres)

DE LA CORESPONDENȚII
.SCÎNTEII"

vremea LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

GEREA DIN 13 FEBRUARIE
TRA-

1970

r

L

MUZEUL DE ISTORIE A 
PARTIDULUI COMUNIST, A 
MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE 
ȘI DEMOCRATICE DIN 
ROMANIA, colecționează docu
mente și fotografii ilustrînd 
aspecte din timpul luptei revo
luționare din anii 1944—1945 
pentru democratizarea țării, 
participarea Ia războiul antihit
lerist, înfăptuirea reformei a- 
grare și instaurarea unui gu
vern democrat.

Toți cei care dețin asemenea

mărturii, precum și diferite o- 
biecte care au fost folosite de 
organele de stat, organizațiile 
obștești, sau persoane care au 
participat la aceste acțiuni re
voluționare (drapele, pancarte, 
ștampile, legitimații, carnete, 
insigne, broșuri, obiecte perso
nale etc.) sînt rugați a se pre
zenta personal sau a anunța în 
scris muzeul la adresa : ȘO
SEAUA KISELEFF NR. 3 SEC- 
TORUL 1, BUCUREȘTI, TELE
FON 15 72 86.

*

Ieri în țară : vremea a fost re
lativ rece. Cerul a fost variabil, 
mai mult acoperit în Banat., Cri- 
șana și vestul Transilvaniei, un
de au căzut precipitații sub for
mă de ploaie, lapoviță și. nin
soare. Ninsori izolate s-au mai 
semnalat în zona subcarpatică 
a Munteniei și în munții din 
nordul Moldovei. Vîntul a su
flat potrivit, cu intensificări lo
cale în Moldova și în zona de 
munte, unde a viscolit zăpada. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 7 grade la 
Dorohoi și plus 7 grade la Giur
giu. în zona de munte s-a sem
nalat ceață și chiciură. în Bucu
rești : vremea a fost în general 
frumoasă, cu cerul mai mult se
nin. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maximă 
a atins 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 15, 16 și 17 februarie. In 
țară : vremea va fi în general 
umedă în jumătatea de nord a 
țării, unde cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații lo
cale. în rest, vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, iar precipitațiile vor fi 
izolate. Vînt slab pînă la potri
vit, predominînd din sectorul 
nord-estic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 
8 și plus 2 grade, izolat mai co- 
borîte, la sfîrșitul intervalului 
iar maximele între minus 2 și 
plus 8 grade. Ceață locală. în 
București : vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar no
ros, favorabil ploii. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Ceață slabă.

32 57EXTRAGEREA I i 25 54 37 15
41 29 62

Fond de premii : 770 673 lei.
EXTRAGEREA a II-a : 2 27 68 6 58 

46 71
Fond de premii i 716 320 lei.

, ce privește pla
nurile producției globale, anul 1970 
va înregistra o creștere cu 10 la 
sută comparativ cu anul anterior, 
punîndu-se în continuare un accent 
deosebit pe creșterea productivită
ții muncii.. In acest an vor părăsi 
porțile uzinei 46 000 de tractoare. 
In 1969. 17,5 la sută din producția 
uzinei a fost destinată exportului 
într-un număr de 25 de țări.

în partea a doua a discuției 
noastre, directorul Kuhn a abor
dat un alt grup de probleme legate 
de conducerea și organizarea 
științifică a /producției, de pregă
tirile în vederea trecerii la siste
mul de organizare de „combinat 
industrial" și a modului în care 
trebuie realizată cooperarea cu 
alte întreprinderi poloneze, care 
concură la realizarea produsului 
final — tractorul. El a precizat că 
planurile pe anul în cUrs merg în 
trei direcții principale : moderni
zarea uzinei și îmbunătățirea per
manentă a calității produselor, 
creșterea sarcinilor de export și 
îmbunătățirea rezultatelor econo
mice, îndeosebi reducerea prețului, 
de cost, al produsului final.

In prezent, la „URSUS" se află

în plină desfășurare un.amplu pro
ces de reorganizare a structurii or
ganizatorice și a metodei de pla
nificare și control a producției. In 
acest scop — pornindu-se de ia 
premisa că trebuie folosită și a- 
daptată la condițiile locale și ex
periența unor concerne din Occi
dent — lucrează în uzină și un 
grup de specialiști englezi de la 
firma „Urwick of Parteners".

Discuția noastră ,s-a referit în 
continuare la probleme de coope
rare cu întreprinderile poloneze și 
la noua organizare a producției. 
Mi s-a relatat că 60 la sută din 
valoarea unui 'tractor' se realizează 
prin cooperare cu alte întreprin
deri. Este firesc deci ca la „URSUS" 
să se acorde o atenție deosebită a- 
cestui aspect. Directorul Kuhn 
ne-a dat un exemplu de modul 
cum nu trebuie înțeleasă colabo
rarea i în ultimii 5 ani, uzina a 
redus cheltuielile de producție cu 
30 la sută în timp ce la unitățile 
partenere coeficientul respectiv nu 
a depășit 10 la sută. Această situa
ție își găsește reflectarea în men
ținerea unui preț de cost ridicat 
la produsul final. Pentru lichida
rea acestei stări de lucruri, a re
marcat directorul uzinei, se cere 
în primul rînd realizarea unui e- 
chilibru echitabil și permanent în
tre „URSUS" și partenerii săi, 
coordonarea cu mai mare atenție a 
planurilor de producție. Obiecti
vul poate fi ațins în bune condi- 
țiuni prin asigurarea unei condu
ceri unice pe întreaga ramură a 
producției de tractoare in cadrul 
noului sistem al combinatului in
dustrial. „URSUS" va rămîne uni
tate conducătoare specializată pe 
elaborarea produsului final, cele
lalte întreprinderi sau uzine ur- 
mînd să se specializeze pe un anu
mit tip de produse. Va fi reorgani
zat și întărit sectorul de cercetare 
științifică Pentru realizarea în 
bune condițiuni a planurilor de 
trecere la combinat este necesară 
o mai bună înzestrare tehnică a 
uzinei, introducerea intr-un ritm 
mai intens a automatizării unor 
procese de producție. Față de 1964. 
cînd în uzină nu funcționa nici o 
linie automatizată, în prezent nu
mărul lor este de 8.

„URSUS" va construi 
mai multe tipuri'de 
sporind producția tipului 
și va trece la producerea 
tip de motor Leyland de

în viitor 
tractoare, 

„C-385" 
unui nou 
100 CP.

(Urmare din pag. I)

alături de noi, în calitate de 
maiștri, tehnicieni și chiar 
ingineri.

— Să exemplificăm, to
tuși.

— Viorica Gîrleanu, fo
stă țesătoare, astăzi deține 
funcția de inginer șef ad
junct ; Ana Katona a fost 
de asemenea țesătoare — 
astăzi este inginer princi
pal In C.T.C. ; acestora li 
s-ar putea alătura inginerul 
Zaharm Muntiu și mulți 
alții. O fostă muncitoare a 
noastră, de exemplu, con
duce astăzi un combinat 
textil dintr-un județ vecin. 
Evident, nu toți muncitorii 
noștri s-au transformat, in
tre timp, in ingineri; dez
voltarea fabricii a adus în
să în viața tuturor cîștiguri 
materiale și spirituale.

La începutul acestui re
portaj spuneam că știința 
intră și ea pe porțile fabri
cii. îmbracă haine de lucru 
și pășește în halele de pro
ducție Și aici, ca și în a- 
titea alte întreprinderi și 
instituții, drumul acesta a 
încetat insă de mult să mai 
aibă un singur sens ; la 
rîndul său. spiritul inova
tor urcă adesea din miezul 
problemelor producției că
tre laboratorul de cerceta
re. către planșete, propu- 
nind probleme și soluții 
noi.

în urmă cu cițiva ani, ți
nui din inginerii fabricii a 
propus, în lucrarea sa de 
diplomă, să imprime unui 
ax a rotație de 5000 de tu
rații pe minut. Tot meca
nismul pornea de la acea
stă premisă — sporirea vi
tezei de lucru. Comisia a 
apreciat lucrarea din punct 
de vedere teoretic, dar nu

i-a acordat nota maximă 
pe motiv că o asemenea tu
rație este practic irealiza
bilă : firele supuse acestui 
ritm ar lua foc, s-ar rupe 
etc. Astăzi, același inginer 
își realizează majoritatea 
sarcinilor de pl.an la ma
șini a căror viteză de lucru 
este... de 10 000 de turații 
pe minut, adică de două 
ori mai mare decît „în
drăznise" el să propună a- 
tunci I

din cauza trepidațiilor, că 
se va autodistruge. Nu pu
team abdica, trebuia să reu. 
șim. Conducerea între
prinderii mi-a acordat tot 
sprijinul de care am avut 
nevoie și, împreună cu co
laboratorii mei, tehnicianul 
Suzana Babă și ajutorul de 
maistru Vasile Rotaru, am 
trecut la fapte. De atunci, 
fostul produs nerentabil — 
vatelina — aduce între
prinderii aproximativ 4

BIOGRAFII
OPTIMISTE
Cu mai bine de doi ani 

în urmă tehnicianul Nico- 
lae Fediuc a propus modi
ficarea unor mașini din 
secția vatelină ; inovația a- 
vea la bază, printre altele, 
tot sporirea vitezei de lu
cru. Rezultatul ? O creștere 
a producției de aproape 
zece ori! Scepticii nu au 
întîrziat să se arate.

— Unii susțineau că pen
tru calculul necesar cen
trării pieselor de bază ale 
mașinii o să am nevoie de 
o mașină electronică, îmi 
spune Nicolae Fediuc. Al
ții, că pur și simplu mași
na nu va putea funcționa

4
milioane lei economii pe 
an.

l-am solicitat tovarășului 
Richard Wittenberger, di
rectorul tehnic al Combi
natului textil-Sibiu. din ca
drul căruia face parte și 
„Libertatea", citeva relații 
despre principalele preocu
pări ale întreprinderii.

— In anul acesta urmea
ză să producem 
cinci milioane de 
trați de țesături 
vind in vedere 
producției putem 
mătoarele relații : cu 27 la 
sută din personalul pe ca
rt il are întreg combinatul,

aproape 
metri pă- 
fine. A- 
valoarea 

stabili ur-

se realizează 50 la sută din 
producția anuală, acest ra
port fiind, evident, in fa
voarea fabricii „Liberta
tea", ilustrînd efectele ne
mijlocite ale progresului 
tehnic, cît și ale hărniciei 
și priceperii colectivului.

— Din cite știu, între
prinderea a fost proiectată 
pentru o producție anuală 
de 4 600 000 de metri pă- 
trați de țesături. Pe ce a- 
nume se bazează sporul de 
producție de care-mi vor
biți ?

— Avem in vedere folosi
rea optimă a tuturor capa
cităților de producție, prin 
aplicarea metodelor știin
țifice de organizare a pro
ducției. Iar în ultimă in
stanță ne bizuim pe com
petența, 
nă. pe 
colectiv.

Sibiu, 
lași, de 
din cadrul 
textil-Constanța. de la în
treprinderea „Grivița" din 
București ele. sosește ma
teria primă. De aici, sub 
forma unei palete tie sor
timente. călătoria continuă 
spre toate magazinele de 
stofă din țară, spre fabri
cile de confecții din Cra
iova, Oradea. Cluj etc. ori 
dincolo de hotarele patriei.

Anul 197(1 a găsit cente
nara întreprindere in plină 
ascensiune. Pe fundalul e- 
conomiei socialiste, actua
lul cincinal a propulsat o 
fostă făbricuță în rîndul 
puternicelor unități ale in
dustriei noastre ușoare. Iar 
destinul prestigios al pro
duselor sale se conjugă 
strîns cu destinul oameni
lor săi, care- au suit, tr.eap- 
tă cu treaptă, scara pro
gresului tehnic, a calității 
și eficienței.

pe calitatea uma- 
experiența acestui
De la „TEROM"- 

la fabrica de lină 
Combinatului

LA GALAȚI

SPORT

J început campionatul mondial

de hochei grupa (C)

GALAȚI (prin telefon). — Cine ai 
fi crezut acum nouă ani, cînd pen
tru prima dată echipa noastră re
prezentativă lua parte la un cam
pionat mondial de hochei (firește, 
în grupa C, „poartă" de intrare 
pentru orice echipă debutantă), că 
România va ajunge așa de repede 
să organizeze ea însăși un aseme
nea campionat ? De, ieri, aici, la 
Galați, pe noul patinoar artificial, 
se întrec cele șapte formații ale 
grupei C ; in continuare, după cum 
se știe, de la 24 februarie, pe 
arena acoperită din parcul sportiv 
bucureștean, „23 August", compo
nentele grupei „secunzilor" (din 
rîndul cărora, imediat după debut, 
s-a numărat permanent și echipa 
noastră tricoloră) vor lupta pentru 
cucerirea dreptului de promovare 
în rîndul „celor șase mari" ai ho
cheiului mondial. Șapte echipe la 
Galați, plus cele opt de la Bucu
rești, reprezintă într-adevăr un mă
nunchi cuprinzător al hocheiului 
de pe trei continente: Europa, Ame
rica și Asia. Timp de aproape trei 
săptămîni, trimișii speciali ai a- 
gențiilor de presă și ai multor co
tidiene și publicații de mare tiraj 
din lume (aici, la Galați, se află 
circa 60 de ziariști români și 
străini) vor transmite vești pretu
tindeni despre pasionanta între
cere a hocheiștilor.

Galați, 13 februarie, ora 12. A- 
cestea sînt locul, data și ora exac
tă cînd a început de fapt primul

meci al ediției '70 a campionate
lor mondiale de hochei : Italia — 
Danemarca. Italia — cu pretenții șl 
posibilități la cîștigarea grupei ; 
danezii — în postură de outsideri. 
Asistăm la un meci aprig. Tehnica 
nu a atins valențe impresionante, 
dar spectacolul a plăcut publicu
lui. în ciuda anticipărilor, ho- 
cheiștii danezi rezistă timp de 
două reprize, cedînd abia în ulti
mele minute. Italienii, după efor
turi disperate, cîștigă cu 3—1. De 
remarcat că toate golurile au fost 
înscrise în ultima repriză. Autori : 
Rabanser, Mastel, Gallo pentru ita- 

. lieni, Gerber in favoarea danezilor.
Partida Austria — Franța în care, 

de asemenea, prima echipă era 
favorită, s-a caracterizat printr-un 
echilibru de forțe în mai bine de 
jumătate din timpul de joc. Aus
triecii au deschis scorul, francezii 
au egalat și, în mod surprinzător, 
au luat conducerea. Se întrezărea, 
la un moment dat, chiar marea 
surpriză. Ea nu s-a produs însă 
pentru că în repriza a III-a aus
triecii, cu o mai mare forță de joc, 
au înscris suficiente puncte pentru 
a-și asigura o victorie netă : 7—2.

Cel de-al treilea meci, Ungaria — 
Olanda, s-a terminat noaptea tîr- 
ziu cu scorul de 7—1.

Astăzi, după-amiază, vor avea 
loc meciurile Belgia — Italia și 
Franța — Olanda.

Ion DUMITRII)

Mîine, pe stadionul Maracana

Pe marele stadion Maracana 
din Rio de Janeiro începe as
tăzi un turneu internațional de 
fotbal, la care participă selec
ționata României, echipa argen- 
tiniană Independiente Buenos 
Aires și două dintre cele mai 
valoroase formații braziliene 
— Flamengo și Vasco da Gama. 
Turneul se deschide astăzi cu 
meciul Independiente—Vasco da 
Gama și continuă mîine cu 
partida România—Flamengo.
Miercuri, echipa română va 
juca cu Independiente și Vasco 
da Gama cu Flamengo.

Azi, în R. S. Cehoslovacă

0 VICTORIE LA SCOR/

A REPREZENTATIVEI

ATLETISM : Ter Ovtmesitm 
din nou pe pistă

ROMÂNE DE HANDBAL
In sala sporturilor de la Floreasca 

s-a disputat aseară întîlnirea inter
națională amicală de handbal dintre 
echipele României și Poloniei (ti
neret) Handbaliștii români care se 
pregătesc pentru campionatul mon
dial au obținut o viotorie la scor i 
31—12 (14—6).

DUPĂ O LUNGA ABSENȚA, IGOR 
TER OVANESIAN și-a reluat acti
vitatea. oarticipînd la un concurs de 
sală la Moscova. Campionul euro
pean a sărit în lungime doar 7,55 m. 
El a declarat totuși că speră să-și 
intre repede în formă pentru a lua 
parte la europenele pe teren acope
rit programate în zilele de 14 și 15 
martie la Viena. Tot în concursul de 
la Moscova, Antonina Lazareva a 
sărit la înălțime 1,77 m.

In masivul Tatra înaltă (Cehoslova
cia), începînd de astăzi se dispută 
campionatele mondiale de schi pen
tru probe nordice. Stațiunea climate
rică Strbske Pleso, în jurul căreia 
vor avea loc de fapt întrecerile, se 
află pentru a doua, oară in postura 
de gazdă a „mondialelor" de schi 
(prima dată, acum 35 de ani). Pe te
rasa naturală unde este situată sta
țiunea, la intrarea văii Dolina Mlyni- 
ca, s-a construit special un vast com
plex sportiv, înzestrat cu cel mai 
modern echipament. Complexul este 
dominat de două trambuline pentru 
sărituri, cuprinde un stadion pentru 
sosirea din cursele de fond, un ho
tel, un teleferic.

Probele de schi nordic la care se 
atribuie acum titlurile de campioni 
mondiali sînt următoarele i sărituri 
de la trambulină, cursele masculine 
de fond 15, 30 și 50 km, cursele fe
minin? de fond de 5 și 10 km, ștafe
tele de 3X5 km (feminin) și 4X10 
km (masculin) și combinata nordică 
(15 km fond și sărituri de la tram
bulină).

Organizatorii contează pe prezența 
a circa 500 de concurenți și însoțitori 
(din 25 de țări) și a unui foarte mare 
număr de spectatori — cifra acesto
ra ar putea ajunge la 50 000. între
cerile vor fi transmise la posturile 
de radio și T.V. în mai multe țări. 
Cu ocazia, acestor campionate, în 
Cehoslovacia se inaugurează trans
misiile T.V. în culori.

La „mondialele" de la Strbskâ 
Pleso participă și doi schiori români — 
Dumitru Lupu și Angliei Biriș — 
ambii în proba- de sărituri de la 
trambulină.
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LUI AERIAN ASUPRA 
UZINE! DE LA ABU ZABAL

WASHINGTON. — Departamentul 
de Stat al S.U.A. a dat publicității o 
declarație în care deplînge raidul 
aerian efectuat de aviația israeliană 
asupra uzinei metalurgice egiptene 
de la Abu Zabal. Pe de altă parte, 
se subliniază că S.U.A. nu pot trece 
sub tăcere atacurile teroriste contra 
pasagerilor care călătoresc cu avioa
nele companiilor internaționale de
parte de regiunea conflictului. Ob
servatorii consideră aceasta drept o 
referire la atentatele teroriste care 
au avut loc asupra unor avioane is
raeliene civile de transport.

LONDRA. — In legătură cu bom
bardarea uzinei egiptene de la Abu 
Zabal, la Foreign Office a fost dată 
publicității o declarație în care se 
subliniază că „guvernul Marii Bri
tanii regretă profund acest tragic 
incident. Asemenea acțiuni fac și mai 
necesară adoptarea unor măsuri ur
gente pentru a reduce amploarea lup
telor".

raiduri de bombardament, unul în 
apropierea orașului Ismailia, ce
lălalt în regiunea sudică a Canalu
lui de Suez. Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că un avion egiptean a fost 
doborît ’n sectorul Ismailia de către 
forțele antiaeriene ale Israelului. EI 
a adăugat că nu au fost înregistrate 
pierderi de partea israeliană în 
cursul acestor două raiduri de bom
bardament.

NEW YORK — Ambasadorii la 
Națiunile Unite ai Franței, Marii 
Britanii, S.U.A., și U.R.S.S. au avut 
joi o nouă întilnire la New York, 
consacrată examinării situației din 
Orientul Apropiat.

© ACORD ÎNTRE AUTORI
TĂȚILE IORDANIENE Șl 
LIDERI! ORGANIZAȚIILOR 
PALESTINENE

CAIRO. — Republica Arabă Unită 
a hotărît să informeze pe secretarul 
general al Organizației Națiunilor
Unite, U Thant, despre raidul efec- 
' ' ’ .................. ă în

uzinei 
s-a a-

tuat de către aviația israeliană 
cursul zilei de joi împotriva 
metalurgice de la Abu Zabal, 
nunțat oficial la Cairo.

★
TEL AVIV. — Un purtătorTEL AVIV. — Un purtător de cu

vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Israelului a declarat că re
zoluția O.N.U. din iunie 1967, privind 
încetarea focului, nu are nici o legă
tură cu rezoluția Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967. Obligațiile 
privind încetarea focului sînt fără 
condiții și se bazează pe principiul 
reciprocității absolute. In ceea ce 
privește rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967, a 
precizat purtătorul de cuvînt, scopul 
ei principal a fost realizarea unei 
păci durabile între statele arabe și 
Israel. Dar, a subliniat el, stricta 
respectare a obligațiilor privind în
cetarea focului reprezintă o condiție 
primordială pentru asigurarea păcii, 
întrucît nu este posibil ca aceasta să 
fie realizată în contextul schimbu
rilor permanente de focuri. Această 
declarație israeliană reprezintă un 
răspuns la recenta poziție a R.A.U. 
expusă de Abdel Meguid, ministru 
adjunct al orientării naționale și pur
tător de cuvînt oficial al guvernului.

Se reamintește că Abdel Meguid, 
ministrul adjunct al orientării națio
nale a R.A.U., declarase că accepta
rea rezoluției cu privire la încetarea 
focului nu înseamnă menținerea 
statu-quo-ului pe un termen nedefi
nit, întrucît aceasta ar da posibili
tate Israelului să transforme în fron
tiere actualele linii de încetare a 
focului ; în asemenea condiții, preci
zase ministru] egiptean, respectarea 
încetării focului nu este acceptabilă.

AMMAN. — Vineri după-amiază 
au început noi tratative între auto
ritățile iordaniene și organizațiile de 
rezistență palestinene în vederea luă
rii unor măsuri care să prevină o re
crudescență a crizei. La noile trata
tive participă o delegație condusă de 
Abdel Moneim Rifai, ministrul afa
cerilor externe al Iordaniei, și o de
legație a comandamentului unificat 
al rezistenței .palestinene care reu
nește toate organizațiile de comando.

După cum s-a anunțat, joi a fost 
încheiat un acord între oficialitățile 
iordaniene și liderii organizațiilor 
palestinene privind încetarea de că
tre ambele părți a oricăror acțiuni 
care ar putea genera un conflict ar
mat. Principala prevedere a acordu
lui se referă la amînarea apli
cării măsurilor restrictive emise 
marți seara de guvernul iordanian 
împotriva organizațiilor de rezis
tență. „Aceste măsuri, se. spune 
în comunicat, vor fi reexaminate, ho- 
tărîrile viitoare privind activitatea 
pe teritoriul iordanian a elementelor 
de guerilă urmînd să fie adoptate în 
comun și pe o nouă bază de către 
cele două părți".

(Agerpres)

© NO! INCIDENTE MILITARE
CAIRO. — Un purtător de cuvînt 

militar egiptean a declarat că avia
ția R.A.U. a efectuat vineri raiduri 
de bombardament asupra pozițiilor 
israeliene situate în zona Canalului 
de Suez, în apropiere de Ismailia, 
precum și în regiunile Tantara și 
Eltina. Purtătorul de, cuvînt a preci
zat că toate avioanele R.A.U. s-au 
reîntors la bazele lor.

TEL AVIV. — Un purtător de cu
vînt militar israelian a declarat că 
șase avioane aparținînd forțelor 
R.A.U. au efectuat vineri două

Acțiuni ofensive
I

a ie forțelor patriotice
SAIGON 13 (Agerpres). — în ulti

mele 24 de ore, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au bombardat cu 
rachete și mortiere 10 poziții fortifi
cate ale trupelor americano-saigo- 
neze. La 50 kilometri nord-est de 
capitala sud-vietnameză, patrioții au 
aruncat în aer podul Go Dau Ha de

pe șoseaua principală care leagă 
Saigonul de orașul Tay Ninh. In 
urma exploziei, circulația pe această 
rută a fost complet blocată. Tot în 
ultimele 24 de ore, detașamentele 
patrioților au lansat rachete asupra 
fostei capitale imperiale, Hue, undefostei capitale imperiale, Hue, unde 
sînt amplașate importante instala
ții militare ale forțelor Inamice.

Miting de solidaritate la Paris
PARIS 13. — Corespondentul Ager

pres Georges Dascal transmite: La 
Palatul Mutuality din Paris a avut 
loc joi seara un mare miting de 
solidaritate cu poporul vietnamez. 
Printre personalitățile prezente la 
acest miting s-au aflat : Georges 
Marchais, secretar general adjunct 
al P.C.F., Jacques Duclos, membru 
al Biroului Politic al P.C. Francez, 
Gerard Molina, secretar general al 
Uniunii Studenților Comuniști, Le 
Duc Tho, membru al Biroului Po-

litic al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, Dang Quang Minh, 
membru al C.C. al F.N.E. din Viet
namul de sud, George A. Meyers, se
cretar al Comitetului Național al 
P.C. din Statele Unite.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, Georges Marchais a anunțat or
ganizarea la 10 mai la Paris a unei 
mari întruniri pentru sprijinirea 
luptei poporului vietnamez și lan
sarea unei noi campanii de solidari
tate cu poporul vietnamez.

BELGIA. Peste 1 500 de studenji, cârora li s-au adăugat greviști din secto
rul extracțiilor de cărbune și de la Uzinele „Ford" din Genk, au demon
strat la Bruxelles, protestînd împotriva respingerii de către autorități a re
vendicărilor privind majorarea salariilor și instituirea unei reforme a în- 
vățămîntului. în imagine : greviști de la minele Winterlsag și Waterschei 

în timpul unei recente demonstrații

PREȘEDINTELE I. B. TITO

„Este timpul să se treacă 
la rezolvarea politică pașnică

a problemelor Orientului Apropiat"
NAIROBI 13 (Agerpres). — Răs- 

punzînd întrebărilor unor ziariști 
la sosirea în capitala Kenyei, pre
ședintele Iosip Broz Tito a declarat 
că . în cursul vizitelor sale în unele 
țări africane va discuta cu conducă
torii țărilor respective probleme 
privind dezvoltarea relațiilor bi
laterale și va avea schimburi de pă
reri cu privire la situația interna
țională actuală. Totodată, el a amin
tit că întîlnirea cu conducătorii țări
lor vizitate va prilejui convorbiri cu 
privire Ia pregătirea întîlnirii țărilor 
neangajate de la Dar Es Salaam. 
Președintele Tito a declarat că a 
avut prilejul să discute cu reprezen
tanți ai mișcărilor de eliberare, care 
și-au exprimat îngrijorarea în legă
tură cu faptul că hotărîrea O.N.U.

cu privire la decolonizare nu este 
aplicată.

Președintele Tito a amintit că, în 
cadrul întîlnirii cu secretarul de stat 
al S.U.A., Rogers, și-a exprimat pă
rerea că Statele Unite ar trebui să 
întreprindă mai multe eforturi în le
gătură cu criza din Orientul Apro
piat. Ieșirea din criza actuală — a 
subliniat președintele — nu constă în 
înarmarea continuă. Este, în sfîrșit, 
timpul să se treacă la rezolvarea po
litică pașnică a acestei probleme, îna
inte de a fi prea tîrziu. Războiul se 
poate extinde și asupra altor țări, 
fapt care ne îngrijorează în mod 
deosebit.

întrebat’ dacă Rogers i-a cerut să 
acționeze ca mediator în criza din 
Orientul Apropiat, președintele Tito 
a declarat că nu intenționează să fie 
mediator.

0 BRAVĂ SI PERICULOASĂ EXTINDERE
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După cum s-a anunțat, aviația is
raeliană a bombardat, în cadrul 
atacurilor efectuate joi asupra teri
toriului R.A.U., uzina metalurgică 
egipteană de la Abu Zabal. Acest 
bombardament inuman s-a soldat cu 
70 de morți și 49 de răniți din rîndul 
oamenilor muncii din această între
prindere. Atacul asupra acestui o- 
biectiv civil reprezintă o acțiune de 
o deosebită gravitate, care trezește 
vie dezaprobare și o adîncă îngrijo
rare în opinia publică din țara uoas- 
trâ, ca și din lumea întreagă.

Prin amploarea și implicațiile sale, 
bombardamentul asupra uzinei de la 
Abu Zabal depășește incidentele mi
litare — tot mai frecvente în ultima 
vreme — în această regiune ; extin
derea atacurilor asupra unor obiec
tive pașnice adaugă conflictului noi 
elemente de agravare, reprezintă o 
„escaladare" a operațiunilor. Este 
astfel, din nou, nesocotită și încălca
tă în mod flagrant rezoluția Consi
liului de Securitate privind înceta
rea focului după ostilitățile din iunie 
1967 ; totodată, acest act constituie o 
sfidare la adresa normelor elemen
tare ale dreptului internațional, care 
interzic categoric acțiuni de' natură 
să provoace victime în rîndurile 
populației pașnice și distrugeri de o- 
biective civile. Orice încercări de a 
le justifica nu au și nu pot avea nici 
un temei juridic sau moral.

Inițiatorilor unor asemenea acte 
trebuie să le fie absolut clar că pe 
această bază nu pot fi în nici un caz 
rezolvate problemele atît de com
plicate care s-au acumulat în Orien
tul Apropiat și că aceasta nu poa
te duce decît la’ dezaprobare și opro
briu public. Recnrgînd la asemenea 
acțiuni de natură să ascută și mai

mult încordarea din Orientul Apro
piat și să sporească pericolul pe care 
acest conflict îl reprezintă pentru 
pacea generală, Israelul își asumă o 
grea răspundere în fața popoarelor, 
a opiniei publice mondiale.

In mod firesc, atacul asupra uzinei 
de la Abu Zabal a determinat pretu
tindeni dezaprobare și protest. „Ase
menea acțiuni nu pot decît să încor
deze și mai mult atmosfera și, în 
consecință, aceasta să devină din ce 
în ce mai războinică la toate frontie
rele statului israelian" — a scris zia
rul „The Times". „Cifra ridicată a 
pierderilor lâ uzinele metalurgice de 
la Abu Zabal-suscită întrebarea dacă 
Israelul nu împinge prea departe 
strategia sa“ — a scris „The Daily 
Telegraph". „Aceste cîteva bombe nu 
vor servi păcii, nici Israelului" — 
conchide ziarul francez „Combat". 
Telegramele de presă consemnează 
de asemenea o serie d;; declarații de 
dezaprobare ale purtătorilor de cu
vînt ai guvernelor S.U.A., Angliei, 
Olandei etc.

Faptele din ultima vreme — înmul
țirea atacurilor aeriene și a altor o- 
perațiuni militare — fac să sporeas
că îngrijorarea popoarelor în legătu
ră cu conflictul din Orientul Apro
piat. întreaga evoluție a evenimen
telor din această regiune confirmă 
pe deplin punctul de vedere — afir
mat de la început de țara noastră — 
că ostilitățile militare, încercările de 
a rezolva problemele litigioase prin 
forță, nu fac decît să agraveze situa
ția ; că ele nu sînt în folosul nici u- 
neia din părți, nu sînt și nu pot fi 
decît în avantajul imperialismului in
teresat să dezbine popoarele pentru 
a-și menține dominația, a-și recîști- 
ga și apăra privilegiile.

După cum este bine cunoscut, 
România apreciază că rezoluția Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1967 oferă baza pentru rezolvarea 
problemelor din Orientul Apropiat și 
se pronunță cu fermitate pentru apli
carea acestei rezoluții, pentru retra
gerea trupelor israeliene de pe teri
toriile arabe ocupate, rezolvarea pro
blemei refugiaților palestineni și a 
celorlalte probleme de care depind 
instaurarea liniștii și a păcii în a- 
ceastă parte a luimii, respectarea inte
grității teritoriale și a independenței 
tuturor statelor din această regiune, 
crearea condițiilor pentru dezvolta
rea lor pașnică și de sine stătătoare 
pe calea progresului.

Opinia publică consideră că a sosit 
de mult timpul ca în Orientul Apro
piat rațiunea să prevaleze asupra po
liticii de forță și de război. Poporul 
nostru cere cu fermitate să se pună 
capăt oricăror acțiuni de război în a- 
ceasta parte a lumii. Să înceteze orice 
operațiuni militare și cu atît mai 
mult să se pună capăt inadmisibile
lor acte de război împotriva popu
lației pașnice, atacurilor armate îm
potriva obiectivelor de interes 
Să se pășească ferm pe calea 
ționării politice a conflictului 
vit rezoluției Consiliului de 
ritate I Aceasta este singura cale pe 
care se poate înainta spre lichidarea 
situației primejdioase din Orientul 
Apropiat, care amenință pacea ge
nerală, spre soluționarea ei în con
formitate cu interesele popoarelor 
din această regiune și din lumea în
treagă.
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V. ILIESCU

Cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări 

a eliberării Budapestei

Solemnitatea depunerii 
unor coroane de flori
la cimitirul eroilor români

BUDAPESTA 13 — Corespondentul 
Agerpres Al. Pintea transmite : La 
cimitirul eroilor români căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ungariei 
de sub jugul fascist de la Rakosli- 
get a avut loc vineri solemnitatea 
depunerii unor coroane de flori cu 
prilejul celei de-a 25-a' aniversări a 
eliberării Budapestei. Au fost depuse 
coroane din partea Comitetului oră
șenesc de partid Budapesta, a sfa
tului capitalei, a organizației orășe
nești, a Frontului Popular Patriotic 
și a altor organizații ae masă și ob
ștești ungare, precum și din partea 
ambasadei Republicii Socialiste 
România din Budapesta.

La solemnitate au fost de față ca
dre de conducere din aparatul Co
mitetului orășenesc de partid, Sfa
tul capitalei ungare, oameni ai mun
cii. Au luat parte, de asemenea, Du
mitru Turcuș, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Buda
pesta, și membri al ambasadei.

FRANȚA

PARIS 13. — Corespondentul Ager
pres Georges Dascal transmite : In 
Sala Wagram din Paris și-a început 
vineri lucrările Congresul național 
extraordinar al Partidului radical so
cialist. La dezbateri iau parte peste 
2 200 delegați și invitați. Lucrările 
primei zile s-au desfășurat cu ușile 
închise, .fiind consacrate fixării ordi
nii de zi și examinării modificărilor 
propuse a se aduce statutului.

Congresul se va pronunța în prin
cipal asupra Manifestului politic, e- 
laborat de noul secretar general al 
partidului, Jean Jacques Servan — 
Schreiber.

italia Mariano Rumor

și-a început consultările
pentru formarea guvernului

ROMA 13. — Corespondentul A-- 
gerpres N. Puicea transmite : Ma
riano . Rumor, premierul desemnat al 
Italiei, și-a început vineri, la Palazzo 
Chigi (sediul președinției Consiliului 
de Miniștri), primele convorbiri cu 
reprezentanții partidelor de centru- 
stînga, în vederea reconstituirii unui 
nou guvern cvadripartit (democrat- 
creștini, socialiști, socialiști-unitari 
și republicani).

După ce s-a întîlnit cu Arnaldo 
Forlani, secretarul P.D.C., și cu șefii 
grupurilor parlamentare democrat- 
creștine, Mariano Rumor l-a primit, 
tot în cursul dimineții, pe Ugo la 
Malfa, secretarul Partidului repu
blican. După-amiază, primul minis
tru a conferit cu Francesco de Mar
tino, secretarul P.S.I., cu Mauro 
Ferri, secretarul P.S U„ și cu con
ducerile grupurilor parlamentare din 
Cameră și din Senat ale celor două 
partide socialiste. Cu acest prilej, | 
premierul Rumor a avut un prim 
schimb de vederi asupra problemelor 
referitoare la stabilirea programului 
viitorului cabinet.

Mariano Rumor încearcă acum să 
realizeze al doilea guvern de cen
tru-stînga, al cărui premier ar urma 
să fie. Așa cum a relevat însuși pre
mierul desemnat, el va trebui să facă 
față unor „dificultăți Obiective" în 
cursul negocierilor cu reprezentanții

celor patru partide de centru-stînga. 
Acordul de principiu realizat după 
șase săptămîni de tratative între se
cretarii celor patru partide, asupra 
reconstituirii coaliției guvernamen
tale, a lăsat în suspensie trei prin
cipale „puncte calde", după cum re
marcă observatorii politici. Acestea 
sînt : relațiile pe plan local (în or
ganele administrative) și sindical 
ale socialiștilor cu comuniștii și 
P.S.I.U.P., cererea socialiștilor (ală
turi de partidele de stînga aflate în 
opoziție) de a se amnistia greviștii 
judecați pe baza unor legi datînd din 
perioada fascistă, precum și așa-nu- 
mitele „priorități" ce vor trebui a- 
cordate anumitor puncte din progra
mul guvernamental.

agențiile

VIENA

întîlnirea delegației P. C. | 
cu o delegație a P.C. din Austria

VIENA 13. — Corespondentul 
Agerpres P. Stăncescu transmite : 
în drum spre țară, delegația Parti
dului Comunist Român, care a 
participat la Congresul Partidului 
Comunist Francez, s-a oprit la 
Viena. Cu acest prilej a avut loc 
o întîlnire cu o delegație a Parti
dului Comunist din Austria, la se
diul C.C. al P.C.A.

Din partea română au participat 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihail Flores- 
cu, membru al C.C., Ștefan A.n- 
drei, membru supleant al C.C., 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. Din partea austria
că au participat tovarășii Franz 
Muhri, președintele P.C.A., Hans 
Kalt, membru al Biroului Politic, 
Heinrich Fritz, membru al C.C. al 
P.C.A.

în cursul întîlnirii a avut loc 
un schimb de informații asupra 
activității celor două partide și au 
fost discutate probleme ale situa
ției internaționale actuale, îndeo
sebi problema securității europene, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești, precum și ale dezvoltării re
lațiilor prietenești dintre P.C.A. 
și P.C.R. întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
BUDAPESTA 13. — Coresponden

tul Agerpres transmite : In gara Ke- 
leti, din Budapesta, delegația a fost 
întîmpinată de Komocsin Zoltan, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U., și Garay Robert, 
șef-adjunct al secției relații externe 
a C.C. al P.M.S.U. A fost de față 
Dumitru Turcuș, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Buda
pesta. Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

Delegația economică română 
si-a încheiat mita în Kuweit
KUWEIT 13 (Agerpres). — în con

tinuarea vizitei pe care o efectuează 
în Kuweit, delegația economică ro
mână condusă de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, a avut 
întrevederi cu diferite personalități 
kuweitiene din domeniul economic 
și al comerțului exterior. Astfel, de
legația română a discutat cu Mishari 
Mohammed Al Jassin, președintele 
companiei kuWeitiene pentru indus
tria construcțiilor, și cu Ahmad Omar, 
președintele companiei naționale ku
weitiene pentru petrol. De aseme
nea, au avut Ioc convorbiri cu oa
meni de afaceri și comercianți ku- 
weitieni. care întrețin legături cu
rente cu întreprinderile române de 
comerț exterior.

Totodată, delegația economică ro
mână a vizitat o serie de obiective 
cu caracter economic și social din 
Kuweit, printre care fabrica pentru 
distilarea apei potabile și spitalul Al

Sabah. în cursul zilei de joi, Saleb 
Shehab, subsecretar în Ministerul 
Orientării, a oferit un prînz în cin
stea delegației guvernamentale ro
mâne, iar șeicul Abdullah Al Ja
ber Al Sabah a oferit la palatul său 
..Bunaid Algar" din orașul Kuweit 
un ceai

Vineri, delegația română condusă 
de ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, a părăsit Kuweitul ; 
la aeroport delegația română a fost 
salutată de Abdullah Al Jaber A! 
Sabah, ministrul comerțului și indus
triei, de funcționari superiori din a- 
cest minister. De asemenea, a fost 
prezent ambasadorul României în 
Kuweit, Ștefan Cleja.

★
Vineri seara, delegația economică 

română, condusă de ministrul co
merțului exterior, Cornel Burtică, s-a 
înapoiat în Capitală.

INQIA

Vii proteste în rîndul 
opiniei publice u

DUPĂ HOTĂRÎREA CURȚII SUPREME DE INVALIDARE A 
NAȚIONALIZĂRII MARILOR BĂNCI COMERCIALE

DELHI 13 (Agerpres). — Hotărîrea 
Curții Supreme a Indiei de a invalida 
naționalizarea celor 14 mari bănci 
comerciale, hotărîtă de guvernul pre
mierului Indira Gandhi in iunie 1969, 
a stîrnit vii proteste în rîndurile o- 
piniei publice indiene. în numeroase 
orașe au avut loc demonstrații și mi
tinguri. Funcționarii de la băncile 
indiene au hotărît să organizeze o zi 
de protest împotriva acestei decizii. 
Conducerile partidelor progresiste și 
democratice, condamnînd invalida
rea naționalizării celor 14 bănci, și-au 
exprimat speranța că guvernul pre
mierului Indira Gandhi va prezenta 
spre examinare sesiunii bugetare a 
Parlamentului central un proiect de 
lege care să prevadă naționalizarea 
întregului sistem bancar și instituirea

„controlului social" asupra băncilor 
străine care acționează în India.

*
Intr-un comunicat cu privire la re

uniunea Comitetului Central Execu
tiv al Partidului Comunist din In
dia se subliniază că în ultimul timp 
se înregistrează un avînt al luptei 
țăranilor săraci și muncitorilor agri
coli pentru pămint împotriva diferi
telor forme de împilare. în timp ce 
forțele reacțiunii înregistrează e- 
șecuri. Potrivit comunicatului, s-a 
hotărît intensificarea campaniei de 
luptă împotriva partidelor reacțio
nare, extinderea mișcării de mase 
care se opune monopolurilor, pentru 
transformări radicale în domeniul 
agrar.
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Punct critic
în relațiile

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Co
lombo, Peh’e Tănăsie, a fost primit 
de primul ministru al Ceylonului, 
Dudley Senanayake. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire cordială în le
gătură cu dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

S.U.A. - Piața
comună

BONN 13 (Agerpres). — „întîlnirea 
la nivel înalț care a avut, loc la Ha
ga ar putea constitui un punct critic 
în relațiile dintre C.E.E. și Statele 
Unite", a declarat Robert Schaetzel, 
ambasadorul Statelor Unite pe lîngă 
Piața comună, cu prilejul unei con
ferințe ținuțe la Bonn. După ce a re
proșat „celor șase" că nu' țin la cu
rent guvernul american cu dezbate
rile și deciziile lor, Schaetzel a cali
ficat C.E.E. ca o „organizație com
plicata, absorbită in dispute inexpli
cabile și fără sfîrșit". Ambasadorul 
american a învinuit C.E.E. că vinde 
la prețuri de dumping pe piețele tra
diționale ale S.U.A. produse agricole 
puternic subvenționate, exprimînd 
totodată îngrijorarea Statelor Unite 
față de marele număr de acorduri de 
asociere și preferențiale, încheiate de 
C.E.E. cu țări dezvoltate sau mai p.u- 
•țin dezvoltate.

Cele mai multe din aceste aranja
mente apar, a subliniat el, incompa
tibile cu prevederile Acordului gene
ral pentru tarife și comerț GATT.

Președintele Consiliului 
de Miniștri ui U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, a primit 
vineri pe Egon Bahr,secretar 
de stat la Cancelaria R. F. a Germa
niei, la cererea acestuia. Cu acest pri
lej, relatează agenția TASS, a avut 
loc o convorbire în probleme de inte
res reciproc.

Walter Scheel, vicecancelar 
și ministru al afacerilor externe al 
R. F. a Germaniei, a făcut o scurtă 
escală la Moscova în drum spre New 
Delhi, anunță agenția TASS. La aero
port, Scheel și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au fost întîmpinați de Vla
dimir Semionov, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S. Scheel va 
face vizite în India, Thailanda și Sin
gapore.

Poliția new-yorkeză a 
arestat trei persoane a con- 
fiscat o cantitate de h'eroină și cocaină 
valorînd aproximativ 9 milioane de 
dolari aflată asupra acestora. Autori
tățile polițienești au calificat captura 
efectuată drept una din cele mai im
portante din istoria luptei împotriva 
traficanților de stupefiante.

Ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, și-a încheiat 
vineri vizita întreprinsă la Saigon. în 
cursul șederii sale în capitala sud- 
vietnameză, Melvin Laird a avut con
vorbiri cu liderul administrației sai- 
goneze, Nguyen Van Thieu, și a con
ferit, de asemenea, cu ambasadorul 
S.U.A. la Saigon, Ellsworth Bunker, și 
cu comandantul suprem al forțelor 
americane din Vietnamul de sud, 
Creighton Abrams.

La Moscova au fost pro
nunțate sentințele în pa
sele intentate unor turiști străini care 
au încălcat ordinea publică, și au răs- 
pîndit manifeste, informează agenția 
TASS. Este vorba de belgianul Victor 
van Brantegem, care a primit o pe
deapsă de un an detenție într-o co
lonie de reeducare prin muncă cu 
regim sever și de cetățenii italieni 
Teresa Marinuzzi și Valentino Tacchi, 
condamnați la cite un an detenție. 
Inculpații au dreptul să facă recurs 
pentru anularea sentinței.

întregul transport public 
orășenesc și suburban din 
Italia a fost paralizat vineri, 
ca urmare a grevei de 24 de ore 
declarată de salariații de la tramvaie,

autobuze, transportul feroviar secun
dar și de la navigația internă pe lacuri 
și fluvii.

La Tirana a fost semnat 
protocolul privind schim
bul de mărfuri pe 1870 în
tre R. P. Albania și R. D. 
Germană. Potrivit prevederilor 
protocolului, Albania va exporta pro
duse miniere, articole ale industriei 
ușoare și alimentare, articole de arti
zanat etc. și va importa produse chi
mice, articole ale industriei electro
tehnice, mecanice și optice, produse 
metalurgice, articole de larg con
sum.

300 de tineri americani 
au sosit joi în portul canadian St John 
de unde urmează să se îmbarce spre 
Cuba pentru a participa la campania 
de recoltare a trestiei de zahăr „Za- 
fra".

întrevedere Haile Selas
sie - William Rogers. Secre- 
tarul de stat al S.U.A., William Ro
gers, aflat în vizită la Addis Abeba, 
a fost primit de împăratul Haile Se
lassie și a avut o întrevedere cu pre
mierul etiopian.

Partidul Comunist Paraguayan a adresat un apel, 
într-o declarație apărută în ziarul clandestin „Adelante", tuturor forțelor demo
cratice, civile și militare din țară de a constitui fără întîrziere un centru coordo
nator al luptei pentru răsturnarea dictaturii lui Alfredo Stroessner. Tn decla
rație se subliniază că țelul luptei unite a forțelor democratice paraguayene 
trebuie să fie crearea unui guvern provizoriu în vederea democratizării țării, 
eliberării tuturor patrioților întemnițați, ridicării stării de asediu, epurării 
în profunzime a aparatului de stat și organizării de alegeri cu adevărat libere.
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