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per- 
care 
mii

Ca ramură cu cea mai mare dina
mică, industria chimică a înregistrat 
anul trecut un ritm înalt de dezvol
tare — producția ei crescînd cu a- 
proape 20 la sută față de 1968. 
Totuși, Ministerul Industriei Chi
mice nu și-a îndeplinit integral 
planul producției globale pe a- 
nul 1969 Cele 0,2 procente ne
realizate pe ansamblul ministeru
lui — infime la prima vedere — au 
ascuns, în spatele lor, echivalentul 
unei producții de mai multe zeci de 
milioane de lei, în care ponderea ma
joritară au deținut-o unele produse 
de mare trebuință pentru economia 
națională, cum sînt îngrășămintele 
chimice, polietilena ș.a.

Deși handicapată de această res
tanță, ce trebuia necondiționat re
cuperată, întrucît în balanțele econo
miei naționale se contează totuși pe 
produsele respective, în 1970 indus
tria chimică urmează să atingă, după 
cum se știe, un înalt ritm de crește
re — de peste 21 la sută. Realizarea 
exemplară a unei asemenea sarcini 
mobilizatoare depinde indiscutabil de 
cadența îndeplinirii planului în toa-

CU
Convorbire

ing. Nicolae IONESCU 
adiunct al ministrului 

industriei chimice

te unitățile acestei ramuri, încă din 
prima lună a anului. în legătură cu 
această problemă, am avut convor
birea de față.

— Nerealizarea planului în anul 
trecut pe ansamblul Ministerului In
dustriei Chimice s-a datorat, după 
cum este cunoscut, greutăților întîm- 
pinate la punerea în funcțiune a 
instalațiilor de la combinatele de în
grășăminte Craiova, Turnu-Măgurele 
și de la Fabrica de polietilenă de la 
Pitești — ne-a spus interlocutorul. 
Ceea ce aș vrea să precizez este fap
tul că, pînă la sfîrșitul lunii ianua
rie, am reușit nu numai să recupe
răm integral producția restantă din 
anul trecut, ci să depășim totodată

Obișnuința

deamergelațeatni

sarcinile de plan pe această primă 
lună din '

Datele centralizate arată că planul 
producției globale pe luna ianuarie 
a fost realizat în proporție de 103,3 
la sută. De asemenea, indicatorii 
producția-marfă și productivitatea 
muncii au fost depășiți. Producția 
suplimentară realizată peste plan este 
de 77 milioane de lei. In ea se re
găsesc 7 000 tone îngrășăminte cu a- 
zot, 850 tone mase plastice și rășini 
sintetice, 6 000 anvelope, 100 tone bu
tanol etc. produse peste plan. îmbu
curător pentru noi este faptul că va
loarea totală a producției obținute în 
luna ianuarie este cu peste 31 la sut'ă 
mai mare decît nivelul atins în pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. Cu bune rezultate a fost înche
iată și prima decadă a lunii februa
rie.

Putem spune, așadar, că am por
nit bine producția în acest an. O con
tribuție hotărîtoare la rezultatele a- 
mintite au avut unitățile Centralei 
industriale de îngrășăminte chimice 
de la Făgăraș, Centralei de petrochi
mie Pitești, Centralei industriale de 
fibre chimice Săvinești și Grupu
lui industrial Borzești, unde activi
tatea productivă s-a desfășurat cu 
cele mai bune rezultate încă din 
primele zile ale anului.

— Remarcile pe care le-ați făcut 
rie îndeamnă să credem că rezulta
tele bune obținute de unitățile Gru
pului industrial din Borzești și cen
tralelor industriale- de la- Făgăraș, 
Pitești și Săvinești au fost hotărî
toare pentru îndeplinirea și depăși-

Convorbire consemnată de 
loan ERHAN

1970.

pâgubește
® Nou-nouț în repara 
ție ® Am primit scrisoa 

rea dv. I

Univers feroviar. ÎI 
cepem într-o clădire 
adăpostește sutele de mii 
de legături și relee elec
trice și electronice 
blocului de linie automat. 
Ne-a atras aici chenarul 
festiv al zilei de 16 Fe
bruarie, Ziua ceferiștilor.

Alături, o metaforă din 
beton și sticlă — noua ga
ră a puternicei citadele 
muncitorești din inima Car- 
paților : Brașov. Impiegați 
operatori, stăpîni peste a- 
ceastă fascinantă zonă a 
tehnicii feroviare moder
ne... Pupitre de comandă 
cu limbajul lor cifrat... Ta
blouri sinoptice care rapor
tează în fiece secundă „pul
sul" circulației pe magistra
lele de oțel pe o rază de 
zeci de kilometri... Săgețile 
luminoase roșii, albe, gal
bene, semnalele de averti
zare, comenzile scurte, e- 
xacte ne fac să uităm ima
ginea tradițională a acarului 
de la calea ferată, cu fa
nioanele roșii și galbene sub 
braț ; a impiegatului de 
mișcare strigînd la telefon 
și descifrînd bătăile tele
grafului morse ; a mane- 
vranților spărgînd liniștea 
cu fluierele lor ; a bătrîne- 
lor locomotive cu abur res- 
pirînd greu și zgomotos.

ale

Privind curcubeele sub
țiri ce brăzdează în răstim
puri cîmpul tablourilor si
noptice, căpătăm altă ima
gine — cea contemporană
— a unui nod de cale fera
tă unde în numai 24 de 
ore se compun și recompun, 
vin și pleacă sute de tre
nuri.

Acest crîmpei modern 
al peisajului ceferist ne 
sugerează — pe planuri 
vaste — însăși geogra
fia feroviară a țării, com
plexul sistem circulator 
cu artere de oțel racor
date la ritmul construcției 
socialiste. Iar pe aceste ar
tere vitale ale patriei — de 
la Giurgiu (vă amintiți de 
centenarul primei curse 
București — Giurgiu, săr
bătorit anul trecut ?) la Si- 
ghetul Marmației, de la Ga
lați la Oradea — veghează 
zi și noapte ceferiștii, im
portant detașament al cla
sei muncitoare.

Ceferiștii care, alături de 
petroliști, s-au ridicat la 
luptă — în acele memora
bile zile din februârie 1933
— sub steagurile roșii ale 
partidului comunist, împo
triva exploatării și asupri
rii, a primejdiei fasciste ce 
plana peste Europa, au 
înscris cu jertfa lor de sîn-

ge una dintre paginile e- 
roice din istoria mișcării 
muncitorești din țara noas
tră. Tradițiile de luptă ale 
ceferiștilor și petroliștilor, 
săpate cu litere de aur în 
istoria țării, sînt cinstite.și 
continuate de generațiile 
de astăzi, de întregul nos
tru popor angajat în înfăp
tuirea idealului socialist.

Eforturile lucrătorilor din 
transporturile feroviare se 
încorporează firesc în tot 
ceea ce creăm și clădim, 
în progresul multilateral al 
orînduirii noastre. Garnitu
rile cu lingouri de oțel de 
Ia Hunedoara, țevi de la 
Roman, cărbune din Valea 
Jiului, aluminiu din Slati
na, grîu din Bărăgan — 
întregul flux al creației 
materiale este strîns legat 
de răspunderea, hărnicia și 
priceperea ceferiștilor, care 
contribuie la perfecționarea 
„sistemului circulator" al 
economiei naționale.

Ne aflăm la depoul C.F.R. 
Brașov, primul depou com
plet dieselizat și electrifi
cat. Interlocutori — meca
nicii loan Schiau și Du
mitru Tudor, inginerii Oc
tavian Grigorescu, Mircea 
Șuteu și V. Tocariu. Aflăm 
că locomotivele Diesel, e- 
lectrice și Diesel-hidraulice

față 
con- 
ara- 
tea-

Rîndurile de 
sint izvorite din 
statarea amară că 
reori sălile de 
tru sint asaltate de ti
neret. Media de vîrstă 
a spectatorilor de tea
tru trece mult peste 27 
de ani. Care să fie 
cauza ? Există o su
medenie de teorii des
pre concurența televi
ziunii și a cinematogra. 
fului. Este un sîm- 
bure de adevăr, dar el 
nu dă răspuns la pro
blema noastră. Specta
torii de televiziune 
sint în majoritatea lor 
oameni care au căpă
tat de mult deprinde
rea papucilor și a hala
telor de casă. Este greu 
de închipuit că la ora 
8 seara tineretul nos
tru stă bătrînește în fa
ța televizoarelor. Eu u- 
nul nu o cred și cine e 
de altă părere n-are 
decit să-i caute in 
zadar la această o-' 
ră acasă. Am fost 
și noi tineri și cei 
care n-am uitat încă 
putem să depunem 
mărturie despre mira
jul bulevardelor lumi
nate strălucitor, despre 
forfota pestriță a stră
zii care făceau din fie
care seară o mică in
cursiune în marea a- 
ventură a 
Dar printre 
de reclame 
noase care-ți 
eîntă ochiul sint și cî
teva răzlețe, ce-i drept,

vieții, 
sutele 
lumi- 

în-

ale unor teatre. Și to
tuși, tineretul le oco
lește. De ce ? Este o 
întrebare la care nu 
am pretenția să dau 
răspunsul definitiv. 
Sper că acest fenomen 
va deveni o preocupa
re pentru forurile com
petente. îmi voi permi
te doar cîteva ginduri 
pe marginea proble
mei.

Este știut lucru că 
spectatorul de teatru

însemnări
de Amza PELEA

este cu totul altceva 
decît spectatorul de 
film, de exemplu. Ci
nematograful, cu pro
centul său ridicat de 
tehnicitate, a creat un 
spectator de tip mo
dern, cu toate tarele pe 
care modernismul le a- 
duce după sine. La ci
nematograf poți să in
tri oricind și oricum. 
Poți merge singur, poți 
intra la mijlocul filmu
lui. Plăcerea este ego
istă. necesitatea satis
făcută imediat, în 
schimbul a 4 lei. O da
tă intrat in întunericul 
sălii, rămîi singur și te 
lași purtat de umbrele 
de dincolo de ecran. 
Cind filmul s-a termi-

nat pleci din sală la 
treburi. Nu te intere
sează lingă cine ai 
stat, nu te interesează 
ce impresie i-a 'făcut. 
Asemănarea dintre ci
nematograf și teatru 
am putea spune că es
te cam aceeași care e- 
xistă intre o masă lua
tă in fugă la autoservi
re, în pauza de prinz, 
și un dineu dat în cin
stea unei aniversări. La 
teatru vii bine îmbră
cat. Foarte rar singur 
și de obicei cumperi bi
letul cu multe zile îna
inte. Te pregătești pen
tru seara respectivă. 
Acțiunile din timpul zi
lei sint oarecum in
fluențate de faptul că 
„diseară mergi la tea
tru". Luminile se sting 
încet, un gong vătuit 
umple întunericul sălii, 
și o dată cu ridicarea 
cortinei simți fără să 
vrei că faci masă co
mună cu ceilalți spec
tatori. Ceea ce se în- 
timplă pe scenă este 
în cinstea ta. Momen
tele de artă îți apar
țin, sint ale tale, ele 
nu se vor mai repeta 
niciodată exact. Nu se 
vor mai repeta pentru 
că pe scenă sint oa
meni vii, este viață, și 
viața nu este de două 
ori la fel. Un specta
col de teatru este un u- 
nicat. Te simți pose-

(Continuare 
în pag. a V-a)

Telegrame

aparținînd de acest depou 
însumează o forță de trac
țiune de peste o jumătate 
de milion de cai putere. 
Drumul pe care-1 stră
bate această fantastică 
„herghelie" în 24 de ore e- 
chivalează ' j
Pămîntului la ecuator !

Pornind 
puncte de reper ale volu
mului activității, notăm u- 
nele succese definitorii 
pentru „pulsul" muncii de 
aici : cele peste 280 000 to- 
ne/ki’ometri convenționale 
transportate în plus în 1969 
de către feroviarii Regiona
lei C.F.R. Brașov, depăși- 
rea cu 5,63 la sută a planu
lui de transport pe luna 
ianuarie 1970. In prezent, 
angajați cu toate forțele în 
marea întrecere dintre' ju
dețele țării, feroviarii bra
șoveni și-au asumat noi 
sarcini de onoare : îmbună
tățirea utilizării mijloacelor 
de transport (sporirea cu 5 
la sută a coeficientului de 
utilizare a locomotivelor 
Diesel și electrice), reduce
rea imobilizărilor de va
goane, mecanizarea opera
țiunilor etc. Rezultatele bu
ne din prima lună a anului 
constituie un indiciu sem
nificativ că angajamentul 
luat va fi respectat.

Locul reportajului nostru 
— nodul de cale ferată Bra
șov — poate fi asemuit cu 
o „stație-pilot" în ampla 
acțiune de modernizare a 
transporturilor feroviare, 
obiectiv de seamă al direc
tivelor Congresului al 
X-lea al partidului. Astfel, 
prima noastră magistrală 
electrică, București — Bra
șov, a presupus importante 
lucrări de sistematizare a 
întregului parcurs, de cen
tralizare electrodinamică, 
precum și instalarea blocu
rilor automate de linie. 
Tehnica nouă a modificat 
substanțial transportul 
feroviar, aducînd impor
tante mutații în structura 
unor profesii tradiționale.

— O primă etapă — ne 
spune ing. Mircea Șuteu — 
a fost aceea de a-i re-

cu înconjurul

de la aceste

(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare in pag. a III-a)

întoarcerea delegației P.C.R
care a participat la Congresul
Partidului Comunist Francez

frică
Foto : M. Andreescn

Florian BRATEȘ

asupra

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 
în Capitală delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C- al P.C.R., care a participat 
la lucrările celui de-al XIX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Francez.

Din delegație au făcut parte to
varășii Mihail Florescu, membru al 

P.C.R., Ștefan Andrei,

JUDEȚUL

A plecat un-trerr.-din-gară. 

morcat de o locomotivă elec-

membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P C.R.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de tovară
șii Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Ilie Rădu- 
lescu, membri ai C.C. al P.C.R., șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

(Agerpres)

AL TREILEA

FURNAL

LA GALAJI
Pe platforma Combinatului si

derurgic de Ia Galați a tnceput 
construcția celui de-al 
furnal de 1 700 mc — 
inclus în etapa a doua 
voltare a marii cetăți a 
de pe malul Dunării. După in
trarea 
pentru 
acesta 
anuală 
fontă.

Potrivit proiectului, alături de 
furnalul nr. 3, în cadrul ace
leiași etape vor mai fi construi
te furnalele 4 și 5 de 1 700 mc 
fiecare. Anul acesta vor începe 
și lucrările de construcție a 
cocseriei și benzii de aglome
rare nr. 3.

treilea 
obiectiv 
de dez- 
oțelului

in funcțiune, prevăzută 
începutul anului 1972. 

va da țării o producție 
de peste 1 milion tone

(Agerpres)

DE LA ETAJUL 8
AL MINISTERULUI

pentru o colaborare 
internațională liberă

Interviu acordat de președintele Republicii Bolivia, 
generalul ALFREDO OVANDO CANDIA, 

corespondentului „Scînteii" pentru America Latină

— In repetate ocazii, guvernul 
Excelenței Voastre a declarat că 
intenționează să reformuleze struc
tural organismul economic, social și 
cultural al țării. V-aș ruga să îm
părtășiți cititorilor români princi
palele rezultate obținute pină acum 
in această direcție, ca și obiective
le de viitor.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am fost mișcați de mesajul de simpatie pe care Excelența Voastră 

a binevoit să mi-1 adreseze în legătură cu inundațiile care au devastat 
unele regiuni ale regatului-

Exprimînd mulțumirile noastre Excelenței Voastre, Consiliului de 
Stat și poporului român, vă rugăm să primiți asigurarea înaltei noastre 
considerațiuni.

HASSAN II 
REGELE MAROCULUI

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

In numele guvernului elen și al familiilor îndoliate exprim căldu
roase mulțumiri pentru condoleanțele pe care ați avut amabilitatea să le 
adresați, prin intermediul meu, cu ocazia tragicului accident de pe nava 
,,Akrotiri“.

Totodată, vă rog să primiți viile mulțumiri ale guvernului elen pen
tru asistența acordată naufragiaților atît de generos de către autoritățile 
române.

GHEORGHIOS PAPADOPOULOS 
Președintele Consiliului de Miniștri 
. al Greciei

Reflectînd uneori asupra 
risipei de ingeniozitate la 
care se dedau anumiți oa
meni, pentru a eluda apli
carea legii, pentru a se es
chiva de la îndeplinirea u- 
nor înalte imperative so
ciale, te simți îndemnat 
sâ-ți spui i ce apreciabile 
cîștiguri ar fi putut dobîndi 
societatea în întregul ei și 
individul respectiv în mod 
special dacă această labori
oasă investiție de inteli
gență n-ar fi fost deturnată 
de pe căile ei normale, da
că s-ar fi valorificat în so
luții și înfăptuiri spre fo
losul obștii !

Cu asemenea gînduri răs
foiam recent cîteva scri
sori care aveau toate a- 
ceeași temă : felurite sub
terfugii folosite de unii spe
cialiști și, mai grav, de 
conducerile unor întreprin
deri și instituții pentru a se 
eschiva de la traducerea în 
viață a comandamentului 
patriotic referitor la judi
cioasa utilizare a cadrelor 
de specialiști, la apropierea ' 
lor de nevoile și realitățile 
stringente ale producției 
materiale și spirituale

Sînt cazuri izolate, desi
gur După cum se știe, în 
majoritatea lor. specialiștii 
cărora li s-au încredințat 
noi posturi în cadrul aces
tei vaste și complexe ac-

țiuni de redistribuire s-au 
pătruns de importanța ei 
și, dînd curs îndemnului 
conștiinței lor profesionale 
și civice, au răspuns „Pre
zent !" la chemarea parti
dului de a spori zestrea de 
cadre cu pregătire superi
oară a județelor țării, 
atît mai distonante 
situațiile sus-amintite, 
atît mai în flagrantă

Cu 
apar 

cu 
con

tradicție cu principiile eti-

au devenit le trimit sala
riul și condica de prezență 
prin... delegați 1 Dar să vă 
dăm un exemplu din Minis
terul Industriei Construc
țiilor de Mașini..."

Ce se spune în continua
re ? Grupului de uzine pen
tru fabricarea rulmenților 
(cu sediul îh Brașov) i-au 
fost repartizați de către 
ministerul amintit, printre 
alții, un inginer și doi eco-

anchetă socială

cii socialiste se dovedesc 
formulele „magice" uti
lizate pentru a le înlesni 
abdicarea de la un impor
tant imperativ cetățenesc.

„Ca urmare a reorgani
zării ministerelor — se a- 
rată într-o scrisoare — unii 
specialiști au fost transfe
rați din București în alte 
localități, mai aproape de 
producție. în unele cazuri 
însă, transferul s-a produs 
numai pe... hîrtie. deoarece 
cei în cauză au rămas • mai 
departe în Capitală... între
prinderile ai căror salariați

nomiști — Stere Pșanu, 
Ioan Preda și Constantin 
Dumitrescu. Aceștia insă — 
la care se adaugă dactilo
grafa Georgeta Constanti- 
nescu — și-au schimbat 
doar statul de salarii pe 
care le figurează numele 
Ei pot fi întîlniți mai de
parte într-o încăpere a mi
nisterului, la etajul opt.

La început ne-a venit 
greu să credem că relatări
le din scrisoare pot rezista 
Ia o confruntare cu adevă-' 
rul. Nimic nu îndrituia la 
un asemenea simulacru în 
aplicarea măsurilor de re-

partizare echitabilă a spe
cialiștilor pe întreg terito
riul țării.

Ne deplasăm la Brașov.
— Lucrurile stau într-a- 

devăr așa — ne declară se
nin tovarășul Constantin 
Ciornea, directorul comer
cial al grupului. Cei patru 
fac parte din serviciul de 
aprovizionare și constituie, 
în același timp, nucleul 
nostru la București...

— Dar înainte cine se o- 
cupa, pentru dumneavoas
tră, de rezolvarea acestor 
probleme ?

— Uzinele din Brașov și 
Bîrlad aveau cîte un repre
zentant permanent la Bucu
rești Totodată, aceste res
ponsabilități cădeau în sar
cina serviciilor respective 
din uzine

— Aceste servicii au fost 
desființate ?

— Cum să fie ?!...
— Atunci ?
— ? i
Așadar, și servicii 

te — ba unele cu un 
nai mai numeros —
provizionare. de Investiții, 
de export etc., si nucleu) de

intac- 
perso- 
de a-

Victor BÎRLADEANU 
IIie TANĂSACHE

(Continuare în pag. aV-a)

— Bolivia are, realmente, nevoie 
de o schimbare profundă a structu
rilor și guvernul pretinde să o rea
lizeze de acord cu obiectivele gene
rale stabilite în mandatul forțelor 
armate și în diversele planuri ale 
ministerelor. Vom continua politica 
de recuperare a acelor bogății na
turale care au fost predate capitalu
lui străin, în condiții care au preju
diciat interesele naționale. Va fi mo
dificată complet schema minieră a 
Boliviei prin instalarea de topitorii 
și rafinării pentru mineralele noas
tre, pînă se va ajunge la crearea u- 
nei industrii grele. Această industrie 
grea, rafinăriile și topitoriile proiec
tate vor fi proprietatea statului. Co
mercializarea în exterior a minera
lelor și metalelor se află de-acum în 
mîinile statului, prin decretul din 25 
octombrie 1939, care stabilește tot
odată că toate devizele provenite din 
exporturi. în general, să fie predate 
statului.

Sîntem pe punctul de a termina 
elaborarea unei reforme administra
tive care va însemna □ adîncă modi
ficare a întregului sistem guverna
mental, cu scopul ca administrația 
centrală și regională să fie un in
strument eficient al noii politici. În
cepem o mare campanie de alfabe
tizare a tinerilor și adulților. cu 
participarea forțelor armate. care 
vor dedica acestui scop o parte din 
bugetul și personalul lor. La realiza
rea campaniei vor contribui studen
ții, funcționarii și alte categorii ale 
populației. Actualul indice al analfa
betismului în Bolivia este de 65 la 
sută. Telul nostru este să lichidăm 
complet analfabetismul în cinci ani.

Statu] va controla și dirija ma
rile sectoare ale economiei națio
nale, ca minele, metalurgia, petrolul,

petrochimia, sursele de energie, si
derurgia etc, lăsînd firmelor private 
transformarea produselor derivate 
ale acestor mari sectoare economice.

Elaborăm, pentru prima oară în 
Bolivia, o planificare economică și 
socială pe termen lung, mijlociu și 
scurt. Vrem să creăm o nouă scară 
a valorilor sociale, care să elimine 
privilegiile, astfel ca poporul să fie 
centrul activității economice și pro
tagonist al procesului de transfor
mare.

— Pe ce factori favorabili contea
ză guvernul in politica sa actuală 
și, totodată, care sint cei nefavora
bili ?
— Factorii favorabili sînt sprijinul 

popular față de măsurile adoptate 
pînâ acum și față de obiectivele de 
viitor, hotărîrea forțelor armate de 
a continua și de a aprofunda proce
sul de transformare, consensul for
țelor politice tinere de a sprijini pro
gramul de eliberare naționala.

Factorii nefavorabili constau în ac
țiunile imperialismului și ale lachei
lor săi din Bolivia, care uzează de 
putere, influență și de vaste mijloa
ce financiare pentru a stăvili pro
cesul de eliberare, pentru a face ca 
țara noastră să fie din nou supusă 
intereselor colonialiste. „C ’* 
și „C.I.A." foloseso toate 
spre a cumpăra conștiinți 
făima guvernul, stîrnind 
opinia publică din țară și din exte
rior. manevrînd insistent pentru a ne 
paraliza economia. Procesul de elibe
rare al Boliviei determină polariza
rea pozițiilor în sînul partidelor, a- 
titudinile cristalizîndu-se și după 
criteriul generației. Mulți înțeleg 
că în acest moment a nu fi 
de partea guvernului înseamnă a fi 
in favoarea imperialismului. Sim
țim campania ostilă desfășurată pe 
plan internațional contra noastră de 
către imperialism, dar în același

,GuIf Oii"
> resursele 

;ele și a de- 
confuzie în

V. OROS

(Continuare in pag. a Vl-a)
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Lem- 
însă,

nu- 
. . atît 

cît și iarna. Dar 
sînt distribuite (și

bi-

Chipul satului

gospodarilor

se

/

ABONAT

domeniul 
culturale.

Numai că la noi farma
ciile nu vor să fină sea
ma de toate acestea. Din

N-AVETI UN ANTI 
NEVRALGIC IN 
PLUS?

te 
ce 
un 
de

Și. 
un

Constanta, 
de la îmbună- 
administrativ-

n-ai cu 
N-aveți 
tovarăși 
farmaceutic

„FULGER" CU VI 
TEZA MELCULUI

Iovițu care, 
are nevoie, 
lapte tocmai 
„Știți cit mă

de- 
valabilă i cine și 

banii 
chel-

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

LAPTE...

1IAL0G lama mi-i frumos la munte ?

CETĂȚENESC
Așezată în inima Dobrogei, la 

o distanță egală între Dunăre și 
mare, departe de cale ferată și de 
centre urbane, comuna Pantilimon 
este una dintre cele mai_mari, ca 
întindere, din județul 
Ea înmănunchează, 
tățirea organizării 
teritoriale a țării, 
într-o arie cu o 
rază de aproape 
20 km, 6 locali
tăți : Călugăreni, 
Pantilimonul de 
Jos, Nistorești, 
Runcu, Vulturu, 
Pantilimonul de 
Sus — ultima fi
ind și centrul co
munal înspre care 
polarizează inte
resele celor 4 400 
de locuitori ai 
săi.

Aici își desfă
șoară activitatea 
5 cooperative a- 
gricole de pro
ducție, bine con
solidate, o între
prindere agrico
lă de stat și una 
de mecanizare a 
agriculturii, o co
operativă de con
sum, o unitate 
de industrie locală, alte unități 
de deservire a populației. Există 7 
unități școlare, 5 cămine cultura
le, dispensar uman și veterinar, 
cinematograf, 6 biblioteci...

Activitatea de conducere și or
ganizare a maselor de cetățeni 
pentru îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, sociale și culturale care 
să asigure comunei, fiecărui sat 
în parte o dezvoltare continuă ri
dică în fața, organizațiilor de par
tid, a consiliului popular, a prima
rului comunei, probleme de o tot 
mai mare complexitate. Cum își 
găseso ele rezolvarea ?

Vorbind despre sarcinile multi
ple ale consiliului popular, Gheor- 
ghe Frîncu, primarul comunei, ce
tățean cu o îndelungată experien- 

. ță în conducerea treburilor ob
ștești, remarcă t

— Excluzînd obligațiile de ser
viciu, care privesc strict adminis
trația de stat, noi acordăm cea mai 
mare atenție îndeplinirii sarcini
lor economice și îndeosebi conso
lidării celor cinci cooperative a- 
gricole de producție. Dacă avem 
astăzi în .comună sute de construe- • 
ții noi, lumină electrică-, în două 
sate chiar apă curentă (și dacă 
numai într-un singur an se vînd 
prin magazinele sătești mărfuri de 
folosință îndelungată în valoare 
de peste 1 milion lei !), aceasta se 
explică prin veniturile tot mai 
mari obținute de cetățeni prin
munca în cooperativă. Există, cum 
vedeți, un raport direct între
creșterea producției agricole și 
posibilitățile de progres social și 
cultural ale fiecărui cetățean.

între primarul comunei și preșe
dinții cooperativelor agricole de 
producție — aceștia din urmă de
putați sau făcînd parte din

amwiKB h

misia permanentă pentru agricul
tură — s-au statornicit relații 
active de muncă, de colaborare și 
sprijin reciproc, bazate pe înțe
legerea deplină a intereselor fie
cărei unități economice în parte, 
ale comunei în ansamblul ei.

Muncind în acest spirit, consiliul

credințată unor membri ai comite
tului executiv cu experiență și 
spirit gospodăreso. Vedem, de fapt, 
în această repartizare a sarcinilor, 
înscrise în carnetul primarului, ma
terializarea principiului muncii co
lective, care trebuie să se reflecte 
atît în luarea hotărîrilor în comun.

oglindește hărnicia

popular, conducătorii săi, acordă o 
atenție constantă problemelor . de 
studiu gospodăresc — edilitar. Cen
trul civic al comunei este, de altfel, 
o carte de vizită reprezentativă. 
Căminul cultural, școala, dispensa
rul, magazinul universal și alte con
strucții de utilitate publică sînt 
amplasate după un plan de siste
matizare chibzuit. Ulițele — străzi 
bine întreținute ; trotuarele mărgi
nite cu arbori și arbuști ornamentali, 
plantați în ultimii ani. Valoarea 
contribuției în muncă și în bani a 
cetățenilor la efectuarea lucrărilor 
de interes obșteso a depășit anul 
trecut 1,2 milioane lei. Aceasta de
monstrează în modul cel mai grăi
tor că masele de cetățeni au vă
zut în planurile consiliului popu
lar concretizarea propriilor lor do
rințe de a ridica necontenit comuna.

Avem în față agenda de lucru a 
primarului comunei. Sînt înscrise 
obiective care vizează activitatea 
viitoare. Ea este îndreptată cu pre
cădere spre ridicarea aspectului 
gospodăresc-edilitar al satelor com
ponente, unde cerințele sînt mai 
acute și decalajul mai mare. Pînă 
în toamna anului acesta se vor con
strui 20 km de drumuri, un pod 
(peste o viroagă) în satul Runcu, 
va fi regularizat cursul unor torenți 
care provoacă, în timpul ploilor, i- 
nundații. Tot aioi se va moderniza 
căminul cultural și se va construi 
un magazin sătesc. La Nistorești și 
Vulturu se vor construi 4 km 
de trotuare, se va extinde re
țeaua de alimentare cu apă po
tabilă. Pentru o parte însemnată a 
acestor obiective s-au asigurat de 
pe acum documentația de execuție 
și o parte din mațeriale. Conduce
rea efectivă a lucrărilor a fost în-

cît și în stabilirea răspunderilor 
precise ale fiecăruia. Chezășia în
făptuirii lor constă însă nu numai 
în asigurarea documentației sau 
materialelor, în încredințarea lu
crărilor unor oameni pricepuți, ci 
și în strînsa legătură cu cetățenii, 
beneficiarii de drept ai acestor lu
crări.

L-am văzut pe primar la lucru, 
în satele componente ale comunei, 
unde își petrece mai mult de jumă
tate din timp. Unui cetățean care 
solicită o adeverință oarecare i se 
reamintește că în circumscripția lui 
va începe construcția trotuarelor 
sau i se cere părerea asupra posi
bilităților ca această lucrare de in
teres obștesc să fie realizată mai 
repede. In satul Vulturu, consiliul 
popular comunal a amenajat un 
birou, unde în fiecare a treia zi se 
acordă audiențe de către primar 
sau secretarul consiliului. De fapt, 
aceste audiențe se transformă în 
adevărate consfătuiri. Se eliberea
ză. totodată, tot felul de acte soli
citate. $1 în celelalte sate ale co
munei asemenea locuri de întîlnire 
cu cetățenii au fost stabilite în ca
sele unor deputați.

— Contactul nemijlocit cu oame
nii — ne spunea primarul — ne-a 
sugerat nu o dată soluții de mare 
eficacitate în rezolvarea unor 
probleme importante. Iată doar un 
exemplu. In comuna noastră sînt 
circa 40 km de drumuri. Numai o 
treime dintre ele sînt în prezent 
bine întreținute, fapt care provoa
că dificultăți în transportul de măr
furi și călători Piatră avem, ce-i 
drept, din belșug, iar oamenii au 
acceptat fără rezerve să parti
cipe la scoaterea acesteia din 
cariere, la împrăștierea pe drum.

Ne lipseau însă utilajele 
ciale, ca să facem treaba bine. A- 
ceste utilaje le-am cerut direcției 
de specialitate a consiliului popu
lar județean, dar nu le-am primit. 
La propunerea unor cetățeni, lucră
tori în I.A.S.- și I.M.A., sîntem pe 
cale să realizăm acum, din cîteva 

utilaje scoase din 
uz, mijloace sim
ple de execuție a 
lucrărilor și spe
răm să putem în
treține, anual, 
10—15 km de dru
muri.

Luăm cunoștin
ță de o altă preo
cupare, Ia fel d» 
importantă, a con
siliului popular, 
într-una din se
siuni s-a criticat 
o anumită stagna
re în 

■ vieții 
Membrii comite
tului executiv s-au 
întîlnit cu toți 
intelectualii din 
satele componen
te, stabilind îm
preună planuri 
precise de lucru 
Rezultatul ? Ac
tivitatea forma- 

a fost intensificată, 
ie zilnic fil-

țiilor artistice _ 
sînt prezentate aproapi 
me artistice și documentare edu
cative, bibliotecile sătești își împros
pătează cu regularitate fondul de 
cărți, se fac diferite expuneri.

Desigur, viața unei comune este 
mult mai complexă, în activitatea 
de zi cu zi resimțindu-se adesea 
sprijinul, îndă insuficient, al consi
liului popular județean, al direcții
lor sale de specialitate. Din discu
ția cu membri ai consiliului popu
lar comunal a reieșit că avizarea 
unor lucrări de mai mare amploa
re, solicitate de comună, precum și 
asigurarea documentației. se fac 
cu multă încetineală. Inspecțiile 
de specialitate, destul de rare de 
altfel, se rezumă adesea la con
semnarea sumară a unor deficiențe, 
la notarea unor solicitări — și totul 
se termină aici. Activitatea consi
liului popular, a primarului, este 
împovărată datorită unui du-te-vino 
de hîrtii fără nici o eficiență. Sînt 
neajunsuri care, deși nu pot fi ge
neralizate, grevează totuși asupra 
operativității și eficienței activității 
în comună. însă ceea ce ni se pare 
că merită a fi evidențiat în 
comuna Pantilimon este. în pri
mul rînd. angajarea plenară a 
consiliului popular, a comitetului e- 
xecutiv în frunte cu primarul în- 
tr-o susținută acțiune colectivă 
Consultarea largă a deputaților, a 
maselor, atragerea cetățenilor la 
dezbaterea și rezolvarea probleme
lor locale, receptivitatea față de 
propunerile și sugestiile acestora, 
caracterizează stilul nou de muncă 

■ ce se încetățenește în activitatea 
organelor locale ale puterii de stat.

REPARAȚIE
Primim un telefon la 

subredacția noastră din 
Ploiești. Vorbea directo
rul comercial efe la O.C.L. 
Alimentara s „Vă rugăm 
să veniți la complexul 
comercial din strada An
drei Mureșanu. să vedeți 
ce s-a întîmplat. Prin ta
van curge continuu, apă 
pe mărfurile noastre. 
Se produc pagube de mii 
de lei".

La început, am gîndit 
că interlocutorul nostru 
exagerează Dar, depla- 
sîndu-ne la fața locului, 
am putut vedea că la 
depozitul magazinului cu 
autoservire, la farmacie, 
la oficiul P.T.T.R. (pe co- 
lete), pește tot apa curgea 
din tavan mai ceva ca pe 
burlanul de afară. Sute 
și sute de mii de Iei 
cheltuiți recent cu repa
rațiile la acoperiș — 
reparații efectuate de că
tre trustul de construcții- 
montaj local — fuseseră 
azvîrliți pe apa sîmbetei.

Complexul comercial 
despre care vorbim este 
însă o construcție nouă. 
Nu te poți gîndi nici o 
clipă că, imediat ce a fost 
dată în folosință, trebuie 
și reparată. Totuși. așa 
s-a întîmplat. La primele 
ploi s-a constatat că izo
lația termică și hidrofugă 
a acoperișului nu cores
punde : apa pătrundea 
prin planșeu direct > in 
magazine. Constructorul 
— T.C.M. Ploiești — și 
proiectantul — D.S.A.P.C. 
din localitate — au lăsat 
ochii în jos și au recunos
cut că soluția adoptată nu 
este bună. S-au angajat 
să repare greșeala. Zis și 
făcut. D.S.A.P.C. a întoc
mit un nou proiect, care 
a costat mii de lei. Con
structorul s-a apucat de 
treabă și a executat re
parația. Valoarea ei — 
aproape 400 000 lei. (Con
travaloarea, în treacăt fie 
zis, a 5—6 apartamente)

Iată însă că și repara
ția, care a costat 400 000

lei, s-a dovedit necores
punzătoare

— Și acum ce urmează? 
— l-am întrebat pe arhi
tectul Nițu Sever, șeful 
proiectului.

— Am făcut niște con
statări și, printr-o scrisoa
re, le vom aduce la cu
noștința constructorului. 
Vor trebui să înceapă i- 
mediat o serie de lucrări 
provizorii, iar în luna iu
lie vor fi necesare — și 
trebuie făcute — lucrări 
definitive.

— Cine plătește aceste 
noi reparații la reparații?

— Evident, constructo
rul. El a realizat o exe
cuție necorespunzătoare. 
Soluția dată de noi a fost 
bună.

Constructorul este Insă 
de altă părere i „Noi, spu
ne inginerul Iorga, direc
torul trustului amintit, 
am executat totul după o 
soluție ce se dovedește a- 
cum neinspirată. Mă în
doiesc că noi, și nu alții, 
trebuie să suporte pa
gubele...".

Ne-am dus la tovarășul 
Ion Nistorică, vicepreșe
dinte al Consiliului popu
lar județean Prahova. Ci- 

' ne-i vinovat și cine plă
tește ? — aceasta a fost 
tema întregii discuții. 
„Aceasta este, în fond, o 
bagatelă în raport cu 
complexitatea problemei 
teraselor-acopteriș — ni 
s-a explicat. Infiltrații 
sînt și la numeroase 
blocuri de locuințe...' 
spre regretul nostru, 
răspuns concludent la în
trebările de mai sus n-am 
primit. In consecință în
trebarea rămîne pe 
plin 
de ce admite ca 
statului să fie 
tuiți pentru reparația u- 
nor construcții nou-nou- 
țe ? Și reparația la repa
rațiile complexului co
mercial de pe strada An
drei Mureșanu cine o va 
suporta ? Tot statul ?

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii’

O recentă investigație 
ne-a relevat că, în lu
nile de iarnă, stațiunile 
noastre de munte sînt 
mai puțin vizitate decît 
vara. La vilele I.S.B. de
la Sinaia, Predeal, Buș
teni sînt numeroase 
locuri disponibile ; alte 
locuri își așteaptă ama
torii în hotelurile O.N.T. 
bunăoară, cu o săptămînă 
în urmă, numai la Pre
deal erau libere 340 de 
locuri in vilele I.S.B. ; la 
hotelul „Carmen", din a- 
ceeași localitate, alte 30 
de locuri — iar la ho
telul de pe Cioplea, 50 de 
locuri dintr-o sută !

De ce sînt atît de pu
țini amatori ? Să fie de 
vină... „tradiția" — po
trivit căreia munții ar fi 
vizitați numai văra — 
invocată de unii

ducători ai întreprinde
rilor de stațiuni bal
neare ? Pentru a lămuri 
lucrurile, ne-am adresat 
principalilor beneficiari 
ai locurilor de odihnă — 
sindicatele și O.N.T.

După cum se știe. U- 
niunea Generală a Sin
dicatelor repartizează, 
trimestrial, sindicatelor 
un mare număr de bilete 
pentru odihnă la munte, 
suportate (în parte) din 
fondurile sociale. Distri
buite rațional, eșalonat, 
aceste bilete ar trebui să 
asigure accesul la vilele 
I.S.B. al unui mare 
măr de salariați, 
vara 
cum ..... ....
valorificate) aceste 
lete ? Aflăm că în multe 
întreprinderi din Capi
tală sindicatele rămîn cu

Desen de V. TIMOC

bilete de odihnă nevîn- 
dute. Motivul? „Nu se 
găsesc amatori", ni se 
răspunde. Tot ce se poa
te. Sînt însă întreprin
deri (uzinele „Republi
ca", Uzinele mecanice 
etc.), tyide sindicatele fac 
demersuri pentru obține
rea unor bilete în plus. 
Cum adică : unele între
prinderi n-au bilete su
ficiente și altora le pri
sosesc ? Denotă că mulți 
dintre responsabilii . cu 
asigurările sociale (neîn- 
țelegînd însemnătatea tri
miterii salariaților la o- 
dihnă) așteaptă să le 
„pice" amatori, nu dis
cută cu oamenii asupra 
posibilității (și avanta
jelor) unui concediu la 
munte.

Aceasta este explicația 
faptului că multe bilete 
rămîn nevalorificate. A- 
nul trecut, numai în mu
nicipiul București au ră
mas nefolosite 1 000 de 
locuri, distribuite sindi
catelor pentru stațiunile 
de munte ; acum sîntem 
abia la o lună și cîteva 
zile de la începutul tri
mestrului, și la consiliu] 
sindical municipal so
sesc bilete returnate : de 
la fabrica de prefabricate 
„Progresul" ; de la „Mun
tenia" j de Hg sindicatul 
„Casei studenților" (toate 
biletele pentru Sinaia, 
,în bloc !). Adunate lao
laltă, locurile „neonorate" 
însumează cîteva mii în 
Capitală și celelalte o- 
rașe. Ceea ce înseamnă 
că tot atîtea locuri ră
mîn goale la Predeal, la 
Sinaia sau la Bușteni — 
în dauna cetățeanului și 
a statului.

Este evident i 
liul sindical al 
cipiului București 
stituie un «ontrol 
tiv pe rețeaua de
buire a biletelor de odih
nă, în întreprinderi și in
stituții. Sistemul de re
distribuire a biletelor 
returnate, folosit în pre-, 
zent de consiliul muni
cipal. e greoi și biro
cratic, rezultînd și nu

Consi- 
munî- 

nu in- 
opera- 
distri-

meroase bilete care își 
pierd valabilitatea. De 
fapt, consiliul sindical 
municipal află ce „pier
deri" are abia la sfîrșitul 
trimestrului. Nici U.G.S.R. 
nu are o evidență clară 
asupra distribuirii. Și a- 
tunci, cum să se poată 
interveni cu promptitu
dine. redresînd lucrurile . 
la vreme ?

Lucrurile nu stau mai ' 
bine nici la O.N.T. — ce
lălalt mare beneficiar, 
care dispune de circa 30 
la sută din locurile de o- 

, dihnă de la munte. La 
filiala O.N.T. din Capi
tală publicitatea pentru 
petrecerea concediului la 
munte, iarna, strălucește 
prin absență. Investigații
le noastre au dus la con
cluzia că și agențiile 
O.N.T. așteaptă pasiv să 
li se comunice locurile 
disponibile din stațiuni, 
pentru ca abia după a- 
ceea să facă... „ce se mai 
poate face". O.N.T. este 
sau nu întreprinderea 
care trebuie să știe, în 
orice moment, cite și 
unde poate oferi cetățea
nului bilete de odihnă la 
munte ?

N-avem pretenția să fi 
lămurit definitiv pro
blema în discuție. Un 
lucru însă este limpede i 
dacă stațiunile de munte 
rămîn, în parte, goale în 
lunile de iarnă, aceasta 
se datorește nu atît ace
lei „tradiții" despre care 
vorbeam Ia început („nu 
vine omul iarna Ia mun
te"), cît mai ales modu
lui birocratic, lipsei de 
inițiativă și de spirit gos
podăresc ale beneficiari
lor care administrează 
locurile de odihnă. De 
aici necesitatea unei ana
lize temeinice a cauzelor 

. care determină barierele 
„reale" ce stau în calea 
unui acces mai larg al 
oamenilor muncii la 
munte, iarna ca și vara, 
analiză urmată evident 
de măsuri judicioase. Vor 
avea de cîștigat și cetă
țenii, și statul, deopo
trivă.

A. MUNTEANU

CĂUTÎND VINOVATUL,
PĂGUBEȘTE CLIENTUL

Am vizitat recent mai multe ma
gazine și depozite de mobilă. Sînt 
pline de mobilier, dar, cu mici ex
cepții, predomină aceleași sortimen
te greoaie, masive și demodate, 
care nu răspund nici exigențelor 
funcționale, nici celor estetice. E 
drept, uneori se găsesc și garnituri 
suple, cu o linie modernă, cu func
țiuni polivalente. Acestea nu repre
zintă însă decît apariții sporadice. 
Producția lor. considerată „sondaj", 
nu satisface cererea. Dar cum poate 
fi oare sondată cererea, dacă din 
noile produse — camerele „Mara" și 
„Carmen", de exemplu — O. C. L. 
„Mobila" București comandă pentru 
cel mai mare depozit al său, cît.e 
50 și. respectiv, 200 de bucăți ?

— Aceasta este o situație ferici
tă pentru că, adunînd și cererile 
altor beneficiari, am putut totuși 
contracta — ne spune ing. Dumitru 
Nicoară, director general adjunct 
în Ministerul Industriei 
nului. In multe cazuri 
noile sortimente nici nu sînt omo
logate sau, chiar omologate fiind, 
nu mai intră în producție și, deci, 
nici în magazine. De ce? Pentru că 
beneficiarii, pe motiv că sondează 
cererea, ne solicită 50 de garnituri, 
de pildă, dintr-un sortiment. Dar 
o asemenea comandă este neecono- 
micoasă pentru noi și nici avanta
joasă pentru comerț. In fond, cum 
se poate înregistra orientarea ce
rerii, pulverizînd pe întreg terito
riul țării cîteva garnituri ?

Să vedem ce ne spune comerțul. 
Ne adresăm tovarășub’i A. Taco- 
rian, director adjunct în M.C.I.

— Noi vindem ce ne livrează 
producătorii, dar sîntem poate cei

mai interesați în achiziționarea u- 
nor produse noi. De unde să le 
luăm însă, cînd deseori sortimente 
vechi, cărora li se schimbă un bu
ton sau o garnitură, ne sînt pre
zentate drept noi ?

Am fost tentați să dăm dreptate 
tovarășului director. Dar o oa
recare îndoială ne-a făcut să re
venim la producători, mai precis 
la Ministerul Industriei Lemnului. 
Pe scurt, ce am aflat ? Din 470 de 
piese diferite, oferite de M.I.L. la 
contractările din toamnă — gar
nituri în zeci de variante funcțio
nale și coloristice — s-au coman
dat abia circa 160 de piese. Cu ex
cepția camerelor „Dacia" și „Car
men". nici unul din „programele" 
prezentate n-a fost contractat în 
întregime, ci doar în piese dispa
rate. S-au mai oferit comerțului, 
în cantități oricît de mici ar fi do
rit, și sortimente cerute la export. 
Receptivitatea a fost și de data a- 
ceasta redusă, motivîndu-se că „a- 
semenea lucruri nu se cer pe piața 
internă". In schimb 8-au comandat 
camerele „Ilva" și „Irina", garni
turi cu o vechime de peste 10 ani.

— De ce nu renunțați la produ
cerea acestor sortimente greoaie ? 
— am întrebat la serviciul produc
ției din M.I.L.

— De vreme ce comerțul Ie so
licită. continuăm producția, men- 
ținînd, de fapt, un cerc vicios : nu 
oferim suficientă varietate, iar 
cumpărătorii, neavînd ce să alea
gă, solicită mai departe cunoscute
le garnituri. Comerțul ar trebui să 
apere mai bine interesele cumpă
rătorilor.

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
pectiv. „Pe sirmă, stima
bile, pe sirmă !" — vorba 
lui Caragiale. Cu unele 
excepții insă. Cum mi s-a 
intimplat mie, bunăoară, 
care am ajuns in posesia 
unei telegrame fulger ('), 
expediată din comuna 
Bucu-Ialomița (deci, în 
cadrul aceluiași județ), a- 
bia după 34 de ore de la 
transmitere. Cînd, de 
fapt, era prea tirziu !"

De unde rezultă că. u- 
neori, pentru deservirea 
cetățenilor, poșta face a- 
pel și' la serviciile melcu
lui. Fulger, cu viteza mel
cului !

Costin Țugui, din Că
lărași, str.

- 12, ne scrie :
servirea rapidă și 
rapidă, poșta pune 
poziția cetățenilor 
ciile telegrafice, 
transmis un mesaj foar
te urgent ? Dai o tele
gramă fulger, pentru care 
plătești, bineînțeles, o 
taxă suplimentară, și poți 
sta liniștit că, intr-o oră- . 
două, destinatarul e in 
posesia mesajului

Luceafărului 
.Pentru de- 

foarte 
la dis- 
servi- 
Ai de

Măsura luată de orga
nele comerciale ale ora
șului Cimpina, de a dis
tribui populației lapte pe 
bază de abonament este, 
indiscutabil, bună și pro
cedeul ar trebui extins. 
Știe omul că, fiind abo
nat, are asigurat, zilnic,

laptele necesar, fără nici 
o bătaie de cap. Ce se 
fac insă cei neabonați ? 
Că nu tot omul are ne
voie zilnic de un litru de 
lapte și in toată Cimpi
na nu găsești nici măcar 
un strop de nu ești abo
nat.

Ce să se facă ? Rabdă 
și pace / Sau procedează 
ca Mariana 
atunci cind 
merge după 
la... Ploiești.
costă, pe mine uneori un 
litru de lapte, procurat 
de la Ploiești ?— ne scrie 
ea. Exact 24 de lei, inclus 
fiind costul autobuzului. 
Sîntem pentru distribui
rea laptelui pe bază de 
abonament, dar împotri
va exclusivității proce
deului. Nu-i nici comer
cial, nici in folosul cetă
țeanului".

Credem că aveți per
fectă dreptate, tovarășă 
Iovițu, Abonamentele sînt 
un lucru foarte bun; des. 
pre vînzarea fără abona
mente — și ea necesară 
— rămîne să se pronunțe 
consiliul popular orășe
nesc.

ELECTRIFICARE IN 
ZIG-ZAG

)
Un grup de cetățeni din 

satul Copăceni-Prahova, 
făclnd parte din circum
scripțiile electorale nr. 31, 
33 și 34, ne scrie despre 
felul în care au fost elec
trificate ulițele satului. 
„Satul — subliniază ei — 
are 10 circumscripții elec
torale. Dar electrificarea 
nu s-a făcut In funcție 
de contribuția bănească 
adusă de fiecare circum
scripție in parte, ci după 
cu totul alte criterii, mai 
precis după nici unul re
zonabil. Astfel s-a elec
trificat ulița pe care lo
cuiesc cetățeni care, la 
data respectivă, nu-și a- 
cliitaseră contribuția bă
nească, pe cînd ulițele 
noastre, ale celor care 
ne-am achitat obligațiile, 
au rămas in întuneric. 
Cu aprobarea consiliului 
popular comunal (Gura 
Vițioarei), firul electric a 
fost tras cam In zig-zag 
de a ajuns pînă la capul 
satului Vițioara de Sus,

unde locuiește un cetă
țean cu „trecere in sat", 
iar la noi n-a ajuns nici 
pînă astăzi. Toate inter
vențiile la organele loca
le au rămas fără vreun 
rezultat practic".

Dacă organele locale 
n-au sesizat încă zig-za- 
guț electrificării din sat, 
poate ar fi bine să adre
sați o invitație și Consi
liului popular județean 
Prahova. Nu de alta, dar 
au organe de specialitate, 
care pot vedea mai bine.

„Sezonul rece și frec
vența bolilor specifice lui 
impun cu stringență a- 
provizionarea unităților 
farmaceutice cu toate 
medicamentele strict ne
cesare combaterii gripei, 
răcelilor — remarcă, pe 
bună dreptate, Antoane- 
ta Ghidarcea din Tulcea.

care cauză acum, „in plin 
sezon", trebuie să ai no
roc să găsești medicamen
te cum sînt Rinofug, 
Acalor, Codenal, Faringo- 
sept, sirop de tuse, anti
nevralgice. Alergind in 
căutarea lor, te-apucă du
rerea de cap — nu alt
ceva".

Intr-adevăr, și cînd 
gindești că 
s-o combați I 
antinevralgic, 
la Oficiul 
Constanța ?

Mănușa a fost aruncată. Comer- 
cianții o vor ridica ? Greu de spus, 
căci problema se află în atenția 
partenerilor de ani și ani și, deși 
presa a cerut comerțului — și nu o 
dată ! — mai multă receptivitate 
față de produsele noi, optica comer
cială 
prea

Ne ... ________ ___ ____
mare depozit de mobilă din Capi
tală — Militari. Pe baza documen
telor de evidență, șeful depozitului 
ne demonstrează că unele produse 
zac cu lunile. Una din cele mai 
mari stive o formează stocul' de 
divane studio „Ilva" (aproape 1900 
de bucăți), canapeaua extensibilă 
623/11 (1 100 bucăți) etc. E mult
sau puțin ? Dacă ne gîndim că din 
aceste două sortimente se vînd a- 
bia cîteva bucăți pe lună, înțele
gem că stocul ar putea fi lichidat 
abia peste cîțiva ani. S-au mai co
mandat aceste sortimente ?

— Nu — răspunde șeful depozi
tului, nu separat ci, cu unele modi
ficări, ele au fost incluse în gar
nituri ; numai „Ilva" vreo 6 000-

Ciudat I Cînd oferta industriei, 
mai bogată decît în alți ani, este a- 
proape ignorată, cînd vechile gar
nituri sînt menținute cu îndărătni
cie, cum speră comerțul să ofere 
cumpărătorilor o diversitate sorti
mentală corespunzătoare ?

O hotărîre a Consiliului de Mi
niștri din 1968 (nr. 1650) obliga mi
nisterele producătoare să organize
ze producția de mobilier adecvat 
locuințelor cu confort diferențiat. 
Cum se achită producătorii de mi
siunea lor ? Deși au trecut mai bine 
de doi ani de la intrarea în vigoa
re a hotărîrii amintite, n-a apărut 
nici măcar un singur produs cu ’ 
funcțiuni multiple, dimensionat e- 
conomic, atît de așteptat de miile 
de cetățeni care s-au mutat în noi
le locuințe. De ce ? Motivul este cît 
se poate de „obiectiv" : cele cîte
va programe de fabricație (un pro
gram cuprinde mai multe tipuri și 
variante pentru toate camerele u- 
nui apartament) au fost nereușite 
și comerțul nu le-a contractat. In 
momentul de față s-au realizat al
tele. care vor fi prezentate din nou 
comerțului.. Și, presupunînd că vor 
fi acceptate, cînd le vor găsi cum
părătorii ? Răspunsul este echivoci 
„Poate la anul, la viitoarele con
tractări".

Orice comentariu privind impli
cațiile și efectele, atît asupra rea
lizărilor organizațiilor comerciale, 
cît și a deservirii civilizate a cum
părătorilor sînt de prisos. Ar trebui 
poate să adăugăm că defecțiunile 
constatate în aprovizionarea cu mo
bilă a rețelei comerciale se dato- 
resc, așa cum am văzut, atît celor 
care comercializează cît și produ
cătorilor mobilierului. Am fost in
formați că sînt preconizate măsuri 
de redresare a situației, că se vor 
prezenta comerțului, spre cercetare, 
noi sortimente multifuncționale, că 
se va îmbunătăți calitatea produse
lor etc. S-a- părea că reprezentan
ții industriei sînt preocupați atît de 
perfecționarea propriei activități, 
cît și a relațiilor cu comerțul ; la 
fel și reprezentanții comerțului. 
Toate bune, dar cam același lucru 
ni se spusese cu luni, ba chiar cu 
ani în urmă. în numele cumpărăto
rilor, ne exprimăm speranța că 
M I.L. și M.C.I. vor da impulsul ne
cesar organelor în subordine.

nu arată a se fi schimbat 
mult.
aflăm în incinta celui mai

George POPESCU

I
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Sensul unic al propunerilor valoroase
din adunările generale ale salariaților:

Adunările generale ale 
salariaților, aflate în curs 
de desfășurare, demon
strează înalta răspundere a 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor pentru per
fecționarea muncii în între
prinderi, hotărîrea lor de 
a obține rezultate econo
mice superioare, contri
buind la întărirea spiritu
lui colectiv în activitatea 
de conducere și organi
zare a producției. Este 
concluzia pe care comite- 

zi tul de partid al sectorului 
a putut deja să și-o for
muleze, cu atît mai mult 
cu cît — prin membrii co
mitetului, activiștii comi
siei economice, repartizați 
pe întreprinderi — am cău
tat să descifrăm chestiuni
le esențiale de care 
pind, în gradul cel 
înalt, îndeplinirea 
roasă a planului, creșterea 
eficienței economice.

Acolo unde comitetele de 
direcție și organizațiile de 
partid au fost receptive la 
opinia colectivului, au pus 
în discuția adunărilor mari
le probleme ale uzinei și 
secțiilor, tarele activității 
de conducere și programa
re a producției, dezbaterile 
s-au dovedit fructuoase, 
conturînd propuneri utile. 
Am în vedere, spre exem
plificare, adunările gene
rale din secțiile uzinelor 
„Vulcan", „Electromagne
tica", „Tricotajul roșu", 
din întreprinderea de in
dustrie a iutei etc., unde 
participanții la discuții au 
contribuit activ la identifi
carea unor noi .rezerve de 
folosire mai jtfdiâîoa^ă “S ------- ----------  — „----

• timpului de luCFu''și ă mă^....'întrepriiidebed nu- ’dispune,
șinilor, de rtSh'thbilteâre "
unor sortimente.

Cert este — șl experiența 
atestă cu prisosință — că 
adunările generale își ating 
scopul, își demonstrează 

i viabilitatea, în măsura în
" care propunerile partici-

panților sînt examinate cu 
grijă și aplicate. Așadar, 
hotărîtor este acum ca te
zaurul de resurse interne 
dezvăluit sau luminat din 
alte unghiuri de vedere de 
către participanții la dez
bateri să fie cît mai judi
cios valorificat. Aceasta 
se impune cel puțin din 
două motive 1 pe de o

Marin BURCEA,
prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 6 

din Capitală

parte, din necesitatea de a 
stimula cît mai puternic 
interesul și spiritul de răs
pundere al colectivului 
pentru bunul mers al tre
burilor întreprinderii, 
pe de altă parte de a de
monstra salariaților că li 
se solicită propunerile nu 

a fi păstrate 
într-un dosar, ci din o- 

supremă de a le

pentru

iar

de- 
mai 

rigu-

bligația 
da curs, de a le introduce 
în practică. Din aceste con
siderente, comitetul de par
tid al sectorului va urmări 
cu mai multă consecvență 
ca observațiile critice și 
propunerile judicioase for
mulate în adunările genera
le ale salariaților să se 
bucure de întreaga atenție 
din partea comitetelor de 
direcție, comitetelor de par
tid și sindicatelor din între
prinderi.

Concretizarea soluțiilor 
de aplicare a propunerilor 
făcute în adunările gene
rale — bineînțeles, studia
te și selectate cu grijă — 
în planuri de măsuri bine 
gîndite, cu termene și res
ponsabilități precise de în
făptuire, trebuie să consti
tuie, în momentul de față, 
obligația numărul unu a 
comitetelor de direcție. în 
împrejurările cînd se 
junge la concluzia că 

„ipljcarea unei propuneri a- 
fonduri de . care

a- 
a-

:"‘sau 'p'tfr“ și1sin>lplu nu exis
tă condiții de înfăptuire, se 
cuvine ca, alături de su
gestiile materializate în 
planurile, de măsuri tehni- 
co-organizatorice, să se a- 
fișeze și cauzele pentru 
care o soluție sau alta nu 
poate fi tradusă în viață, 
în orice, caz, nici o propu
nere nu trebuie să rămînă 
fără răspuns I

Desigur, nu este totul să 
fie adoptate măsuri, care 
concretizează propunerile 
formulate în adunările ge
nerale ale salariaților. Im
portant este ca acestea să 
prindă viață — și aici tre-

buie să intervină controlul 
permanent al organizațiilor 
de partid. Există, pe a- 
locuri, o experiență bună 
în acest sens. Comitetul 
de partid de la uzina 
,,Vulcan", bunăoară, urmă
rește concret, între două a- 
dunări generale, cum se fi
nalizează cit mai repede 
propunerile făcute. Inten
ționăm ca experiența de 
aici s-o facem cunoscută și 
celorlalte organizații de 
partid. Considerăm necesar 
acest lucru pentru că, în 
unele adunări generale ale 
salariaților, anumiți parti- 
cipanți sînt nevoiți să re
vină asupra propunerilor 
pe care le-au mai 
tocmai pentru că 
cadre de conducere 
n-au ținut seama de ele. La 
întreprinderea metalur
gică de morărit, unde par- 
ticipanții la dezbatere au 
ridicat în multe rînduri a- 
celeași chestiuni care țin 
de mai buna organizare a 
producției și a muncii, de 
o chibzuită gospodărire în 
general, propunerile făcute 
n-au găsit suficient ecou la 
cei datori să le dea curs. 
Or, este limpede că o a- 
semenea atitudine de in
diferență din partea comi
tetului de direcție lezează 
prestigiul adunării gen»- 
rftle,: nu. e de natură . să, 
stimuleze inițiativa și bor- 
nia; colectivă,
' Dar, fn' unele unități eco

nomice. nici organizațiile 
de partid nu combat cu 
exigență tendința de a se 
amîna aplicarea unor pro
puneri, 
faptul că, 
roase, 
nările precedente ale 
lariaților, n-au fost

-făptuite. O asemenea 
tuație am constatat 
întreprinderea de blănuri 
„Republica", unde propu
neri ce datează din - 
nul trecut, privitoare la 
mecanizarea unor operații, 
îmbunătățirea calității unor 
produse, au rămas pe hir-

Așa se 
soluții 

propuse în

făcut, 
există 

care

explică 
valo- 
adu- 

sa- 
în- 
si- 
la

a-

tie, n-au fost finalizate de 
comitetul de direcție f bi
roul organizației de bază 
s-a rezumat doar să ia notă 
de propunerile respective, 
dar de atunci, de la data 
formulării lor, n-a mai 
urmărit dacă sînt sau nu 
în atenția conducerii în
treprinderii.

Evident, materializarea 
unei propuneri sau alteia 
necesită un consum de e- 
nergie pentru definitiva
rea soluțiilor, pentru ale
gerea celor mai eficiente, 
pentru stabilirea condiții
lor în care urmează să fie 
aplicată. Cred că aceasta 
este o etapă hotărîtoare 
care decide înfăptuirea 
propunerilor, dar rostul ei 
nu e pretutindeni înțeles, 
recurgîndu-se la rezolvări 
formale. Mă refer îndeo
sebi la comitetul de di
recție de la întreprinderea 
„Tînăra gardă", căruia i-a 
fost mai comod să co
mande în străinătate un 
sistem de umidificare și 
ventilare a aerului, decît 
să-1 confecționeze din re
surse interne, pe baza so
luției propuse într-una din 
adunările generale pe sec
ții. Asemenea fenomene 
de eludare a ideilor valo
roase, de recurgere la so
luții costisitoare, dar mai 
comode, sînt posibile dato
rită faptului că nici biroul 
comitetului de partid al 
sectorului n-a analizat în
deajuns de temeinic cum 
sînt rezolvate propunerile 
făcute în adunările gene
rale ale ..salariaților, n-a 
combătuți tendințele de 

,forriiâlism„ Tocmai de aceea 
sîntem hotărîți să luăm 
toate măsurile care se im
pun ca asemenea situații să 
nu se mai reoete. Biroul 
comitetului de partid al 
sectorului va urmări cu 
perseverență ca totalita
tea propunerilor prețioa
se făcute în cadrul dez
baterilor să constituie, 
pentru comitetele de direc
ție, un program concret 
de lucru a cărui aplicare 
consecventă să contribuie 
la îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor cantitative și 
calitative ale planului pe 
acest an.

Amplul program, elaborat de con
ducerea de partid și de stat, privind 
extinderea suprafețelor amenajate 
pentru irigații, a necesitat rezolvarea 
imediată a unor probleme dintre cele 
mai diverse. Unele dintre acestea, 
cum ar fi asigurarea bazei tehnico- 
materiale, s-au înfăptuit prin con
struirea unor noi capacități de pro
ducție sau lărgirea celor existente. 
Altele — pregătirea cadrelor de spe
cialiști necesare realizării programu
lui de irigații — nu au fost tratate 
cu atenția cuvenită. In cele ce ur
mează aș vrea să mă refer la cîteva 
dintre aspectele care se ridică în le
gătură cu pregătirea specialiștilor 
în domeniul lucrărilor de irigații.

Complexitatea sistemelor moderne 
de irigații, gradul înalt de tehnicita
te cu care sînt înzestrate impun atît 
în faza de proiectare, de execuție 
propriu-zisă, cît și în cea de exploa
tare prezența activă pe teren a spe
cialiștilor cu stu- ______________
dii superioare șl wmmmmiibmm—w 
medii. Analizele 
economice, efec- _ _
tuate recent asii- g _ _
pra rezultatelor B W* | hh
obținute pe te- | I l
renurile irigate Mg | zt fffl
din cîteva sis- ■ ■ “
teme mari, cum 
sînt : Calafat-Băi- 
lești, județul Doli, 
Jegălia, județul 
Ialomița, și Ca- 
rasu, județul Con
stanța, au scos la 
iveală ’ faptul că 
producțiile obți- j
nute nu 
măsura 
taților, 
situație este de
terminată, 
altele, de 
unui număr 
respunzător 
specialiști. Ca ur
mare, exploata
rea sistemelor nu 
se face rațional.

Conducerea de 
partid și de stat 
a trasat sarcini 
precise Ministe
rului Agriculturii 
și Silviculturii și 
Ministerului 
vățămîntului 
rezolve problema 
profilului și a lo
cului de pregătire 
a specialiștilor de 
îmbunătățiri fun
ciare. In cuvînta- 
rea la plenara 
C.C. al P.C.R. din 
10—13 decembrie 
1969, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
criticînd Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, care nu a asigurat pre
gătirea cadrelor pentru sistemele de 
irigații, sublinia : „Trebuie să ne pre
ocupăm serios de asigurarea cadre
lor necesare — specialiști și munci
tori — pentru cultivarea suprafețe
lor irigate", arătînd, în continuare, 
că încă în această iarnă să fie luată 
măsurile ce se impun.

Problema asigurării cadrelor cu 
pregătire superioară pentru-sisteme
le de irigații comportă pregătirea și 
formarea a două specialități i ingi
nerul de îmbunătățiri funciare și in
ginerul agronom. Pentru realizarea 
sarcinilor celui de-al X-lea Congres 
al partidului, care prevăd ca la sfîr- 
șitul anului 1975 să se ajungă la 
2,5 milioane hectare amenajate pen
tru irigat, trebuie să fie pregătiți 
anual circa 200 ingineri de irigații. 
Ei urmează să efectueze studii, să 
întocmească proiecte, să asigure 
realizarea și exploatarea sistemelor 
de irigații. Azi, formarea cadrelor 
din această specialitate se face foar
te dispersat, în cadru] unui institut 
politehnic sau la facultățile de con-

sînt pe 
posibili- 
Această

între 
lipsa 
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Acceleratul
de mîine
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profila pe mecanicii și fo- 
chiștii de pe locomotive'e 
cu aburi. A fost bătălia 
cea mai dificilă, esențială 
pentru „calea liberă" dată 
progresului tehnic.

Depoul oferă multiple 
dovezi ale acestei izbinzi. 
Zeci și zeci de mecanici, 
intre care Marian Enescu, 
Vasile Predescu, Ion Cu- 
reteanu. Andrei Popescu, 
Irofte Ștefan, cu vechi 
state de serviciu în sluj
ba aburului, au străbătut 
tenace, învățînd, un verita
bil maraton tehnio : loco
motiva Diesel-electrică — 
electrică — Diesel hidrau
lică. Cei tineri, care vin 
acum după această gene
rație a vîrstnicilor, nu mai 
trec prin etapa aburului. 
Cu experiența dobîndită în 
această stație-pllot, depoul 
din Brașov a devenit în 
anii din urmă o școală 
pentru dieseliștii întregii 
țări, pentru mecanicii de pe 
locomotivele electrice care 
se vor avînta pe viitoa
rele magistrale electrifi
cate ale țării.

Pe de altă parte — după 
cum ne spunea cineva — 
depoul a fost și va conti
nua să rămînă o școală 
permanentă nu numai pen
tru mecanicii și ajutorii 
lor, ci pentru toți cei care 
lucrează aici. „Mai bine 
de 30 de ani mi-am cîști- 
gat pîinea la „abur". Re
param supape de siguran
ță și manometre. A venit 
vremea cînd vechile ,,Pa- 
cificuri" au fost date altor 
depouri. Așa am ajuns și 
eu „elev" la .50 de ani. Am 
luat loc în bănci, fără 
să-mi fie rușine. Rușine ar 
fi fost să nu țin pasul cu 
tehnica. Și apoi, nu eram 
singurul învățăcel de vîrs- 
ta asta. Acum repar felu
rite piese pentru locomo
tivele Diesel și electrice. 
Aș putea spune că sigu
ranța circulației începe de 
aici" — Gh. Mihălceanu, 
lăcătuș.

Munca feroviarilor nu 
poate fi concepută în afara 
mișcării perpetue de zi și 
noapte, indiferent de ano

timp. O mișcare la unison 
cu ritmul alert al con
strucției socialiste. Am ur
cat la bordul locomotivei 
electrice „001", care a des
chis, la vremea respectivă, 
magistrala feroviară elec- 
triucată. împreună cu me
canicul Andrei Eopescu și 
ajutorul său Teodor Opriș, 
am străbătut distanța Bra- 
șov-București. Rapidul 22 
a fost dus la destinație m 
exact două ore și 17 mi
nute. Cei doi, oameni des
toinici, pricepuți, crescuți 
la școala responsabilității 
și a disciplinei de fier, 
și-au îndeplinit încă o 
dată misiunea în mod 
exemplar. Andrei Popescu 
are la activ peste un mi
lion și jumătate de kilo
metri. Am notat un gînd 
al său care echivalează cu 
o adevărată profesiune 
de credință : „Niciodată 
nu ai dreptul să uiți că 
de felul cum îți faci dato
ria depind siguranța, pre
cizia transportului fero
viar, că porți răspunderea 
unor vieți omenești - și a 
unor însemnate valori ma
teriale".

După ce am străbătut cu 
viteze pînă la 120 km pe 
oră Valea Prahovei, după 
ce ne-am încrucișat cu ne
numărate trenuri de călă
tori și de marfă, iată-ne în 
stația Ploiești-sud, la în- 
tîlnirea cu garnitura unui 
rapid fără... pasageri, trac
tat de o locomotivă elec
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trică.
— E < „029", condusă de 

Boris Casapu — mă infor
mează Andrei Popescu. A- 
cum experimentează gar
nitura la 140 și 160 km pe 
oră. Sperăm ca la viitorul 
mers al trenurilor să cîști- 
găm noi minute prețioase 
pe distanța București-Bra-
șov.

Minute smulse într-o
veritabilă cursă contra- 
-cronometru, cursă care 
probează că ziua de mîine 
a căilor ferate începe azi. 
Minute care se tezaurizea
ză în marea întrecere cu 
timpul a întregii țări, în
trecere ce-i numără prin
tre protagoniști pe harnicii 
feroviari.
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strucții hidrotehnice, fără ca absol
venții respectivi să aibă în timpul 
studiilor un contact permanent cu 
agricultura, locul unde își vor des
fășura nemijlocit activitatea. Intru- 
cît pe tot parcursul studiilor studen
ții sînt crescuți în concepția că vor 
fi utilizați la lucrări mari, cu carac
ter hidrotehnic, nu în agricultură, 
se înregistrează acel exod de spe
cialiști din unitățile unde au fost re
partizați către alte locuri de muncă.

Iată de ce apare necesitatea în
ființării, în cadrul institutelor agro
nomice, a uneia sau a două facultăți 
de îmbunătățiri funciare cu pro
gram de învățămînt adecvat formă
rii specialiștilor necesari lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare.

Analizînd în perspectivă rolul in
ginerului de îmbunătățiri funciare, 
se constată că, într-un viitor apro
piat, după terminarea programului 
de investiții, el va fi utilizat exclu-

cred că e necesar să se înființeze 
cursuri de pregătire post-universi- 
tară, de scurtă durată, însă cu frec
vență, de circa două luni pe an. 
Prin urmarea cursurilor de către 
600—800 de ingineri anual. în 3—4 
ani s-ar putea realiza o reciclare a 
tuturor specialiștilor care lucrează 
în unități cu terenuri irigate în pro
blemele de bază privind tehnica iri
gației. O inițiativă meritorie pe a- H 
ceasta linie a luat Departamentul în- B 
treprinderilor agricole de stat, care, H 
în 1969, a pregătit, în lunile ianua
rie și februarie, un număr de 200 de 
ingineri, iar în perioada decembrie 
1969—februarie 1970, încă 300 ingineri 
în problemele de exploatare a tere
nurilor și culturilor irigate. Am im
presia că același lucru a început șă 
fie făcut și cu inginerii agronomi din 
cooperativele agricole. Trebuie orga
nizată însă și pregătirea cu caracter 
post-universitar.
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Prof. dr. îng. Cezar NICOLAU,
șeful catedrei de îmbunătățiri funciare din Institutul agronomic „Nicolae 

Bălcescu" București

siv pentru exploatarea sistemelor și 
ca atare formația sa de bază tre
buie să fie tehnică și agronomică. 
Fiind o specialitate de graniță, cred 
că ea trebuie repartizată institutelor 
agronomice, care au cea mai strînsă 
legătură cu activitatea din agricul
tură și care pregătesc și inginerii 
agronomi care vor exploata terenu
rile irigate. în această- direcție se 
duc discuții cu organele de speciali
tate de aproape 7 ani, fără că pro
blema să fie rezolvată corespunzător.

Cea de-a doua activitate din siste- 
ptele de irigații — exploatarea agri
colă a terenurilor și culturilor — 
revine inginerului agronom, care 
trebuie pregătit temeinic în proble
mele de folosire rațională a apei și 
în agrotehnica culturilor irigate. 
Acum, în cadrul institutelor agrono
mice se acordă o atenție mai mare 
pregătirii studenilor în aceste spe
cialități. Există însă în fermele de 
stat și cooperativele agricole de pro
ducție un mare număr de cadre in
ginerești care, fiind promoții mai 
vechi, nu au audiat cursuri de spe
cialitate. Pentru a contribui la per
fecționarea cunoștințelor acestora,

în legătură cu 
necesitatea asigu
rării specialiștilor 
pentru activitatea 
de irigații, aș 
vrea să ridic și 
problema formă
rii cadrelor teh- 

. nice ajutătoare, 
care trebuie să 
participe la cons- 
strucția și în ex
ploatarea hidro
tehnică a acestor 
sisteme. In mul
te cazuri, ingine
rul de speciali
tate este solici
tat să acorde asis
tență tehnică în 
probleme care nu 
reclamă cunoș
tințe atît de dez
voltate. Pe șantie
rele și în 
mele de 
ponderea princi
pală a cadrelor 
tehnice trebuie să 
revină subingi- 
nerilor, adică spe
cialiștilor care 
aplică concepția 
inițială a proiec- 
tanților. Acum e- 
xistă un mare de
ficit de cadre teh
nice cu pregăti
re medie. De a- 
ceea, pe viitor, 
trebuie reexami
nat raportul in- 
giner-subinginer, 

asigurind un e- 
chilibru între cele 
două trepte de 
pregătire. După 

formarea subingine- 
funciare ar

siste-
irigații
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Combinatul de celuloză și hîrtie din Brăila

Dintr-o trăsătură de condei, 
economii de 200 800 lei

„Nu-i prea scump ?" — era titlul unui articol publicat 
în „Scînteia" nr. 8 269 din 6 decembrie 1969 în care se 
critica faptul că la Institutul de cercetări pentru cul
tura cartofului și sfeclei de zahăr din Brașov s-au chel
tuit sume exagerat de mari pentru procurarea mobilie
rului destinat birourilor. în răspunsul trimis redac
ției conducerea institutului arată că au fost întîmpir 
nate greutăți în ce privește procurarea mobilierului 
și în cele din urmă s-a recurs la Combinatul Fon
dului Plastic din București. In partea a doua a răs
punsului se arată i „Ținînd seama de preocupă
rile noastre, ca și de zona turistică in care 
ne aflăm, atît Academia de Științe Agricole și Silvice, 
cît și organele locale dirijează la noi un număr apre
ciabil de vizitatori din țară și de peste hotare, pentru 
care considerăm că buna dotare cu mobilier și aparatură 
mărește importanța institutului". Se impune o preci
zare. Importanța institutului ar putea crește în primul 
rînd prin crearea de noi soiuri de cartofi și sfeclă de 
zahăr cu însușiri de producție și calitative superioare, 
prin stabilirea unor noi măsuri agrotehnice care să 
ducă la sporirea recoltelor. Acestea și nu mobilierul 
vor impresiona pe vizitatorii din țară și de peste hotare. 
De altminteri, în răspunsul primit din partea Academiei 
de Științe Agricole și Silvice și i--*--*--*--1 
cercetări pentru cultura cartofului și 
de zahăr se arată : , ~ 
tuate în 
cole Centrale . .
demia de Științe Agricole și Silvice și Institutul de cer-

Institutul de
__  . _ ,i a sfeclei 

_ _ _ ___ „Ca urmare a analizei efec-
comun de către organele Băncii Agri- 

sucursala județeană Brașov, Aca-
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cetărl pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr — 
Brașov s-a stabilit, de comun acord, lista mobilierului 
necesar. Ca rezultat, s-au operat reduceri în valoare 
de lei 200 800 față de lista anterioară. S-a sistat execu
tarea mobilierului contractat cu Fondul Plastic Bucu
rești și nerealizat pînă la 31 decembrie 1969, urmînd 
ca beneficiarul să se adreseze unui alt furnizor, în 
condiții economice mai avantajoase".

Iată cum, printr-o trăsătură de condei, rod al unei 
chibzuinți, s-a putut face o economie de 200 800 lei. Este 
totuși ceva.

>>

pătrate", re- 
mecanică de

Roțile" aprovizionării sînt 
tot... pătrate

In urma publicării notei : „Ca pe roți... 
feritoare la lipsa unor materiale la Uzina
material rulant din Cluj, Centrala de material rulant, 
din Ministerul Transporturilor, ne-a scris următoarele : 
„La începutul acestui an nu erau acoperite ou repar
tiții la U.M.M.R. Cluj 630 sortimente, in majoritate 
coordonate de Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul Industriei Metalurgice ; o situație 
similară există în toate unitățile cen.ralei noastre, care 
nu aveau acoperite cu repartiții peste 900 de sorti
mente. în cursul lunii ianuarie s-au asigurat repartiții 
și livrări la produse cheie pentru producția uzinelor 
noastre, ca, spre exemplu, Ia țevi fierbătoare, oțel la
minat canelat pentru arcuri, burghie și alte scule, dife. 
rite laminate din oțe’ și neferoase.

Cu toate insistențele centralei noastre, trebuie men
ționat că și în prezent Ia U.M.IVI.R.-Cluj mai sînt nere
partizate încă 316 sortimente".

■».
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părerea mea, și 
rului de îmbunătățiri 
trebui încredințată-tot institutelor a- 
gronomice, deoarece în acest fel s-ar 
crea condiții de. omogenizare a mo
dului de pregătire a celor care ac
tivează în sectorul de irigații.

Execuția și exploatarea sistemelor 
de irigații, presupun și asigurarea 
acestora, cu muncitori, .calificați. In 
această privință se constată lipsuri 
serioase. O dovadă concludentă sînt 
următoarele cifre, care reprezintă 
deficitul de cadre de muncitori pen
tru exploatarea suprafețelor irigate 
în anul 1969 : circa 9 000 agenți hi
draulici, udători și manipulanți de 
echipamente mobile de aspersiune, 
7 800 de mecanici și electricieni pen
tru acționarea grupurilor de pom
pare și de aspersiune și circa 500 
de maiștri mecanici pentru repara
rea acestor utilaje. Această situații 
se datorește în bună măsură și sla
bei preocupări a organelor agricole 
județene, care au trimis la școlari
zare în școlile profesionale ale Mi
nisterului Agriculturii și 
rii numai 30—50 la sută 
sarul de oameni pentru 
respective. Din păcate, 
școli nici programa nu 
scopului și în bună parte nici cadrele 
didactice. Ca urmare, pregătirea
mecanicilor, electricienilor și celor 
din alte specialități s-a făcut cu totul 
necorespunzător. Aș propune ca Mi
nisterul Agriculturii si Silviculturii 
să analizeze posibilitatea pregătirii 
cadrelor calificate ' într-un număr 
restrîns de centre, care dispun de 
cadre didactice competente, și să do
teze aceste centre cu material docu
mentar și didactic corespunzător.

Intrucît în stațiile de pompare 
pentru irigații se lucrează la tensiuni 
electrice mari, cu motoare puternice, 
se folosesc aparataje de automati
zare și telesemnalizare, care reclamă 
o mină de lucru cu calificare ridi
cată, aș propune ca pregătirea mun
citorilor și maiștrilor în specialitatea 
de electricieni să fie făcută numai fn 
școlile Ministerului Energiei Elec
trice.

Amploarea și complexitatea 'sarci
nilor din domeniul irigațiilor recla
mă ca un obiectiv de mare răspun
dere rezolvarea promptă a proble
mei asigurării cadrelor de specialiști 
necesare.

Silvicultu- 
din nece- 
meseriile 
la aceste 

corespunde
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Prin urmare, problema aprovizionării cu materiale a 
Uzinei mecanice de material rulant din Cluj s-a rezol
vat... pe jumătate. Procesul de producție al uzinei clu
jene are încă de suferit. Ceea ce face necesară, în con
tinuare, intervenția centralei de resort.

Relansare pe curba succeselor
producțiem

In nota „Un ac pentru un balon", publicată recent în 
ziarul nostru, se scoteau in evidență unele neajunsuri 
în gospodărirea resurselor materiale și bănești ale 
uzinei de țevi „Republica" din Capitală. Receptivă, 
conducerea uzinei ne-a trimis cu promptitudine răs
punsul sâu. După ce se reamintesc, pe scurt, cauzele 
— din afară, dar și din activitatea proprie a colectivu
lui întreprinderii — care au generat obținerea, anul tre
cut, a unor rezultate eeonomico-financiare nefavorabile, 
în scrisoarea întreprinderii bucureștene se spune : „Co- 
mitetul de direcție, organizația de partid, întreaga masă 
de salariați din uzină sînt ferm decise șă lichideze în 
totalitate cauzele care au influențat în mod negativ 
rezultatele activității economice a anului 1969".
, Totodată, scrisoarea ne informează că, în luna ianua
rie a.c., după o lungă perioadă de neîndeplinire a sar
cinilor prevăzute, uzina și-a realizat planul lunar la 
producția globală și marfă, cel sortimental, de con
tracte și încasări. Sperăm ca aceste rezultate să repre
zinte primul pas spre cota maximelor exigențe, al cărei 
„aer" tare colectivul acestei mari uzine metalurgice 
din Capitală l-a respirat ani de zile. Succes 1
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rea planului pe ansamblul ministeru
lui. Vă rugăm să deplasați cimpul 
analizei și în spatele cifrelor medii.

— De astă dată, rezultatele medii 
nu reprezintă însumarea aritmetică 
a depășirilor substanțiale cu nerea- 
lizările accentuate. Toate centralele, 
grupurile industriale și unitățile di
rect subordonate ministerului nostru 
și-au realizat și depășit în luna ia
nuarie principalii indicatori de plan. 
Deci, putem vorbi de o aliniere a 
unităților industriei chimice, în 
sul pozitiv al cuvîntului.

— Spunind aceasta, vă gindițl, 
te, și la Combinatul chimic 
la Craiova sau la alte unități
anul trecut, lună de lună, nu și-au 
realizat planul ?

— Bineînțeles. Țin să subliniez că 
toate unitățile de care aminteam că 
anul trecut au rămas sub plan și-au 
realizat și chiar depășit sarcinile pla
nificate pe luna ianuarie.

— Care sînt elementele esențial* 
in măsură să explice acest reviri
ment și ce vă propuneți pentru îm
bunătățirea în continuare a activității 
în această importantă ramură a eco
nomiei naționale 1

— Startul bun luat din prima lună, 
de marea majoritate a unităților in-, 
dustriei chimice, a fost pregătit încă 
din ultimul trimestru al anului tre
cut. Acest reviriment era de așteptat 
să se producă. In ultimele luni ale 
anului 1969, eforturile specialiștilor 
noștri au fost concentrate asupra re
zolvării unor probleme tehnice la in
stalațiile care pînă atunci pricinui- 
seră neajunsuri în realizarea planu
lui. Acestei acțiuni i s-a adăugat pre
ocuparea de a urgenta, acolo unde 
stadiul execuției a permis, intrarea 
mai devreme în probe tehnologice a 
obiectivelor și capacităților noi și asi
gurarea tuturor condițiilor ca această 
operațiune vitală pentru punerea în 
funcțiune să se desfășoare în condiții 
cît mai bune. Ca exemplu, se poate 
aminti punerea în funcțiune înainte 
de termen a instalației Melana III 
de la Uzina de fibre și îngrășăminte 

' chimice din Săvinești.
— Realizarea ritmică a planului în 

primele 40 de zile din acest an de 
către toate centralele și grupurile in
dustriale ale ministerului oferă pre
misa unei evoluții tot atît de bune . 
și în lunile următoare ? Ce socotiți 
că trebuie întreprins, încă de pe 
acum, ca acest început de bun au
gur să se consolideze, să devină o 
constantă in activitatea unităților in
dustriei chimice ?

— Elementul de garanție în reali
zarea planului îl constituie, indiscu
tabil, atingerea parametrilor tehnico- 
economici la toate capacitățile și o- 
biectivele, recent sau mai de mult in
trate în funcțiune. ,în acest scop au 
fost luate măsuri ca centrallele, 
grupurile industriale și institutele de 
proiectări și cercetări să acorde tot 
sprijinul întreprinderilor pentru so
luționarea problemelor legate de în
lăturarea cauzelor care împiedică 
realizarea parametrilor proiectați. 
Respectarea regimului tehnologic de 
fabricație în industria chimică este, 
de asemenea, una din principalei? 
condiții pentru menținerea în stare 
de funcționare a instalațiilor și de 
realizare a produselor de calitate su
perioară. Este cu atît mai necesar 
ca conducerile unităților să se ocupe 
cu toată răspunderea de bunul mers 
al instalațiilor și stricta respectare 
a proceselor tehnologice, întrucît 
chiar și în acest an au mai apărut 
întreruperi în funcționarea unor 
utilaje și instalații.

O altă cale în măsură să ofere 
resurse de creștere a producției in
dustriei chimice în acest an o va con
stitui respectarea cu strictețe a pla
nului de revizii și reparații, acor- 
dîndu-se o mai mare atenție pregă
tirii lor în timp util. In acest scop 
se va urmări dezvoltarea producției 
de piese de schimb în unitățile spe
cializate ale ministerului și în ate
lierele proprii ale întreprinderilor.

Funcționarea normală a instalații
lor este condiționată de aproviziona
rea ritmică cu materii prime și ma
teriale. Conducerea ministerului a 
luat măsuri în acest sens. Este ne
cesar ca centralele și grupurile in
dustriale să urmărească derularea 
ritmică a contractelor încheiate.

Un alt obiectiv important 
realizarea sarcinilor ce revin 
triei chimice în acest ultim an 
cinalului îl constituie intrarea 
men, în funcțiune, a celor 47
tive prevăzute pentru 1970, fapt ce 
a făcut obiectul unor analize cu fac
torii de răspundere din Ministerul 
Construcțiilor Industriale și Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, la care au fost antrenate uni
tățile beneficiare, institutele de pro
iectare, întocmindu-se grafice coor
donatoare pentru livrarea utilaje
lor și executarea construcțiilor.

Ridicarea gradului de folosire a 
utilajelor, a capacităților de produc
ție din întreprinderi, sporirea pro
ductivității muncii, folosirea raționa
lă a forței de muncă, întărirea or
dinii și disciplinei necesită din par
tea lucrătorilor din industria chimică 
eforturi sporite, punerea în valoare 
cu mai multă eficiență a capacității 
tehnice și organizatorice a cadrelor 
de conducere și a inițiativei creatoare 
a personalului din exploatare, pro
iectare și cercetare.

Cele cîteva măsuri amintite, ca șt 
multe altele, ne dau temeiul să afir
măm încă de pe acum că, în acest 
an, planul ce revine industriei chi
mice va fi realizat ritmic, lună de 
lună, astfel ca în final să putem 
raporta un volum cît mai mare d« 
producție suplimentară, absolut ne
cesară economiei noastre naționale.

pentru 
indus- 
al cin- 
la ter- 
obiec-
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Fantastica

de Luna
O mie de zile
la Susenskoe

9 9
Era în primăvara anului 1897. Du

pă 14 luni petrecute într-o închisoa
re din capitala imperiului țarist, Vla
dimir Ulianov, în vîrstă de 26 de 
ani, era îmbarcat la 30 aprilie, la 
Krasnoiarsk, pe vasul „Sf. Nicolae" 
care, navigînd pe fluviul Ienisei, avea 
să-1 aducă la Minusinsk în sudul 
Siberiei. Cu o căruță țărănească tra
să de cai. a călătorit apoi mai de
parte pînă în satul Șușenskoe. Aci 
trebuia să-și petreacă Lenin cei trei 
ani de exil 
nat pentru 
desfășurată la Petersburg, în cadrul 
organizației 
„Uniunea de luptă pentru eliberarea 
clasei muncitoare". Ajuns în sat, el 
ocupă o cămăruță de 14 metri pă- 
trați în casa țăranului A. D. Ziria- 
nov.

Satul Șusenskoe din districtul Mi
nusinsk, gubernia Ienisei, a fost ales 
nu întîmplător de către autoritățile 
țariste drept loc de surghiun. Era un 
sat izolat din fundul Siberiei, de la 
el pînă la calea ferată depărtarea era 
nu mai mică de 600 de kilometri. In- 
tr-una din scrisorile sale Lenin îl 
descrie astfel : „Un sat mare, cu 
cîteva ulițe, destul de murdar, de 
prăfuit... Se află in stepă, grădini și 
în general vegetație nu există. Satul 
e înconjurat de... gunoi de grajd, ca
re aici nu e dus pe ogoare, ci arun
cat chiar la marginea satului, astfel 
incit pentru a ie
și din sat trebuie 
să străbați întot
deauna peste o 
oarecare cantita
te de gunoi".

După un an, în 
mai 1898. a sosit 
Ia Șușenskoe și 
Nadejda Konstan
tinovna Krup
skaia, împreună 
cu mama ei. 
Lenin o cunoscu
se pe Nadejda 
Krupskaia în a- 
nul 1894 la Pe
tersburg, unde 
ea era învățătoa
re la o școa
lă duminicală se
rală, muncitoreas
că. Cauza comună 
pentru care lup
tau i-a apropiat. 
Numeroși elevi ai 
Nadejdei făceau 
parte din cercu
rile revoluționare 
conduse de Lenin. 
Krupskaia a fost 
arestată pentru 
activitatea desfășurată în cadrul 
„Uniunii de luptă pentru elibe
rarea clasei muncitoare" și exi
lată în gubernia Ufa. Dar, ca lo
godnică a lui Lenin, a cerut și i 
s-a aprobat să-și petreacă exilul la 
Șușenskoe. Aici a avut loc căsătoria 
lor, consemnată astfel în raportul 
șefului poliției districtuale către gu
vernatorul guberniei : „La 10 iulie, 
deportatul politic Vladimir Ulianov, 
care se găsește sub supravegherea 
directă a poliției, s-a căsătorit cu 
Nadejda Krupskaia, deportată pen
tru aceleași motive".

După căsătorie, Lenin și Krupskaia 
s-au mutat în două cămăruțe în ca
sa văduvei A. A. Petrova, unde au 
locuit pînă la 29 ianuarie 1900, cînd 
s-a încheiat perioada de exil.

Așadar, Lenin a petrecut la Șu- 
țenskoe aproape o mie de zile. Deși 
se afla la mare depărtare de tova
rășii săi de luptă și nevoit să trăias
că în condiții de penibile lipsuri 
materiale, el a desfășurat in acest 
răstimp o bogată activitate teoretică 
și de pregătire a unificării forțelor 
revoluționare ale Rusiei într-un par
tid de tip nou. Aici a scris Lenin 
peste 30 de lucrări, printre care : 
„Sarcinile social-democraților ruși". 
„Dezvoltarea capitalismului în Rusia". 
„Programul nostru", „O chestiune ur-

la care fusese condam- 
activitatea revoluționară
social-democrate ilegale

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA 

DE LA S. PODINA

gentă", „Protestul sociaj-democrați- 
lor din Rusia" și altele, i-a studiat pe 
Hegel, Kant, pe materialiștii fran
cezi. în ciuda supravegherii poliției, 
Lenin întreținea contacte permanen
te cu revoluționarii exilați în regi
unea Ieniseiului : G. Krîjanovski,' V. 
Starkov, V. Kurnatovski, M. Slivin, 
A. Vaneev, P. Lepeșinski. Duminicile 
veneau la Lenin țărani din sat și din 
împrejurimi, care îi împărtășeau ne
cazurile lor, îl rugau să le scrie di
ferite cereri, se sfătuiau cu el. îi 
plăcea să se ducă la vînătoare sau 
pur și simplu să se plimbe pe 
malurile Ieniseiului, să admire fru
musețea sălbatică a peisajului, a 
munților Saiani ce-și profilau cres
tele violete în zare. Iată cum își a- 
mintește G. Krîjanovski de una din 
ultimele sale plimbări cu Lenin pe 
malul fluviului : „Era o noapte ge
roasă cu lună șl in fața noastră scân
teia nesfirșita savană a zăpezilor si
beriene. Vladimir Ilici mi-a povestit 
cu însuflețire despre planurile și in
tențiile sale pentmi cînd se va întoar
ce în Rusia. Organizarea unui organ

peste 600 de exponate — documente, 
fotografii, peste 300 de cărți de filo
zofie, economie politică, de care s-a 
folosit Lenin, precum și volume de 
literatură, pe care le citea în mo
mentele de destindere : Pușkin, Pi
sarev, Nekrasov, Turgheniev, Gogol, 
clasici străini.

Șușenskoe nu mai este azi așa 
cum îl descria Lenin, ci un centru 
raional în plină dezvoltare. In jurul 
pieței din mijlocul localității, se rîn- 
duiesc clădirile cu trei nivele ale 
sovietului raional, poștei, casei de 
cultură, hotelului. în sat funcționea
ză o școală tehnică agricolă. Colho
zul de aici obține recolte bune, satul 
este electrificat și radioficat. Multe 
familii și-au cumpărat și televizoare 
pentru că regiunea este cuprinsă în 
sistemul de televiziune "Cosmică „Or
bita". O șosea asfaltată leagă satul 
cu alte localități ale Siberiei. Con
form unei hotărîri speciale a C.C. 
al P.C.U.S. și Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., cu prilejul centenarului 
nașterii lui Vladimir Ilici se organi
zează aici o zonă memorială care cu
prinde cele două case muzeu, un 
monument al lui Lenin, un obelisc 
pe care vor fi gravate numele tova
rășilor săi de luptă exilați în această 
regiune. 33 de case din jurul muze
elor sînt restaurate, pentru a căpăta 
exact aspectul pe

Manifestări consacrate 
aniversării centenar 

nașterii lui Lenin
Ia cadrul manifestărilor care au 

loc în județul Teleorman cu pri
lejul aniversării a 100 de ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin, în 
orașele Alexandria și ' Roșiorii de 
Vede, activiști și lectori ai comite
tului județean de partid, propagan
diști, cadre didactice și alți intelec
tuali s-au întîlnit vineri cu prof. 
Augustin Deac, director adjunct 
Institutului de studii istorice și 
cial-politice de pe lîngă C.C. 
P.C.R. Oaspetele a vorbit despre 
lațiile lui Lenin cu revoluționari și 
socialiști români și despre larga răs- 
pîndire a leninismului în România.

în sala Casei de cultură a sindica
telor din municipiul Baia Mare, lec
torul universitar Gheorghe Pop, de
canul Facultății de filologie de la 
Institutul pedagogic de trei ani, a 
prezentat, în cadrul unei expuneri, 
momente din viața și opera lui V. I. 
Lenin. Expunerea a fost urmată de 
filmul .,Lenin în Samara".

în aceeași zi, în localitate s-a des- 
this o expoziție documentară care 
prezintă viața și opera genialului 
conducător al Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Centenarul nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin prilejuiește numeroase 
manifestări omagiale și în județul 
Botoșani. Astfel, colectivul Fabricii 
de confecții a audiat simpozionul 
„Lenin și revoluția". Peste 400 de 
tineri din municipiul Botoșani au 
participat zilele acestea la simpo
zionul „Lenin și tineretul" — orga
nizat în sala teatrului din localitate 
și încheiat printr-un recital de ver
suri dedicate lui Lenin. (Agerpres)
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De cîteva zile, Sala Dal
les găzduiește un eșantion 
din prima recoltă selenară, 
culeasă la fața locului de 
Armstrong și Aldrin, eroii 
descinși din nava „Apol- 
lo-ll“. Bucureștenii — și 
nu numai ei — trec în șir 
continuu prin fața safeului 
cu pereți de sticlă. Comoara 
dinăuntru, susținută cu de
licatețe de clamele metali
ce, seamănă leit cu o piatră 
foarte terestră. O piatră 
colțuroasă și aspră, ca o 
sfărîmătură proaspătă de 
stîncă, nerotunjită de mîn- 
gîierile vîntului și de lune
cările apei.

Savanții ne asigură, de 
altfel, că nu numai aspec
tul, ci și. compoziția rocilor 
lunare, structura lor chi
mică este foarte apropiată 
de cea a rocilor pămîntene. 
chiar dacă împrejurările 
le-au. conferit alte caracte
ristici. „Același alfabet, dar 
o gramatică diferită", a a- 
firmat unul dintre cei 147 
de examinatori și 650 de 
coexaminatori ai mostrelor 
aduse din Marea Liniștii, 
întruniți în prima decadă a 
anului la Houston. Opinia 
lui nu a fost primită însă 
cu o aprobare unanimă. 
După patru zile de dezba
teri, care au demonstrat că 
polemica vie nu este un a- 
panaj al artiștilor, autorii 
diferitelor ipoteze despre 
originea satelitului nostru 
natural au rămas pe pozi
ții. Comunicatul final men
ționează doar consensul 
stabilit în legătură cu vîrs- 
ta Lunii, care s-ar fi născut 
acum circa 4,6 miliarde de 
ani. deci o dată cu întregul 
sistem solar.

Nu avem nici un motiv 
să ne îndoim de acest re
zultat al analizei rocilor se-

Luna a devenit mai ușoară. O fărîmă din ea este 
expusă și în sala Dalles, din Capitală 

(Foto : M. Cioc)
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lenare. Demonul curiozită
ții mă îndeamnă însă să mă 
întreb ce s-ar fi întîmplat 
dacă Armstrong și Aldrin 
ar fi coborît nu în Marea 
Liniștii, ci în Oceanul Fur
tunilor, 
Conrad 
preună

iar expediția Iui 
și Bean — care, îm- 
cu Gordon, vor face

curînd la București o vizi
tă așteptată cu mult interes 
— n-ar fi avut încă loc. Ar 
fi conchis oare areopagul 
selenologilor că Luna s-a 
născut cu un miliard de ani 
mai tîrziu, potrivit vîrstei 
mostrelor colectate în O- 
ceanul Furtunilor ?

întrebarea pare retorică 
numai la prima vedere. 
Pentru că la Houston s-au 
auzit și voci care susțineau 
posibilitatea existenței unor 
roci lunare mai vechi decît 
cele depistate pînă acum. 
Profesorul J. V. Smith, de 
la Universitatea din Chi
cago, crede, de pildă, că a- 
ceste roci trebuie căutate 
în regiunile accidentate, și 
mai ales pe fața invizibilă. 
O supoziție romantică ? 
Poate. Să nu uităm însă că 
zonele explorate, reprezen- 
tînd un procent infim din 
suprafața totală a Lunii, 
au revelat deosebiri atît de 
mari între ele, îneît specia
liștii care își făcuseră o a- 
numită idee despre vecina 
noastră celestă, după „A- 
pollo-11", și-au schimbat 
complet opiniile după „A- 
pollo-12“. E deci foarte po
sibil ca viitoarele aseleni
zări să însemne tot 
surprize.

Prevăzînd această 
tualitate, ponclavul 
Houston a ținut să ,___
zeze, în încheierea dezbate
rilor, că este prematur să 
se treacă Ia teoretizarea 
datelor obținute. Sau. după 
expresia plastică a unui 
participant, „astăzi știm 
mai mult despre Lună, dar 
o înțelegem probabil mai 
puțin". Un paradox care 
ilustrează o latură esenția
lă a dialecticii cunoașterii, 
în prima etapă a studierii 
oricărui fenomen necunos
cut. Căci, cu toate succesele 
materializate în fragmentul 
cenușiu închis sub sticlă în 
Sala Dalles. Luna mai păs
trează destule taine pentru 
viitoarele generații de sa- 
vanți.

atîtea

even- 
de la 
preci-

Ion HOBANA

Șușenskoe în care a locuit Lenin între anii 1898—1900

titanica lui

*

cinema

de Corado Ne- 
uită, își pierde 

sa 
însă

rămîne decorul 
— cu tigăi, oale.

Casa din satul

Bi

de presă de partid, mutarea peste 
graniță a tipăririi lui jt crearea par
tidului cu ajutorul acestui organcen- 
tral care apărea astfel ca o originală 
schelărie pentru ridicarea întregului 
edificiu al organizației revoluțio
nare".

Cele două case în care a locuit Le
nin la Șușenskoe, astăzi case-muzeu, 
au fost vizitate pînă acum de peste 
un milion și jumătate de oameni 
veniți din toate colțurile Uniunii So
vietice, cît și de peste hotarele el. în 
camera lui Ilici din casa lui Ziria. 
nov, între cele două ferestre se află 
o masă, iar pe masă o lampă cu pe
trol. Un pat de lemn, patru scaune, 
rafturi pentru cărți — iată restul 
mobilierului. în perete e agățat ba
rometrul pe care Ilici l-a adus cu el 
cînd a sosit aici. în casa văduvei 
Petrova — a doua locuință pe care 
a avut-o Lenin la Șușenskoe — vi
zitatorii găsesc același interior de o 
mare simplitate : o masă, un scrin, 
două paturi acoperite cu pleduri de 
lînă, rafturi cu cărți. Pe masa-birou 
— o lampă cu abajur verde, adusă 
de Nadejda Krupskaia, la lumina că
reia lucra Ilici seară de seară, pînă 
tîrziu.

Expozițiile din Șușenskoe cuprind

1
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care 1-au avut a- 
tunci cînd Lenin 
s-a aflat aici. în 
ele vor fi restabi
lite interioare ca
re vor reflecta cu 
exactitate modul 
de viață al țăra
nilor siberieni de 
la sfîrșitul veacu
lui trecut. Arhi- 
tecții restaura
tori. dulgherii și 
alți constructori 
muncesc de zor 
în prezent la rea
lizarea acestei 
zone memoriale. 
Ei s-au angajat 
să încheie toate 
lucrările pînă în 
luna martie.

In anii viitori, 
Șușenskoe va de
veni un orășel cu 
o populație de 
peste 20 de mii de 
locuitori.. cu uni
tăți industriale, 
ou două institute 
ale filialei siberi- 

de Științe a U.R.S.S.ene a Academiei
La 60 de kilometri de Șușenskoe, 

pe Ienisei, se construiește o mare 
hidrocentrală, cu un baraj de 
peste 200 de metri înălțime, care va 
avea o putere instalată de peste 6 
milioane kilowați. Este, desigur, o 
simplă coincidență faptul că hidro
centrala Saianskaia se află in apro
pierea localității unde Lenin și-a pe
trecut trei ani de exil, dar o coinci
dență profund simbolică, pentru că 
electrificarea întregii țări a fost u- 
nul dintre cele mai scumpe vise ale 
lui Ilici. ,

Marea hidrocentrală Saianskaîa, 
prevăzută să intre în funcțiune în 
1975 — ca inima energetică a unui 
nou complex industrial ce va cuprin
de mine și uzine siderurgice, între
prinderi chimice, de construcții me
canice, de industrializare a lemnului, 
un combinat de prelucrare a bogatu
lui zăcămînt de marmură din ime
diata vecinătate a hidrocentralei, uni
tăți de industrie alimentară — va fi 
inclusă, în mod firesc, în itinerarul 
locurilor legate de etapa siberiană a 
biografiei lui. Lenin, constituind un 
monument demn de 
sonalitate.

• Ghici cine vine la cină 7: PA
TRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
o Roșu si auriu: CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Prea mic pentru un război atit 
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: BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21, REPUBLICA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15
• Cînd tu nu ești: CINEMATE
CA (sala Union) — 12,30; 14,30;
16.30.
0 Absență îndelungată : CINE
MATECA (sala Union) — 18,45 : 
21.
O My fair lady : FAVORIT — 10 ; 
15,30; 19,30.
• Anchetatorul din umbră: FES
TIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, TOMIS — 9—15 în continuare; 
18; 20,15.
• Cine ești dumneata domnule 
Sorge?: LUMINA — 9,30—17 în 
continuare; 20.
• Program pentru copii: DOINA
— 9; 10.
• Intr-o seară, un tren...: DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Tarzan, omul junglei: TIM
PURI NOI — 9—15 în continuare.
• Program de scurt metraje pre
miate la diferite festivaluri: 
TIMPURI NOI — 17—21 în conti
nuare.
• Păcatul dragostei: VICTORIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
FLOREASCA - 11,15; ----- '*
18,15; 20,30, MIORIȚA — 
15; 17,30; 20.
• Simpaticul domn R: 
SIOR - 9; 11,15; 13,30; 
20,45, FEROVIAR — 8,30; 
16; 18,30; 21.
• Cînd se arată cucuveaua: FLA
MURA — 9; 11.30; 15,30: 18; 20,30.
• Profesioniștii: GRIVIȚA — 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30, ARTA — 9—15,45 
in continuare; 18,15; 20,30.
• Omul care valora miliarde: 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15.15; 17,45; 20.
• Blow-up: BUZEȘTI — 15,30; 18:
20.30.
• Băieții în haine de piele: DA
CIA — 8,30—20,30 în continuare.
• 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.
• Calabuch:
20,30.
• Urmărirea: 
11; 13,30; 16;
— 9,30; 12; 15;
• Dragă Brigitte:
9,30—16 în continuare; 18,15; 20,30.

• Via Mala: GLORIA -, 11,15] 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; ’8,15; 20,30.
• Wlnnetou In Valea Morții: MO
ȘILOR — 15,30; 18, DRUMUL
SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Marșul asupra Romei: MOȘI
LOR

AGENDA MUZICALĂ

EMIL SIMON LA PUPITRUL
FILARMONICII ENESCU

13,30; .16;
10; 12.30:

EXCEL- 
16; 18,15; 
11; 13,30;

COTROCENI

MELODIA — 8,30; 
18,30: 21, AURORA 
17,30; 20.

VOLGA -

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatului): 
Concert educativ pentru elevi cu 
tema: Cultura muzicală româ
nească în sec. XX — 10,30. Pre
zentator: V. Cristian.
• Opera Română: Motanul în
călțat — 11; Chopinlana; Nastasia
- 19,30.
• Teatrul de operetă: Secretul 
Iul Marco Polo — 10,30; My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
Eiale" (sala Comedia): Coana Chi- 
rlța — 10,30; Alizuna — 15; Enig
ma Otlliei — 19,30 ; (sala Studio) : 
Al patrulea anotimp — 10,30; Pă
rinții teribili — 15; Cine ești tu ?
— 20.
• Teatrul de comedie: Dispariția 
lui Galy Gay — 10,30; Nicnic — 
15,30; 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu); D-ale carnavalului — 10; 
Transplantarea inimii necunoscu
te — 15 ; 20 ; (sala din str. Alex. Sa- 
hla): Viraj periculos — 10; Puri- 
cele în ureche — 15; Sfîntul Mi
tică Blajinu — 20.
• Teatrul „U. I. Nottara" (sala 
Magheru): Vijelie în crengile de 
sassafras — 10; Cînd luna e al
bastră — 15,30; O casă onorabilă
— 19,30; (sala Studio): Enigmatica 
doamnă „M“ — 10,30; Ce scurtă e 
vara — 16; Anonimul — 20.
• Teatrul Mic : Carlota — 10,30 ; 
Primarul lunii și iubita sa — 
15,30 , Prețul — 20.
o Teatrul Giulești: Visul unei 
nopți de Iarnă — 10; Comedie cu 
olteni — 15; Geamandura — 19,30. 
e Teatrul „Ion Creangă": Poveste 
neterminată — 10; 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Elefănțelul cu
rios — 11; Cabaretissimo — 19,30; 
(sala din str. Academiei): Pun
guța cu do! bani — 11.
® Teatrul evreiesc de stat: Răz
bunarea suflerulul — 11; Mazel- 
tov ț — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) Varietăți — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr 
174): Nicuță... la Tănase — 19,30.
A Teatrul de revistă și comedie: 
Floare de cactus — 10; 19,30; (la 
Sala Palatului) : Fotbal Mexic -70
— 11; 16; 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Esop, 
viata, muzica și noi — 20.
• Circul de stat: Mirajele circu
lui — 10; 18: 19,30.

Pentru a treia oară in această 
stagiune la pupitrul celor două or
chestre bucureștene: Filarmonica 
„George Enescu" și Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii, tinărul 
șef de orchestră Emil Simon a con
firmat recent înalta sa clasă sub 
cupola Ateneului Român.

Fervent susținător al celei mai 
tinere generații de compozitori ro
mâni — Emil Simon a inclus in 
programul recentului său concert o 
interesantă pagină a compozitoru
lui Dan Voiculescu, lucrarea „Vi
ziuni cosmice". Încredințată unei 
formații orchestrale reduse, dar cu 
mari potențe coloristice și expre
sive,_ piesa lui Dan Voiculescu, com
pusă in anul 1968. a găsit în mem
brii orchestrei și in dirijor inter
preți receptivi și fideli.

Recunoscut ca un excelent acom
paniator după ultima ediție a Fes
tivalului „George Enescu" (calitate 
ce poate constitui uneori și un im
pediment — a se vedea ultimele sale 
concerte în Capitală, unde figurau 
în program cite două lucrări con
certante...), Emil Simon, beneficiind 
de/prezența tînărului violonist fran
cez Râgis Pasquier, intr-un evi
dent progres tehnic și interpreta
tiv. posesorul unui ton deopotrivă 
cald si viguros, r. realizat o plauzi-

bilă echivalență sonoră a Concer
tului nr. 1 in Re major de Proko
fiev, solistul și orchestra evidenți. 
indu-se in special in partea a Il-a.

Afinitatea temperamentală pentru 
impresionișt’ face ca echivalențele 
sonore ale paginilor marilor colo- 
riști să ajungă in interpretarea sa 
foarte aproape de punctul in care 
se pot numi momente de referință. 
„Mormintul lui Couperin" de Ravel 
a relevat din nou excelenta dispo
ziție din ultimul timp a Orchestrei 
filarmonicii „George Enescu".

Punctul culminant al concertului 
l-a constituit, fără îndoială, remar
cabila interpretare a „Simfoniei da 
requiem" de Britten, pagină de un 
profund umanism. înălțarea edifi
ciului sonor a constituit punctul in 
care orchestra și dirijorul au obți
nut maximum de conlucrare, de 
participare.

Emil Simon — căruia specializa
rea cu Sergiu Celibidache i-a dat 
pe lingă indemînare tehnică și șan
sa unei aprofundări a esenței mu
zicii — a confirmat din nou. la pu
pitrul Orchestrei filarmonicii 
„George Enescu", nivelul, interpre
tativ pe care l-a atins în drumul 
atit de dificil spre consacrare.

Mihai MOLDOVAN
v v»

SCRISORI CĂTRE OPERETA

Ipostaza de „distracție" 
și vagă indiferență a lui 
Beaumarchais din specta
colul de la Giulești este 
una agreabil-fantezistă. Sau 
una reală, dacă lăsăm pe a- 
cest alter ego în dreapta 
prosceniumului și urmărim 
pe vitalul, combativul, ne
cruțătorul Beaumarchais în 
„prezența" sa sui-generis, 
pe scenă, în desfășurarea 
„Nunții lui Figaro".

Beaumarchais marchează, 
ca nimeni altul acel mo
ment în care personalita
tea creatorului începe să 
joace primul rol în come
die ; acel moment în care, 
aplaudate sau nu, sînt în 
primul rînd ideile, teoriile, 
simpatiile și aversiunile 
sale.

Ca nimeni altul — fiind
că, între alte trei creații 
mediocre, Beaumarchais a 
reușit performanța a două 
capodopere și a unui tip 
nemuritor — Figaro. Și a- 
cest Figaro, mai mult decît 
Renart, Pathelin și Panurge 
la un loc, este în primul 
rînd, autorul însuși, om cu 
experiență socială tipică. 
Sînt destule sugestii pen
tru această identificare au
tor — Figaro în acel „cu- 
riculum vitae" pe care-1 
face Figaro în actul al 
V-lea al piesei. Ca ni
meni altul — fiindcă bur
ghezul înnobilat „peste 
noapte" dar și după o 
„luptă seculară" avea de 
spus o mulțime de lucruri. 
Comunicării și impunerii 
mesajului său revoluționar 
avea să-și subordoneze va
nitatea, ambiția, energia, 
acea capacitate a sa carac
teristică „de a face și pe 
dracu în patru ca să placă"

Construind — cu mare 
meșteșug, de altfel — o in
trigă oarecare în jurul pie
dicilor puse în calea plă
nuitei nunți a lui Figaro 
cu Suzanne de către con-

tele Almaviva — care, s-a 
cam plictisit de căsnicia cu 
Rosine (vezi „Bărbierul din 
Sevilla") și regretă, privind 
către subretă, ușurința cu 
care a renunțat la dreptul 
primei nopți — Beau
marchais face unul dintre 
cele mai incendiare proce
se de acuzare a nobilimii.

Afirmarea burgheziei în 
plină ascensiune începe cu 
o uriașă negație. „Nunta lui

morabil 
bucătăriei „ .
coșuri, funii de ceapă — 
bogată așadar în detalii 
naturaliste. în care . Dinu 
Cerhescu situează și „scena 
judecății". încăperile pala
tului sînt răpănoase, în 
ruină sau în reamșnajare. 
Dependințele sînt de mare 
gospodărie țărănească. Cos
tumele seniorilor (costume
le. în totalitatea lor, spar

(mterpretat 
greanu) își 
morga și eleganța sa se
niorială. Rămîne însă un 
feudal egoist, voluntar, vi
clean și încăpățînat „ca un 
burghez" ; plin de slăbi
ciuni și ridicol ; un om ce 
aleargă pe scări în căuta
rea Suzannei. Rosina (in
terpretată cu eleganță de 
Dana Comnea) rămîne 
distinsă și grațioasă, dar

zz-NUNTA LUI FIGARO"
de BEAUMARCHAIS

pe scena Teatrului Giulești

de maximă strălucire. Par
titura gesturilor, desenul 
mișcării sale, bine elabo
rate, nu sînt atît de bogate 
și de variate îneît să nu îți 
dea pe alocuri sugestia u- 
nei anumite maniere Lip
sesc verva, scînteierile. a- 
tributele de virtuozitate, 
care, și ele. au făcut perso
najul nemuritor, inter- 
preții — memorabili. Și 
mai ales lipsește fericita 
bogăție a nuanțelor acestui 
personaj de amară expe
riență și de vie inteligen
ță care este Figaro. Astfel, 
celebrul monolog din actul 
al V-lea este rostit aproa
pe în întregime pe unica 
tonalitate a revoltei fără 
insinuările malițioase, iro
nice. sau fără accentele 
amare, melancolice pe 
le conține, pe care Ie 
supune

Suzanne — Mariana
huț ca și cea a lui Beau
marchais, este sprintena și 
priceputa subretă tradițio
nală, dotată cu calități 
mult mai mari, cu o struc
tură sufletească mult mai 
bogată ; o subretă pe de
plin umanizată, personaj 
de „comedie serioasă". 
Căci, să nu uităm, „Nunta 
lui Figaro" nu este mai 
puțin „nunta Suzannei" și 
Suzanne își va pune în
treaga ingeniozitate în ser
viciul ei Mariana Mihuț 
configurează un personaj 
agreabil prin naturalețea 
populară a multora dintre 
gesturi,
ale vocii ; o Suzanne căreia 
bunele maniere i-au confe
rit o grație în plus dar nu 
i-au răpit nimic din solidul 
său bun simț și nici din 
puternicul său simț al rea
lității] o Suzanne care, iu-

care 
pre-

Mi-

Figaro" este o asemenea 
negație : burghezia piesei 
— servitorii lui Almaviva, 
care pătrund fără prea 
mare jenă în încăperile Pa
latului.

în acord cu datele pie
sei, regizorul Dinu Cernes- 
cu adîncește, făcînd și pai 
vizibilă, plastică, această 
„viață la castel" văzută din 
camera servitorilor, din 
bucătărie; chiar și atunci 
cînd sîntem în dormitorul 
Rosinei, sau sub castanul 
grădinii.

Viziunea regizorală a gă
sit un solid punct de spri
jin în scenografie. Decoru
rile arhitectului Vladimir 
Popov sînt concepute cu 
un acut simț plastic al 
compoziției. Cel mai me-

țin lui Mihaî Mădescu) nu 
strălucesc de bogăție și 
prosperitate.

Eroii acestui univers se 
mișcă cu energie și dega
jare. Forfota lumii de Ia 
castel, existența ei tumul
tuoasă, agitația-i caracte
ristică este reînviată de 
regie cu fantezie și cu simț 
al măsurii. Gestul plin de 
naturalețe e alternat cu cel 
autoironie Sînt tratate pa
rodic — la parodie contri
buind de obicei inter- 
mezzo-ul muzical — îndeo
sebi momentele de „dramă 
burgheză" care azi, mai 
ales, distonează cu an
samblu] piesei (recunoaș
terea fiului pierdut, ti
rada Marcellinei împotriva 
seducătorilor). Almaviva

mai puțin melancolică, vi- 
sătoai e.

Rolul de imensă dificul
tate al lui Figaro găsește 
în Stefan Bănică un inter
pret potrivit și talentat. 
Figaro — Bănică este vioi, 
cordial cu toată lumea — 
cu nobilii, cu slugile, cu 
sala, plin de franchețe sau 
viclean, cînd vesel, cînd 
trist — după împrejurări, 
mereu agreabil, comunica- 

. tiv și mai mult — bun ora
tor. ager, întreprinzător. 
Bănică are incontestabil un 
anume farmec a) sponta
neității. o anume claritate 
a dicției, o remarcabilă fa
cilitate a rostirii precipita
te, în cascadă, un umor în
născut Dar nu ni se pare 
a fi un Figaro de zile mari,

replici, inflexiuni

bindu-și stăpîna, nu se poa
te abține de a nu o imita 
cu o voluptate mai mult 
decît necesară. șarjîndu-i 
prețiozitățile și grațiozită- 
țile (foarte reușită în spec
tacolul Teatrului Giulești 
scena — jucată în contre- 
jour — a întîlnirii din gră
dină — fermecător amestec 
de joc dublu 
tate 1)

Chiar jucat 
faru și nu de 
travesti, conform tradiției, 
foarte amuzant „pantin â 
resort", bun numai să 
încurce planurile contelui, 
Cherubin rămîne același 
drăgălaș adolescent timid, 
delicat și avîntat, gata să 
leșine în fața fiecărei fus
te, victima imaginației ro
manești care prin recursul 
la „pasiune" face eforturi 
de înnobilare a terorizantei 
sale 
și în

De 
mică 
Derderian Marcoci în rolul 
prostuței, dar și darnicei și 
plinei de promisiuni Fan- 
chette — fiica grădinaru
lui, ce pășește încurcată 
prin scenă în pantofii ei 
mari și incomozi ca niște 
saboți. Se cuvin făcute 
mențiuni favorabile și pen
tru ceilalți interpreți din
tre care amintim în primul 
rînd de Jorj Vpicu și 
Ernest Maftei — care-și 
compun cu minuție și cu 
știința efectelor comice a- 
parițiile episodice | de ase
menea — de Dorina Lazăr, 
interpreta rolului cam in
grat — antipatic și lipsit de 
„logică" — al Marcelinei.

Primim la redacție numeroase 
sesizări, numeroase scrisori in care 
ni se semnalează un anumit declin 
al spectacolelor de operetă. Adrian 
Adorian din București, de exemplu, 
ne spune : „La 31 ianuarie 1970, am 
vizionat pentru a doua oară opere
ta „Logodnicul din Lună". Am fost 
nespus de uimit, ca și ceilalți spec
tatori. cînd în afară de Nae Roman. 
Tamara Buciuceanu, lonescu-Dodo 
și Constanța Cimpeanu, am remar
cat cum ceilalți interpreți pur și 
simplu nu-și cunoșteau rolurile, fă- 
cind o serie de greșeli în plină sce
nă". Din scrisoarea ing. Ion Ștefă- 
nescu spicuim : „Sînt un frecvent 
spectator al Operetei. Păcat însă că 
in ultimul an rămîn din ce în ce 
mai descurajat gîndind la vitalita
tea, la calitatea artistică a genului. 
Slaba pregătire a orchestrei, desele 
distonări ale interpreților sînt doar 
două din deficiențele care frapea
ză".

Joi 12 ianuarie am revăzut ,.Sin
ge vienez", și nu am uitat că de 
la premieră și pînă astăzi se pot 
număra peste 150 de reprezentații. 
Am venit la spectacol animată de 
dorința de a descoperi calitățile a- 
cestui teatru care face săli pline

in fiecare seară. Insă in afară de 
tinerețea paginilor lui Strauss, de 
talentul și vioiciunea unei artiste 
cum este Constanța Cimpeanu, în- 
tr-un mobil cuplu cu George Haz- 
gan, de încercarea lui N. Țăranu de 
a ține piept unei ritmici antistraus- 
siene ordonată de orchestră, de pre
zența atit de familiară a Măriei 
Wauvrina. intr-un cuvint în afară 
de osteneala cîtorva actori de a 
realiza un spectacol bun, nu știu ce 
nu ar putea fi amintit ca dezagrea
bil. In primul rînd orchestra, sub 
toate criticile, dădea senzația unei 
fanfare dintr-un colț uitat de lu
me, Apoi, baletul. Cu excepția Ma
rie: Mitrache, solistele, ca să nu 
vorbim de corpul de balet, erau ne
sigure in cele mai simple mișcări, 
se mișcau dezordonat, (nici concep
ția coregrafică nu este prea clară), 
și dezvăluiau lipsa de exercițiu.

Publicul umple sălile Operetei 
deoarece acest gen rămîne unul de 
mare popularitate. Dar, nemulțu
mirea sa este evidentă. Ce au de 
spus conducătorii Teatrului nostru 
de operetă ?

Smaranda OȚEANU

și sinceri-

de Dan Tu- 
o femeie în

biologii — nedefinite 
plină erupție.
mare plasticitate co- 
este și apariția Luizei

Natalia STANCU
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8,15 Deschiderea i 

Consultații pentru elevi. 
— clasele a VHI-a — a 
Tipuri de probleme, 
prof. Mircea Mironescu. 
tlneu duminical pentru 
tineretul școlar, o Unde 
gim de-acasă. Spectacol ._____
tat de un colectiv de tineri actori 
ai Teatrului „Matei Millo" din 
Timișoara o Șah, marelui maes
tru I Partidă de șah prin televi
ziune susținută de Florin Gheor
ghiu • Film serial „Sebastien 
printre oameni" (VII). 10,15 Ora 
satului. „In direct din cîmpia 
Burnasului" — spectacol-șezătoa- 
re transmis din sala Căminului 
cultural din comuna Drăgănești- 
Vlașca, județul Teleorman. • Ca
lendarul lucrărilor agricole. Pre
zintă dr. docent Grigore Cocu- 
lescu, membru al Academiei de 
științe agricole și silvice. Parti
cipă formații artistice de amatori 
din Județul Teleorman. 11,35 Con
cert simfonic. Concertul pentru 
flaut și orchestră în Re major de 
Mozart. Interpretează orchestra 
simfonică a Radiotelevlziunil. Di
rijor lila Temkov (Bulgaria). So
list Jean Pierre Rampal. 12,00 De 
strajă patriei. 12,35 Emisiune în 
limba maghiară. 13,35 închiderea 
emisiunii de dimineață.

DUPĂ AMIAZĂ

Programul I:

emisiunii. 
Chimie 

XlI-a. 
Prezintă 
8,45 Ma- 
copli șl 
să , fu- 
prezen-

16,30 Deschiderea emisiunii 
Film serial „Rîul întunecat" (V) 
— producție a studiourilor so
vietice. 17,15 Realitatea ilustrată 
O Din viața petroliștilor o Cu sa
vantul american John A. O’Keefe 
despre mostra lunară si originea

Lunil • Opera parodie muzicală 
după „Carmen" • Desene anima
te 0 Marcel Marceau — sau des
pre arta mimului o Avanpremie
ră — cu Harry Belafonte o Cursă 
automobilistică — Turul Franței e 
Acropole • Cowboy-ul, un per
sonaj cunoscut ? « Surpriza emi
siunii. 19,00 Telejurnalul de seară. 
19,15 „Clte flori pe Iza-n sus". 
Montaj folcloric de cîntece șl 
dansuri din Maramureș. Inter
pretează frații Petrăuș, Ileana 
Stan, Victor Negrea, Ion Sabău. 
19,30 „Treapta a treia". Reportaj 
despre dezvoltarea căilor ferate 
de la locomotivele cu aburi la ce
le Diesel și electrice, evocare urmă
rită prin destinul mecanicului de 
locomotivă N. Surugiu. Emisiune 
de Nicolae Holban. Imaginea 
George Brătianu. 19,45 Anunțuri- 
publicitate. 19,50 Film artistic 
„Un strugure în soare". O ecrani
zare a cunoscutei piese a lui Lor
raine Hansberry, tratînd proble
me sociale ale populației de cu
loare din Statele Unite. 22.00 Va
rietăți pe peliculă. 22,15 Telejur
nalul de noapte. 22,25 Campiona
tul mondial de schi : Sărituri de 
la trambulina mijlocie. Transmi
siune de la Strabske Pleso — Ce
hoslovacia.

Programul II:

19.50 Deschiderea emisiunii. Ca
podopere ale muzicii universale. 
Serenada Haffner de W. A. Mo
zart. Film realizat la Castelul 
WUrtzburg din R. F. a Germaniei 
de către T.V. Bavaria. Interpre
tează orchestra simfonică a Ra- 
dloteleviziunii bavareze. Dirijor : 
Rafael Kubelik. Solist: violonistul 
Rudolf Kockert. 20,40 Noutăți ci
nematografice. 21,00 La 
telespectatorilor 
reluare : — ’
Emisiune 
muzescu, 
na Vlad. 
„Mîndrle 
rea episodului II). 22,25 închide
rea emisiunii programului II.

sugestia 
transmitem în 

Tele-cine-recital nr. 1. 
distractivă de Paul Ur- 
Radu Anagnoste și Ilea- 
22.00 Roman foileton 
și prejudecată" (relua-
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DIVERS
Casa de la
nr. 13

Botorca. Sat din preajma ora
șului Tîrnăveni, cu case ară
toase, lucrate cu gust. Una din
tre ele atrage atenția vizitato
rului în mod deosebit. Este casa 
de la numărul 13. Cîteva sute 
de mii de plăcuțe din sticlă 
colorată împodobesc fațada, și 
unul dintre pereții exteriori, 
reproducînd coloritul și mo
delul covoarelor de prin partea 
locurilor. Un peisaj dintr-un 
parc, cu o vilă ce-și oglindește 
silueta în apele unui lac, pre
cum și portretul unui țăran îm
brăcat în portul popular de pe 
Tîrnave, întregesc farmecul ex
terior al clădirii. Autorul aces
tei migăloase lucrări de artă de
corativă este însuși ; 
rul casei, contabilul 
Frățilă. Timpul liber 
timii 10 ani și l-a 
tăierii, șlefuirii și 
plăcuțelor colorate 
șeuri de sticlă, 
viitor ? împodobirea 
lalți pereți, a

proprieta- 
Zaharia 
din ul- 

consacrat 
montării 

din de- 
Proiecte de 

celor- 
... , , i interiorului și

gardului cu mozaicuri asemănă
toare.

Incredibila 
confuzie

G roMarin Gulgu (comuna 
peni, județul Brăila) s-a îna
poiat de 'la vinătoare. 
să a verificat muniția.

Aca-
Un 

cartuș i s-a părut deformat. L-a 
introdus pe țeava armei (care 
era in poziție frintă, pe genun
chi) pentru a-l controla. închi- 
zind arma, aceasta a percutat... 
Fiica vînătorului, in virstă de 
12 ani, a fost împușcată mortal. 
In loc să anunțe organele de 
resort, M. G. a mers la medi
cul comunei, declarind că fetița 
a murit căzînd de pe un dulap. 
Deplasîndu-se la locuința omu
lui, medicul — după ce a exa
minat superficial cadavrul — a 
„stabilit" că moartea victimei 
a survenit, „ca urmare a unor 
traumatisme". în consecință, a 
aprobat înhumarea. Dar cerce
tările ulterioare ale miliției și 
procuraturii au făcut lumină. 
Rămîne însă întrebarea : Cum 
poate un medic să „confunde" 
o urmă lăsată de glonț cu un 
traumatism ?

„Gentilețe
Intr-o zi, pe la print, o echi

pă de control a ifiillției a gă
sit autocamionul' 21-6-5 100 sta- 
ționind in fața restaurantului 
„La doi cocoși" din Capitală. 
Conducătorul auto — care toc
mai ieșea din local — Tudor Ră- 
ducanu este angajat al școlii de 

profesioniști nr. 3 din 
^ju.uu.1 K^ui, unde îndeplinește 
funcția de instructor la practica 
conducerii. Mașina avea inscrip
ția „Școală". In ea aștepta însă 
cetățeanul Alexandru Olteana,. 
care absolvise școala de~ șoferi. 
Respins la examen, primea a- 
cum lecții „suplimentare" (și în 
condiții ilegale) de la Tudor Ră- 
ducanu. Desigur, gentilețea in
structorului care folosea ma
șina școlii în timpul re
zervat pregătirii elevilor, pen
tru asemenea lecții „pe cont 
propriu", nu era dezinte
resată : cîștiga și el un ban pen
tru doi sau mai mulți cocoși ! 
Cine prepară „mujdeiul" ?

it

Trepidații 
nedorite

O scrisoare semnată de loca- , 
tarii blocului G (strada Jean 
Atanasiu nr. 2) din . Capitaiâ 
sesizează o situație puțin obiș
nuită. în subsolul blocului se | 
află instalată o stație de hidro- 
foare pentru alimentarea cu apă. I 
Ulterior, cu titlu provizoriu, , 
s-au mai racordat cinci blocuri 
la această instalație. („Provizo- ! 
râtul" durează din anul 1962). 
Zgomotul produs de cele două 
electropompe face imposibilă 
odihna locatarilor. Demersurile I 
celor ce locuiesc aici au rămas ■ i 
— cel puțin deocamdată — fă
ră urmări. Promisiunile, în | 
urma constatărilor făcute, au 
rămas simple vorbe. Să ne ex- ] 
plicăm această situație prin a- 
ceea că, în zona respectivă, au I 
locuiesc și cei răspunzători de i 
faptul că încă nu s-au luat 
măsuri 7 La ei cînd se vor face | 
simțite „trepidațiile" ?

La plăcinte, 
înainte

în ultimul timp, batoanele și 
cozonacii rumeniți în cuptoarele 
Întreprinderii județene de moră- 
rit și panificație „Spicul" din 
Iași nu prea aduceau a delica
tese. Au apărut și numeroase se
sizări în acest sens. Inspecto
ratul comercial de stat Iași a 
întreprins mai multe supra- 
controale de calitate. Ce s-a 
constatat ? Mai întîi, faptul că 
o serie de salariați sustră^eau 
sistematic însemnate cantități 
de zahăr, unt și esențe aromate. 
Apoi, că aceste practici erau 
cunoscute de conducerea între
prinderii, care însă... închidea 
ochii. Sperăm ca acum, cînd 
infractorii se află „pe tavă" în 
așteptarea sentinței, să li se 
ofere — lor și celor ce n-au luat 
cuvenitele măsuri — cîte o felie 

Este firesc : 
pe turta lui se

de... 
cine 
nrai

răspundere, 
trage spuza 
și arde.

Cronica zilei
TELEGRAME

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adresat ministrului de 
externe al Australiei, William McMa
hon, o telegramă de felicitare cu oca
zia zilei naționale a acestei țări.

în răspunsul său. William McMa
hon, ministrul afacerilor externe 
australian, a transmis mulțumiri 
pentru mesajul primit.

★
Sub auspiciile Universității popu

lare București, sîmbătă' seara a avut 
loc la sala Dalles din Capitală un 
simpozion pe teme cultural-artis- 
tice din Republica Populară Ungară.

Cu acest prilej poetul Mihail Ga- 
vril, și scriitorul Alexandru Baciu au 
prezentat asistenței, în care se aflau 
și reprezentanți ai ambasadei Repu
blicii Populare Ungare la București, 
aspecte din viața cultural-artistică 
din țara vecină șl prietenă.

vremea
Timpul probabil pentru 16—17—18 

februarie. Vreme în curs de răcire. 
Cerul va fi variabil mai mult noros 
din nordul țării, unde vor cădea nin
sori locale, în rest precipitații izola
te. Vînt potrivit din sectorul nord- 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero gra
de, local mai coborîte, iar maximele 
între minus 4 și plus 6 grade.

în București vreme în curs de ră
cire ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Precipitații slabe. Vînt slab pînă la 
potrivit.

Rubrică
Gheorghe POPESCU
Gheorghe DAVID 

o sprijinul corespondenților 
Scînteii"

redactată de

PORT
Campionatul mondial de hochei (grupa C)

Hocheiștiî italieni au trecut 
din nou pirân @moțiî»»

Campionatele mondiale 
de schi —probe nordice

GALAȚI (prin telefon). — Fru
moasa vitrină cu premii pentru ho- 
cheiști, amenajată la hotelul „Dună
rea", are în prim plan „Cupa mon
dială", trofeu transmisibil oferit de 
Liga internațională de hochei pe 
gheață formației ce va cîștiga grupa 
C. Cupa este în atenția tuturor tre
cătorilor, dar hocheiștiî o admiră cu 
uri interes special.

Fiecare echipă dorește să și-o ad- 
juce chiar și pentru un an. Preten
dente principale rămîn echipele Aus
triei. Ungariei și Italiei, așa cum de 
altfel se anticipa înaintea începerii 
competiției.

Ieri, înainte de a lua drumul pati
noarului pentru al doilea lor meci, 
cu echipa Belgiei, cîțiva dintre ho
cheiștii italieni au zăbovit puțin în 
fața vitrinei, privind cu mai multă 
insistență parcă, trofeul amintit. Și 
poate nu întîmplător : debutul lor 
din ajun, în compania unei formații 
considerată învinsă dinainte, nu le-a 
oferit satisfacție completă. Au cîști-

în ziua de 13 februarie a.c. s-a 
stins din viață, după o scurtă și grea 
suferință, artistul poporului Grigore 
Vasiliu-Birlic.

rierei actoricești. Primii pași pe 
scenă i-a făcut sub îndrumarea lui. 
Victor Ion Popa, care i-a încredin
țat de la început roluri de răspun
dere în marea dramaturgie clasică 
națională și universală.

Grigore Vasiliu-Birlic a debutat 
alături de figuri prestigioase ale tea
trului românesc, ca G. . Timică, C. 
Toneanu, Mișu Fotino, Ion Ianco- 
vescu. Talentul său excepțional s-a 
făcut remarcat chiar în compania 
acestei strălucite pleiade și perso
nalitatea sa deosebită s-a impus în 
scurt răstimp. A cunoscut, ca puțini 
actori, mari succese care s-au da
torat farmecului său personal, sa- 
voarei și autenticității dăruite perso
najelor sale. Ca actor sau ca direc
tor de trupă, jucînd în fața unui 
public entuziast din toate orașele ță
rii, Grigoie Vasiliu-Birlic a legat in
destructibil arta comediei de numele 
său El. a devenit astfel unul dintre 
cei mai populari actori ai teatrului 
românesc

Pe scena Teatrului Național din 
București, pe care a slujit-o cu ne
obosită dăruire din anul 1948, publi
cul I-a aclamat pe marele actor Gri
gore Vasiliu-Birlic în neuitatele sale 
creații din capodoperele clasice „O 
scrisoare pierdută", „O noapte furtu
noasă" și „D-ale carnavalului" de 
I. L. Caragiale, „Revizorul" lui Go
gol, „Fata fără zestre" de A. N. Os
trovski, „Bădăranii" lui Goldoni. Prin 
talentul său deosebit și meșteșugul 
artistic desăvîrșit a slujit, de ase
menea, cu strălucire comedia româ
nească contemporan^, creînd chipuri 
memorabile în spectacole ca „Omul 
cu mîrțoaga" de G. Ciprian, „Steaua 
fără nume" de Mihail Sebastian, 
„Mielul turbat", „Siciliana", „Adarn 
și Eva" de Aurel Baranga. Realizări 
de înaltă expresivitate artistică, în 
care umorul colora deseori sensurile 
dramatice ale vieții, aceste creații 
i-au dăruit un nou prestigiu și o 
nouă faimă. Puternica sa personali
tate artistică a fost apreciată cu en
tuziasm și în turneele pe care le-a 
întreprins dincolo de hotarele țării 
noastre. • ' ' '• ■

Pentru valoroasa' sa activitate ar
tistică și cetățenească Grigore' Văsi- 
liu-Birlic a fost distins cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România, precum și cu titlul de 
„artist al poporului"

Moartea lui Grigore Vasiliu-Birlic 
înseamnă o grea pierdere pentru 
teatrul românesc și pentru toți iubi
torii de teatru.

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ

ASOCIAȚIA OAMENILOR
DE ARTĂ DIN INSTITUȚIILE 

TEATRALE ȘI MUZICALE
TEATRUL NAȚIONAL 

„I. L. CARAGIALE"
Corpul neînsuflețit al defunctului 

se află depus în Sala Comedia a Tea
trului Național „I.L. Caragiale" din 
Calea Victoriei.

Accesul publicului este permis luni 
16 februarie între orele 10—20 și 
marți 17 februarie începînd cu orele 
10 a.m.

Adunarea de doliu va avea loc 
marți la orele 13 la sala Comedia 
a Teatrului Național „I.L. Caragiale", 
iar înhumarea la Cimitirul Belu 
în jurul orei 14,30.

gat e adevărat, dar foarte, foarte greu 
și la un scor aproape de limită. Dară, 
la scorul de 0—0, danezul Gerbel ar fi 
înscris din lovitura de penalizare 
deznodămîntul meciului putea fi cu 
totul altul — sînt de părere în ma
rea lor majoritate specialiștii aflați 
la Galați. Mult n-a lipsit ca „Squa- 
dra Azzurra" să-și ia adio de la pre
țiosul trofeu de cristal chiar din pri
ma zi a competiției.

Simplu n-a fost, într-adevăr, nici 
pentru austrieci, nici pentru unguri 
— ceilalți mari favoriți ai turneului 
de la Galați, însă finalurile meciu
rilor le-a aparținut categoric, pu- 
tîndu-și asigura și un golaveraj des
tul de bun în comparație cu cel al 
echipei Italiei.

Belgia a intrat în competiție de- 
abia ieri. Deși cu veleități modeste 
(revine în competiția mondială după 
o absență de șapte ani) formația bel
giană a ținut să-și facă o reintrare 
viu comentată în tribune : în minu
tul 5, două șuturi — două goluri și... 
Belgia—Italia 2—0 1 Belgienii nu 
știau nici ei cum să-și explice ade
vărata performanță ce o realizaseră 
în numai 50 secunde. în schimb, 
italienii erau stupefiați. Atacul lor 
insistent, „ploaia" de șuturi ce o 
declanșaseră la poarta adversă, nu 
se soldase cu absolut nimic timp de 
peste 10 minute. Ofensiva lor a con
tat mai mult pe aportul individual 
al jucătorilor și n-a putut fi finali
zată datorită jocului foarte nervos al 
fiecăruia dintre jucători. Cînd, în 
fine, înscriu primul gol la o acțiune 
individuală a lui Benvenuti, echipa 
pare reconfortată și.. așteaptă în
cheierea reprizei chiar dacă scorul 
nu-i , avantaja. Repriza secundă îi 
instalează în depline drepturi pe 
italieni. Egalarea survine chiar în 
primul minut de după pauză și apoi 
scorul se modifică numai într-un sin
gur sens : 3—2 > 4—2 ; 5—2 ; 6—2 ; 
7—2 ; 8—2, în final, pentrb Italia. 
Superioritatea formației peninsulare 
în acest meci o reflectă nu în primul 
rînd scorul, cît.. raportul de șuturi.

Al doilea meci al zilei, Franța — 
Olanda, s-a încheiat cu rezultatul de 
9—2

Duminică se dispută o singură 
partidă, Austria—Danemarca.

I. DUMITRIU

SERBAN CIOCHINĂ 
A REALIZAT UN NOU 

RECORD NAȚIONAL
în prima zi a campionatelor repu

blicane atletice' de sală (competiția se 
desfășoară în sala Complexului spor
tiv „23 August"), "Șerban Ciochină a 
stabilit un nou record național în 
proba de triplusalt cu 16.49 m. Cam
pioana olimpică, Viorica Viscopo- 
leănu, a cîștigat proba de săritură în 
lungime cu 6.30 m. Un rezultat valo
ros a obținut Ion Șerban la săritura 
în înălțime cu 2,12 m Proba de 50 m 
plat bărbați a fost cîștigată de 
M. Vozminschi în 5”7/10 (record re
publican egalat).

& FOST DEFINITIVATĂ 
LISTA ARBITRILOR

PENTRU TURNEUL FINAL 
AL C.M. DE FOTBAL

Din Paris se anunță că a fost de
finitivată lista celor 30 de arbitri 
care vor conduce meciurile campio
natului mondial de fotbal din Mexic. 
Din partea României a fost desemnat 
arbitrul Andrei Rădulescu. Printre 
cei care vor oficia’ la jocurile din 
Mexic se numără cîțiva arbitri bine- 
cunoscuți ca. Orț.iz de Mendibil (Spa
nia), Diaz Hormazabal (Chile), Fer
dinand Marschall (Austria), Roger 
Machin (Franța). Kurt Tschenscher 
(R. F. a Germaniei), Antonio Sbar- 
della (Italia), Tofik Bahramov 
(U.R.S.Ș.) și Diego de Leo (Mexic).

în stațiunea de sporturi de iarnă 
Strbske Pleso (Cehoslovacia), în 
prezența a peste 50 000 de spectatori, 
au început campionatele mondiale de 
schi — probe nordice, la care parti
cipă sportivi din 25 de țări. La festi
vitatea inaugurării competiției a 
asistat Ludvik Svoboda, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace. 
Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Marc Holder, președintele Fede
rației internaționale de schi. Primul

titlu de campion mondial a revenit 
schiorului sovietic Gări Napalkov, 
învingător în proba de sărituri de la 
trambulina mijlocie (70 m). El a to
talizat 240,6 puncte (cele mai bune 
sărituri ale sale au măsurat 78,5 și 
84 m), fiind urmat de Yukio Kasaya 
(Japonia) — 237,7 puncte și Lars 
Grini (Norvegia) — 234,6 puncte. 
Campionul olimpic al probei, Jiri 
Raska (Cehoslovacia), a ocupat locul 
opt.

„SĂNIUȚA DE ARGINT" 
LA A DOUA EDIȚIE

O Nici un abandon în prima manșă • Campionii pe anul 
trecut au pierdut secunde prețioase

BRAȘOV (prin telefon). Competiția 
„Săniuța de argint", organizată de 
Comitetul Central al U.T.C., în cola
borare cu C.N.E.F.S.. a intrat în faza 
finală, reunind în „cetatea" sportu
rilor de iarnă pe campionii celor 39 
de județe, precum și pe campionii 
municipiilor București, Brașov și Pe
troșani. încă de la sosirea în orașul 
Brașov a 84 de finaliști (42 de băieți 
ți tot atîtea fete) am avut plăcuta 
surpriză de a afla că emoțiile orga
nizatorilor au fost risipite de o pu
ternică ...ninsoare I Primă manșă, 
disputată pe drumul vechi al Poienii, 
a relevat entuziasmul și îndemîna- 
rea participanților care, stimulați de 
condițiile excelente de concurs, s-au 
străduit să realizeze timpi cît mai 
buni. Pentru valoarea ridicată a în
trecerilor pledează pe de o parte 
faptul că în prima zi nu s-a înre
gistrat nici un abandon, iar pe de 
altă parte replica dîrză primită de 
campionii anului trecut Emil Ioniță 
și Marilena Rusu, aflați pe locurile 
IV și respectiv VI! Iată de altfel 
rezultatele tehnice ale primei man
șe. Fete : locul I Antonina Șenilă 
(Alba), II Maria Lorincz (Brașov),
III Georgeta Suhonski (Botoșani),
IV Camelia Mardare, municipiul

(Brașov), V Ștefana Ohiberdicu 
(Prahova), VI Marinela Rusu (Sibiu).

Băieți : locul I Vasile Baciu (Cluj), 
II Cornel Ionaș (Bacău), III Mielu 
Fețeanu (Argeș), IV Emil IOniță 
(Neamț), V Toader Hogea (Vrancea), 
VI Valeriu Verban (Tulcea).

Azi, pe același traseu, are loc cea 
de a doua manșă a finalelor, după 
care vor fi cunoscuți cîștigătorii ce
lei de a doua ediții a competiției „Să
niuța de argint". Festivitatea de pre
miere va avea loc în jurul orei 11.30 
în fața hotelului „Sport" din Poiana 
Brașov.

Șt. PERVULESCU

ASHE ȘI-A LUAT REVANȘA 
ASUPRA LUI NĂSTASE

In sferturile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la Rich
mond (Virginia), jucătorul american 
de culoare Arthur Ashe l-a învins 
cu 8—6, 8—6 pe tenismanul român 
Ilie Năstase.

(Urmare din pag. I)
la București. De unde atîta 
generozitate 7 Și, mai ales, 
pe buzunarul cui ?

Ne întoarcem în Capitală 
și urcăm la etajul opt din Q 
clădirea Ministerului In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini. Pe o ușă, tăblițe cu 
firmele cîtorva reprezen
tanțe : C.I.A.T. — Centrala 
industrială de automobile 
și tractoare, G.U.A.P. — 
Grupul de uzine de autotu
risme Pitești, G.U.R.B. — 
Grupul de uzine pentru fa
bricarea rulmenților Bra
șov. Fiecare reprezentanță 
are aici cîțiva oameni. Noi 
ne interesăm de situația de 
la grupul industrial din 
Brașov și aflăm următoa
rele :

în primul rînd : „Nu
cleul" din București este 
compus din 6 oameni și nu 
din 4. Delegații permanenți 
ai uzinelor respective din 
Brașov și Bîrlad — Dan 
Kăducanu și Dumitru Mu
cenic — se ocupă mai de
parte, în Capitală, de ace
leași treburi, fiind secon
dați, de la 1 octombrie 1969, 
și de cei patru, plus servi
ciile corespunzătoare la 
uzine și la grup.

în al doilea rînd : Prin 
ordinele ministrului cu nr. 
6 241, 5 696 și 5 695, ingine
rul Stere Pșahu și econo
miștii Ion Preda și Con
stantin Dumitrescu erau 
repartizați la grupul indus
trial de la Brașov pentru 
a se pregăti în vederea o- 
cupării unor funcții la o 
nouă fabrică de rulmenți 
ce urmează să se constru
iască. (Cît de „vastă" este 
experiența în „producție" 
pe care și-o însușesc cei 
trei, în permanentă dispută 
cu hîrtiile, la aproape 200 
km de fabrică, după ani de 
întrerupere a muncii într-o 
întreprindere, nu-i greu de 
presupus I).

Precizăm, din capul locu
lui, că nimeni nu neagă 
utilitatea și, deci, necesita
tea cîte unui reprezentant

al grupului, al centralei, în 
unele cazuri chiar al unei 
mari întreprinderi, în Ca
pitală sau în alte centre in
dustriale unde rezolvarea 
operativă a sarcinilor de 
producție impun acest lu
cru. Orice om responsabil, 
preocupat efectiv de gos
podărirea judicioasă a fon
dului de cadre, ar fi jude
cat însă în mod logic ast
fel : dacă înainte vreme de 
problemele uzinelor din 
Brașov și Bîrlad se ocupau

plificârea și nu complica
rea artificială a treburilor.

— Se înțelege — ne-a 
declarat tovarășul Gheor
ghe Oprea, adjunct al mi
nistrului industriei con
strucțiilor de mașini — că 
nu acesta este spiritul ac
țiunii de redistribuire a 
specialiștilor, ci impera
tivul de a asigura ran
damentul productiv ma
xim, potrivit pregătirii 
lor superioare. Condu
cerea ministerului a luat,

sorul originalului. La cinema poți 
obține doar o copie. In pauză te 
cufunzi în freamătul plăcut al foa
ierului, auzi frînturi de aprecieri, te 
intîlnești cu cunoscuți și schimbi 
păreri. Spectatorul de teatru nu 
poate înlocui cu nimic plăcerea u—- 
nei seri de spectacol. A merge la ■ 
teatru este o necesitate, o obișnu
ință care-ți intră în singe. Obișnu
ință. lată un cuvint destul de ne
semnificativ la prima vedere, dar 
care după părerea mea stă la baza 
fenomenului care ne preocupă.

Pentru ca să te obișnuiești cu 
„ceva" există întotdeauna un prim 
contact, contact a cărui importan
tă devine covîrșitoare pentru carie
ra de spectator de teatru. Dacă pri
mul contact este fericit, dacă tină- 
rul venit pentru prima oară la tea
tru este impresionat, el va reveni 
cu siguranță. Dacă este dezamăgit, 
dacă spectacolul îl va lăsa rece și 
indiferent, teatrul a pierdut încă un 
adept. Pentru cel ce ia pentru 
prima oară contact cu teatrul nu 
este nevoie neapărat de un spec
tacol prost de a-l îndepărta. Poate 
să asiste la un spectacol bun, dar 
a cărui temă să nu se încadreze tn 
sfera preocupărilor specifice vîrstei 
sale, sau spectacolul să nu fie pe 
înțelesul său. Spectatorul de tea
tru trebuie educat, și pentru a-l 
educa prima condiție e să nu-l 
aduci cu forța, cu rîndul, cu diri-

merge la teatru
ginții care să vegheze din capul 
stalului la ordine și disciplină.

Consider că mișcarea teatrală la 
noi nu a ținut seamă de un lucru 
foarte important — anume că tre
buie create spectacole care să co
respundă universului de preocu
pări ale tineretului și care să răs
pundă ~ia marile-~intrebări pe care 

vfiecare om ți le pune la o anumi
tă vîrsta. întrebări in legătură cu 
viața, cu dragostea, cu dreptatea, 
cu adevărul. întrebări care să-și gă
sească răspunsul modelat pe înțe
legerea și sensibilitatea tineretului 
actual. Un teatru făcut in mod di
dactic, de bătrîni pe măsura expe
rienței lor de viață, va îndepărta 
tineretul din sălile de spectacol. 
Tineretul are problemele sale la 
care caută răspuns.

Sintem datori ca la această sete 
de adevăr a tinerei generații să 
răspundem cu adevăr. Trebuie să 
ne aplecăm cu grijă, dragoste și în
țelegere spre această grădină cu 
flori a copiilor noștri. Unde sînt 
splendidele matinee școlare la care 
copilăria generației mele a făcut 
cunoștință cu Shakespeare, Goethe, 
Schiller? Trebuie jucat, după pă
rerea mea, mult mai mult teatru 
romantic și clasic. Spectacolele să 
fie montate într-o manieră contem
porană, dar cu un respect sporit 
pentru textele clasicilor. Pentru 
că adevăratele caractere se fău
resc și călesc in aerul tare al 
clasicilor, adăpîndu-se la apă izvoa
relor limpezi ale culturii noastre 
și ale celei universale.

creată în cadrul Laborato
rului pentru controlul se
mințelor ai Direcției agri
cole județene Ilfov. Ne-am 
deplasat la fața locului, am 
stat de vorbă cu factorii 
responsabili. Iată, pe scurt, 
despre ce e vorba.

Laboratorul a primit la 
sfîrșitul anului indicația să 
pună la dispoziția activită
ții direct productive un nu
măr de cadre din rînduriîe 
personalului tehnico-admi- 
nistrativ. Indicație norma-

că „nu înțelege" în ce di
recție țintesc măsurile a- 
doptate, conducerea labora
torului a preferat să des
ființeze, de pildă, posturile 
unei... dactilografe și unei... 
îngrijitoare (ce, ele nu sînt 
personal tehnico-adminis- 
trativ ?) decît să reoriente- 
ze unii oameni cu pregătire 
agricolă efectivă spre u- 
nitățile din agricultură.

Mai mult : spre a ,salva" 
încă un cadru cu pregătire 
agricolă medie de Ia acti-

Județul de la etajul 8 al ministerului
doi reprezentanți, al căror 
timp de lucru nu era tot
deauna pe deplin încărcat, 
n-ar fi oare cazul ca acum, 
cînd ele se află sub oblă
duirea unui organism co
mun, de aceste probleme să 
se ocupe un singur om ? 
Dar de la acest raționament 
și pînă la umflarea artifi
cială a schemei, pînă la în
ființarea unor adevărate 
servicii în București (com
puse din cîte șase oameni I) 
sub firma de „reprezen
tanțe", este un drum lung 
contrar intereselor ,majore 
ale întreprinderilor, ale 
grupurilor și centralelor. 
(Dacă fiecare dintre aces
tea. potrivit opticii strîmbe 
de mai sus. și-ar constitui 
în Capitală asemenea ser
vicii de relații, de aprovi
zionare, cum vreți să le 
numiți, e limpede că s-ar 
ajunge la unul sau chiar 

_ două noi... ministere ale
„reprezentanțelor"!). Se știe 
doar că prin crearea gru
purilor și centralelor in
dustriale s-a urmărit sim-

de curînd, în discuție pro
blema numărului celor care 
lucrează în reprezentanțele 
din București și a indicat 
să se facă o analiză rigu
roasă a activității acestora, 
să se combată tendința de 
folosire nechibzuită a spe
cialiștilor repartizați în 
provincie pentru producție!

Ne punem însă întreba
rea (și o adresăm, totodată 
conducerilor acelor minis
tere care au permis crea
rea unor asemenea „repre
zentanțe" cu personal um
flat): Oare nu e vorba aici 
de o formulă „magică", de 
o „prestidigitație organiza
torică", menită să acopere 
menținerea în Capitală a 
unor cadre destinate inițial, 
cum era și firesc, întăririi 
fondului de specialiști • al 
întreprinderilor din pro
vincie ?

A
•Tot despre un subterfu

giu — de alt gen, dar, în 
fond, cu același conținut și 
scop - este vorba și în 
scrisoarea pe care am pri
mit-o cu privire la Situația

lă, în spiritul întregii ac
țiuni de redistribuire, ac
țiune de la care această 
instituție n-avea nici un 
motiv să facă excepție.

Firesc ar fi fost ca atît 
conducerea laboratorului 
(șef : ing. Octavian Ger
man), cît și forul superior. 
Direcția agricolă județeană 
(director: ing. Ioan Toma, 
director adjunct responsabil 
pentru acest sector : ing 
Dănilă Rîpan) să privească 
îndeplinirea acestei sarcini 
nu ca pe un simplu act for
mal, ci ca pe o modalitate 
eficientă de a întări agri
cultura județului cu noi 
cadre valoroase. Din păca
te. nu s-a întîmplat așa.

Trebuie să spunem de Ia 
început că, prin redistri
buirea fondului de specia
liști de la acest laborator, 
producția agricolă n-a cîș
tigat absolut nici un cadru 
cu pregătire superioară sau 
medie. Și nici nu se putea 
altfel : prevalîndu-se de 
lipsa de precizie a terme
nului „personal tehnico- 
administrativ" și făcîndu-se

vitatea pentru care, în 
fond, s-a pregătit, au pre
ferat să comită o crasă ile
galitate, desfăcînd contrac
tul de muncă al unei mun
citoare (precizăm că mă
sura de redistribuire nu se 
referea, în nici un caz, la 
personalul nemijlocit pro
ductiv, lucru care reiese și 
din adresa inițială a Direc
ției agricole județene !). 
Ilegalitatea se agravează 
datorită faptului că adresa 
prin care muncitoarea la
borantă era înștiințată de 
acest fapt conținea o fla
grantă inexactitate : și a- 
nume că i s-ar fi desființat 
postul Or adevărul e că 
postul nu se desființase, cu 
el urmînd să se jongleze in 
alte scopuri, străine de li
tera și spiritul hotărîrilor 
de partid și de stat.

Pe lingă aspectul princi
pial și legal al faptelor in
criminate mai sus, există 
încă unul cu nemijlocite 
implicații etice. Faptul că 
muncitoarea laborantă n-a 
înțeles să se supună arbi- 
trariului instituit de condu

cerea laboratorului l-a în
furiat în asemenea hal pe 
inginerul Octavian Ger
man îneît, atunci cînd ea 
i-a adus un memoriu cu o 
rezoluție a unui for supe
rior ce indica repararea 
nedreptății și reprimirea ei 
în post (deci un act ofi
cial I), a rupt liîrtia pe loc 
și a aruncat-o în foc. Ce 
poate vorbi mai elocvent 
decît această manifestare 
despre spiritul de feudă, 
despre mentalitatea nocivă 
potrivit căreia „eu sînt șef, 
instituția e moșia mea, aici 
fac ce-mi trăznește prin 
cap" ? O asemenea ieșire 
deșănțată ridică, pe bună 
dreptate, întrebarea : în ce 
secol și pe ce meleaguri 
crede că trăiește tovarășul 
German ? în ce orînduire 
socială și sub domnia că
ror legi ?

Datorită intervenției direc
te a Comitetului județean 
de partid Ilfov, la labora
torul de Controlul semințe
lor nedreptatea a fost re
parată, legalitatea reîritro- 
nață. E cazul însă ca acest 
fapt — și, mai ales, menta
litatea pe care a scos-o la 
iveală — să fie amplu dez
bătut atît de salariații la
boratorului, cît și de con
ducerea Direcției agricole 
județene. Cu toate învăță
mintele de rigoare.

★
Numitorul comun al forl 

mulelor „magice" despre 
care am vorbit mai sus 
este acesta : a înlesni men
ținerea mai departe a unor 
specialiști (aleși „pe sprin
ceană". e drept I), departe 
de menirea lor firească. Ne 
vedem, în consecință, ne- 
voiți să repetăm — și pen
tru cei care nu l-au „au
zit" încă — un adevăr sim
plu și esențial, devenit 
coordonată spirituală pen
tru cei mai mulți oameni 
cu. pregătire de speciali
tate: locul specialistului e 
în miezul producției, acolo 
unde o cer interesele socie
tății |

Noi muncitori 
pe șantierul 

de la Lotru
l.C.H. — GRUPUL DE ȘAN

TIERE CONSTRUCȚII „LO
TRU" — cu sediul în comuna 
Voineasa, județul Rm. Vîlcea, 
angajează de urgență — în acest 
prim trimestru al anului — un 
mare număr de muncitori. Se 
pot prezenta muncitori calificați 
— artificieri, betoniști, dulgheri, 
lăcătuși, mineri, mecanici de uti
laje, sudori, șoferi, zidari — pre
cum și muncitori necalificați. 
Noii angajați vor beneficia de 
salarizare în acord sau în regie, 
în funcție de specificul locului 
de muncă. Muncitorii calificați 
nelocalnici, ca și cei necalificați, 
vor primi din prima zi de anga
jare indemnizație de șantier, pre
cum și sporul de izolare de 25 
la sută din salariul tarifar, con
form normelor tn vigoare. Se 
asigură în mod gratuit cazarea, 
echipamentul de protecție, asis
tența medicală, precum și con
travaloarea transportului la do
miciliu — la 45 de zile — pen
tru vizitarea familiei. Masa se 
servește la cantinele șantierelor. 
Angajarea se face zilnic, prin 
l.C.H. „Lotru", Punctul de înca
drare a muncitorilor, deservit de 
stația C.F.R. Lotru. Alte amă
nunte la telefonul 60, Oficiul 
Brezoi.

La „Electroputere“

ECONOMICĂ
Actualul cincinal reprezintă 

pentru industria electrotehnică 
din țara noastră o perioadă de 
amplă creștere și dezvoltare a 
producției, de diversificare și mo
dernizare a sortimentelor fabri
cate. Lăsînd de mult în urmă faza 
„debutului", specialiștii din ca
drul Grupului de uzine pentru a- 
paralaj și mașini electrice din 
Craiova- au conceput și introdus 
în fabricație noi tipuri de trans
formatoare, în mai multe varian
te, pentru diferite tensiuni. Anul 
acesta se vor executa transfor
matoare de 10 MVA, cu caracte
ristici tehnico-funcționale Specia
le, destinate exportului. De ase
menea, pentru Combinatul side
rurgic de la Galați și Centrala 
industrială de fibre chimice de la 
Săvinești s-au realizat transfor
matoare de 40 MVA, care se dis- 
tinq printr-o mare siguranță în 
exploatare.

Ne amintim că la Expoziția rea
lizărilor economiei naționale din 
anul trecut, marca „Elbctropu- 
tere" din Craiova aducea aici, în 
Capitală — cum face și peste ho
tare — mesajul inventivității și 
inteligentei tehnice craiovene. 
Realizările acestei uzine constau, 
după cum se știe, în împletirea 
fabricației locomotivelor Diesel 
electrice și electrice cu producția 
motoarelor de diferite puteri, di
versificate în funcție de nevoile 
variate ale economiei naționale, 
cu cea a transformatoarelor de 
forță și a aparatajului electric de 
înaltă tensiune. în gama de pro
duse mereu înnoită și lărgită a 
Grupului de uzine pentru apara- 
taj și mașini electrice din Cra
iova a fost inclus cel mai mare 
transformator realizat pînă acum 
la noi, de 190 MVA, pentru Hidro
centrala de la Porțile de Fier. 
Primul transformator de acest 
fel a trecut cu succes ulti
mele probe funcționale. Satisfac
ția executanților a fost legitimă. 
Era doar transformatorul pentru 
care, inițial, se hotărîse să se 
cumpere documentația tehnică de 
la o firmă străină consacrată. Un 
colectiv de proiectanți din uzină 
s-a angajat să execute proiectul 
acestuia și a roușit pe deplin — 
realizînd un prototip ce se situea
ză prin performanțele sale la ni
velul produselor similare din 
străinătate. Turiștii îl vor vedea 
în curînd, pe platforma de be
ton, la nivelul barajului deversor 
al Porților de Fier.

Și alte tipuri de transformatoa
re se află în faze avansate de 
fabricație. între acestea se nu
mără autotransformatoarele de 
400 MVA, destinate rețelelor care 
vor deservi pe marii consuma
tori do electricitate.

La Grupul de uzine pentru apa- 
rataj și mașini electrice din Cra
iova a început fabricația prime
lor tipuri din seria de transforma
toare cu puteri cuprinse între 100 
și 1 600 KVA. Reproiectată, aceas
tă nouă serie reunește 10 tipuri 
în circa 20 variante — fiindu-le 
proprii soluții tehnice și cons
tructive superioare.

în preocupările proiectanților 
au intrat și alte tipuri de trans
formatoare solicitate pentru echi
parea Hidrocentralei de pe Lotru, 
a termocentralei de la Rogojelu 
— Rovinari, a altor obiective noi, 
precum și la export. Concepția 
construirii lor aparține inteligen
tei tehnice a specialiștilor craio- 
veni, scutind statul de achizițio
narea unor licențe costisitoare, 
de cheltuirea unor importante 
fonduri valutare.

Aurelia GOLIANU
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PUS ÎN MINORITATE ÎN PARLAMENT

Guvernul turc 
și-a prezentat demisia

ANKARA 14_ (Agerpres). — Primul ministru turc, Suleyman Demirel, a 
prezentat sîmbătă dimineața demisia guvernului său președintelui Turciei, 
Cevdet Sunay. Șeful statului a acceptat demisia și l-a însărcinat tot pe De
mirel cu misiunea de a forma un nou cabinet. La ieșirea din Palatul Prezi
dențial, premierul desemnat a declarat că va începe imediat consultările 
in vederea îndeplinirii misiunii sale.

Demisia guvernului a intervenit 
după ce el a fost pus în minoritate 
în parlament cu prilejul votului asu
pra proiectului de buget. Un grup de 
41 deputați ai Partidului Dreptății, 
care este majoritar în Adunarea Na
țională, s-a alăturat opoziției, lipsind 
proiectul guvernamental de numărul 
necesar de voturi pentru a fi adoptat. 
Se relevă că, prin desprinderea acestui 
grup, premierul Demirel nu mai dis
pune decît de 216 voturi în Adunarea 
Națională, cu 10 voturi mai puțin decît

majoritatea necesară pentru învestitura 
unui guvem. Premierul desemnat va fi 
deci nevoit să apeleze la deputății 
independenți și la alte categorii de 
deputați, sau să intre în coaliție cu un 
partid mai mic, pentru a avea majo
ritatea parlamentară necesară.

Surse apropiate Partidului Dreptă
ții au relevat că un cabinet de această 
natură nu va putea fi decît provizoriu 
și că există dorința de a organiza noi 
alegeri parlamentare în luna iunie.

INDIA S. U. A.

consfințind naționalizarea• » 
principalelor bănci

H. Humphrey cere

EVENIMENTELE

DIN ORIENTUL APROPIAT
® Noi reacții după atacul de la Abu Zabai ® Spre solu
ționarea diferendului dintre oficialitățile iordaniene și 

forțele palestinene

DELHI 14 (Agerpres). — Preșe
dintele Indiei, Venkata Giri, a semnat 
sîmbătă o ordonanță prin care se 
consfințește naționalizarea a 14 bănci 
importante din India. Preluarea de că
tre stat, în august 1969, a celor 14 
bănci a fost invalidată, după cum s-a 
anunțat, la începutul acestei săptă- 
mîni de Curtea Supremă a Indiei. Sub 
formă de proiect de lege, noua ordo
nanță urmează să fie prezentată spre 
aprobare parlamentului, care se va 
reuni la 20 februarie în sesiune bu
getară.

Salariații de la băncile In
diene au încetat vineri lucrul, 
cerînd naționalizarea tuturor 
băncilor din țară, inclusiv a ce
lor străine.

DELHI — Guvernul Indiei a cîști- 
gat prima etapă a disputei prețurilor 
cu cele trei concerne petroliere inter
naționale care dețin controlul asupra 
desfacerii petrolului brut pe piața 
internă indiană. Agenția „Press Trust 
of - India" relatează că societățile 
„Caltex", „Shell" și „Esso" au făcut 
cunoscut guvernului indian că ac
ceptă cererea acestuia de a scădea 
prețurile la petrolul brut importat de 
India pînă la limita stabilită de Ca
binetul indian. Inițial, conducerile 
celor trei concerne au refuzat să dea 
curs cererii indiene.

Presa indiană consideră că victoria 
guvernului în „bătălia prețurilor" cu 
concernele străine a fost înlesnită de 
succesele obținute de industria pe
trolieră națională. Rezultatele în do
meniul prospectării, extracției și pre
lucrării petrolului au consolidat po
zițiile Indiei pe piața internațională 
a petrolului și i-au permis să adopte 
măsuri menite să apere drepturile 
sale legitime.

NEW YORK 14 (Agerpres) — Fos
tul vicepreședinte american, Hubert 
Humphrey, și-a reînnoit, cu prilejul 
unei cuvîntări rostite la Asociația 
de politică externă din statul Min
nesota, criticile la adresa Adminis
trației in legătură cu hotărîrea de 
extindere a programului construcției 
sistemului balistic „Safeguard". Dez
voltarea acestui sistem, a relevat el, 
poate afecta evoluția și rezul
tatele viitoarelor convorbiri cu 
Uniunea Sovietică privind limi
tarea armamentelor strategice. 
Humphrey a declarat că „exor
bitantul cost al cursei armamentelor 
strategice va devasta resursele de 
care dispunem, în (timp ce amenin
țarea la adresa omenirii este de nee
valuat". Fără îndoială, a subliniat 
Humphrey, aspectul cel mai alarmant 
al politicii externe americane de as
tăzi este lipsa unui program clar 
pentru controlul armamentelor și li
mitarea cursei armelor strategice.

*

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Fostul ministru al apărării S.U.A., 
Clark Clifford, a cerut Administrației 
Nixon să anunțe Un program cu ter
mene precise de retragere a trupe
lor americane din Vietnamul de sud. 
El a propus ca trupele terestre să fie 
retrase pînă Ia sfîrșitul anului în 
curs, iar restul forțelor americane, 
navale și aeriene să fie retrase pînă 
la finele anului 1971. Publicarea unui 
astfel de program, a declarat Clifford, 
va avea consecințe favorabile pen
tru grăbirea reglementării politice a 
războiului din Vietnarp și încetarea 
vărsării inutile de singe și distrugerii 
de bunuri materiale. Totodată, a apre
ciat el, guvernul de la Saigon va fi 
constrîns să renunțe la poziția sa 
rigidă. „Acest regim — a spus el — 
nu dorește ca războiul să ia sfîrșit, 
deoarece se menține la putere prin 
protecția noastră".

CAIRO. — Aproximativ o jumă
tate de milion de locuitori ai capi
talei R.A.U. au participat la o de
monstrație de „solidaritate și încre
dere în conducere", anunță postul 
de radio Cairo. Manifestanții au pro
testat împotriva atacului aerian is- 
raelian asupra uzinei metalurgice 
Abu Zabai, au făcut apel la unita
tea arabă și au cerut eliberarea te
ritoriilor arabe ocupate de Israel.

★
ROMA. — încordarea continuă a 

situației din Orientul Apropiat a pro
vocat îngrijorare în Italia. La Minis
terul Afacerilor Externe italian s-a 
informat că reprezentanții diploma
tici ai Italiei în țările angajate în 
conflict au primit instrucțiuni să ex
prime preocuparea față de extinderea 
actelor de război care fac și mai di-, 
ficile eforturile Organizației Națiu
nilor Unite în scopul atenuării încor
dării și pentru o evoluție spre resta
bilirea păcii. Astfel, ambasadorul 
Italiei la Cairo a primit indicația de 
a exprima „sentimentele de puternică 
indignare față de bombardarea unor 
obiective nemilitare, ca cel de la Abu 
Zabai". Ministerul de Externe al 
Italiei s-a pronunțat, de asemenea, 
împotriva „actelor de violență care 
depășesc starea de război, cum ar fi 
atentatele împotriva liniilor aeriene 
și care pun în pericol comunicațiile 
internaționale și viața pasagerilor".

In aceleași cercuri se exprimă pă

rerea că respectarea încetării focu
lui ar putea crea condițiile necesare 
realizării unei păci juste și de du
rată, pe baza principiilor prevăzute 
î» rezoluția de la 22 noiembrie 1967 
a Consiliului de Securitate.

★
AMMAN. — In cadrul unei confe

rințe de presă, regele Iordaniei, 
Hussein, a subliniat că diferen
dul ivit recent între oficialită
țile iordaniene și forțele palesti
nene, de comando amplasate pe te
ritoriul țării a fost pe deplin so
luționat. în legătură cu aceasta, su
veranul iordanian a precizat că ul
timele măsuri ale guvernului de la 
Amman nu erau îndreptate împotri
va organizațiilor palestinene.

★
CAIRO — La Cairo a avut loc o 

întrevedere între președintele Con. 
siliului Comandamentului Revolu
ției din Libia, Moamer El Gedafi, și 
președintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser. Convorbirile au 
fost consacrate examinării actualei 
conjuncturi din lumea arabă și po
sibilităților de intensificare a relații
lor dintre R.A.U. și Libia.

Ministrul de interne al Libanu
lui, Kamal Jumblatt, a sosit în- 
tr-o vizită de patru zile Ia Cairo, 
unde va conferi cu oficialitățile egip
tene în problemele referitoare la si
tuația actuală din Orientul Apropiat

RIGA

laminarea unor 
ordine și medalii 

românești
MOSCOVA 14. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Casa ofițerilor din Riga a avut loc o 
solemnitate în cadrul căreia însărci
natul cu afaceri a. i. al României în 
Uniunea Sovietică, Ion Ciubotaru, și 
colonelul Corne! Berar, atașatul mi
litar, aero și naval al României în 
Uniunea Sovietică, au înmînat or
dine și medalii românești unui grup 
de generali și ofițeri superiori sovie
tici care s-au distins în timpul eli
berării totale a teritoriului Româ
niei de sub jugul germano-fascist și 
pentru contribuția lor la întărirea 
prieteniei româno-sovietice. Printre 
cei distinși se aflau generalul de ar
mată G. I. Hetagurov, comandantul 
regiunii militare baltice, generalii-Io- 
cotenenți I. A. Naumenko, I. E. Dav- 
galiuk, generalii-locotenenți în retra
gere A. I Stromberg, A. D. Rumean- 
țev, generalul-maior în rezervă S. V. 
Salîcev și alți generali și ofițeri supe
riori. Cu același prilej a fost decorat 
cu medalia jubiliară „A 25-a aniver
sare a eliberării patriei" scriitorul 
V. I. Luks, președintele filialei Aso
ciației de prietenie sovipto-română 
din R.S.S. Letonă.

în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Ciubotaru i-a felicitat călduros pe cei 
decorați. In răspunsul său, genera- 
lul-locotenent în retragere A. I. 
Stromberg a exprimat în numele 
celor distinși mulțumiri C. C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și guver
nului Republicii Socialiste România.

CIPRU

INCERTITUDINEA
%

O nouă rundă a con
vorbirilor dintre repre
zentanții celor două co
munități — greacă și tur
că — a avut loc zilele a- 
cestea în Cipru. A conti
nuat examinarea unor 
probleme de ordin juri
dic, printre care aceea a 
unificării tribunalelor 
constituite la timpul res
pectiv pe baze separatiste 
și avînd competențe limi
tate la una din cele două 
comunități. Deși pe ordi
nea de zi a acestor con
vorbiri a fost înscris un 
aspect relativ minor al 
complexului de probleme 
ce-și așteaptă soluționa; 
rea, observatorii politici 
apreciază ca pozitiv însuși 
faptul că ambele părți se 
pronunță pentru continua
rea convorbirilor. Atîta 
timp cit nu se renunță la 
schimbul de păreri — _ a 
subliniat în repetate rîn
duri președintele Maka
rios — există șansa ame
liorării situației în insulă, 
în timp ce alternativa 
convorbirilor nu poate fi 
decît reînăsprirea relații
lor dintre comunități, ceea 
ce ar putea avea acum 
urmări imprevizibile.

Potrivit surselor de aici, 
cercurile competente de 
la Nicosia apreciază că 
situația politică se prezin
tă pentru moment „sen
sibil Îmbunătățită", față 
de luna ianuarie, cînd ac
țiunile teroriste amenin
țau să compromită orice 
perspective de soluționa
re a problemei cipriote. 
După o intensă activitate 
subversivă, „Frontul na
țional", principala grupa
re extremistă care a reac
tualizat proiectul „Eno- 
ssis" — adică alipirea la 
Grecia — și-a schimbat 
brusc tactica, în ultimele 
zile ale lunii trecute. In 
manifeste, răspîndite în 
văzul poliției, se afirmă

PERSISTA
că Frontul renunță la ac
țiunile de intimidare. Cum 
acest mod de activitate 
este singurul său mod de 
a se manifesta public, in 
săptămînile următoare în 
insulă a revenit calmul. 
Dar chiar în manifestele 
prin care-și anunța retra
gerea vremelnică de pe 
scena publică, Frontul 
condiționa respectarea a- 
cestui „angajament" de 
îndeplinirea de către gu
vern a cererilor sale, care 
înseamnă, de fapt, renun
țarea la eforturile pentru

CORESPONDENȚA 
DIN ATENA DE LA 

AL. CÎMPEANU

soluționarea pașnică a 
problemei cipriote.

Sursele cipriote afirmă 
că în concepția guvernu
lui de la Nicosia un „ar
mistițiu" cu organizațiile 
ilegale este inacceptabil 
și, ca urmare, au fost în
treprinse măsuri pentru 
depistarea și anihilarea 
lor.

In acest spirit este pri
vită aci și legea cu privi
re la detențiunea preven
tivă, adoptată de parla
mentul țării ,care autori; 
zează poliția să aresteze și 
să dețină fără judecată, 
timp de trei luni, persoa
nele bănuite de a face 
parte dintr-o organizație 
clandestină sau de a o 
sprijini. Poliția a primit 
instrucțiuni să înceapă 
depistarea persoanelor 
care dețin arme, anun- 
țîndu-se, totodată, că con; 
travenienții sînt pasibili 
de o pedeapsă ce poate 
ajunge pînă la 10 ani în
chisoare.

„Frontul național" s-a 
retras în propria-i co
chilie, dar n-a dispărut. 
Urmele lăsate de activita-

Cancelarul Willy Brandt despre

unele aspecte ale politicii

externe a R.F.G.

CONGRESUL EXTRAORDINAR 
AL PARTIDULUI COMUNIST FINLANDEZ

HELSINKI 14 (Agerpres). — La 14 
februarie a avut Ioc la Helsinki Con
gresul extraordinar al Partidului 
Comunist Finlandez. Rapoartele cu 
privire la rezultatele convorbirilor 
în vederea refacerii unității partidu
lui au fost prezentate de președintele 
P. C. Finlandez, Aarne Saarinen, și 
de deputatul Taisto Sinisalo.

Congresul a adresat membrilor 
partidului un apel la unitate. Par- 
ticipanții au adoptat documente cu 
privire la unele probleme politice și

organizatorice. A fost aprobat un 
ape] în legătură cu alegerile parla
mentare care urmează să aibă loc în 
luna martie Congresul a ales noul 
Comitet Central al P. C. Finlandez, 
întrunit în ședință plenară, Comite
tul Central a desemnat Biroul Politia 
și l-a reales în calitate de președinte 
al partidului pe Aarne Saarinen.

In încheierea lucrărilor congresu
lui, a rostit o cuvîntare președintele 
P. C. Finlandez, Aarne Saarinen.

Poziția P. C. din Columbia față 
de viitoarele alegeri prezidențiale

BOGOTA 14 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv Central al P. C. din 
Columbia a dat publicității o decla
rație în legătură cu viitoarele ale
geri prezidențiale. în declarație se 
arată că partidul comunist a anun
țat în repetate rînduri sprijinul 
față de un eventual candidat popular 
în alegerile pentru funcția de pre
ședinte al republicii, candidat care 
să prezinte un program de reale re
forme în agricultură și în domeniul 
vieții urbane, de naționalizare a pe
trolului și a celorlalte bogății na
turale ale țării, lichidarea sistemului 
oligarhic-paritar, acordarea unor de
pline libertăți democratice poporu
lui. Intrucît, însă, pînă în prezent

nu există un asemenea candidat 
popular, iar cei patru candidați ofi
ciali la funcția de președinte al ță
rii reprezintă, prin programele lor, 
aceeași linie politică favorabilă ma
rilor monopoluri, Partidul Comunist 
din Columbia a hotărît să propună 
alegătorilor „votul în alb" pentru 
postul de președinte al republicii. In 
același timp, partidul face apel la 
cetățeni să voteze pentru candidații 
comuniști în consiliile municipale și 
adunările departamentale, ca și pen
tru candidații Congresului Național 
al Mișcării Revoluționare Libera 
Poporului și ai Fronturilor de f 
ga, precum și ai altor mișcări si
milare.

agențiile de presă transmit

COPENHAGA 14 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția D.P.A., 
cancelarul R.F. a Germaniei, Willy 
Brandt, care se află într-o vizită o- 
ficială la Copenhaga, a ținut o cu
vîntare la sediul Societății de prie
tenie danezo—vest-germane, cu pri
lejul căreia a abordat cîteva aspecte 
ale politicii externe a R.F.G.

Referindu-se la scrisoarea ce i-a 
fost adresată de Willy Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, el a 
declarat că „i se pare posibil să se 
angajeze tratative între cele două 
state germane, dacă ambele părți 
vor aborda această sarcină fără re
zerve și fără idei preconcepute". 
Cancelarul a afirmat că guvernul 
său „tinde spre un modus vivendi 
cu R.D. Germană, care să deschidă 
perspectiva unei noi reglementări a 
relațiilor pe o bază echitabilă și 
durabilă".

în legătură cu problemele euro
pene, _ cancelarul a subliniat că o 
conferință in problema securității 
europene ar trebui să aibă drept 
efect îmbunătățirea situației din Eu-

ropa, exprimîndu-și părerea că o 
astfel de conferință „nu ar trebui 
să șe rezume numai la dezbaterea 
unui acord de renunțare la forță și 
a relațiilor economice", ci să abor
deze și problema unei reduceri echi
librate a armamentelor convențio
nale și nucleare din Europa cen
trală.

Referindu-se la convorbirile pe 
care le-a avut la Moscova secreta
rul de stat Egon Bahr, el a spus că 
„un bilanț ar fi deocamdată pre
matur", dar și-a exprimat speranța 
că „într-un viitor previzibil proble
mele aflate în discuție vor putea fi 
clarificate într-o măsură care să 
permită guvernelor să hotărască 
dacă este oportun să se inițieze tra
tative oficiale în vederea încheierii 
unor acorduri concrete". In legătură 
cu contactele reluate recent între 
R.F.G. și R.P. Polonă, cancelarul 
și-a exprimat speranța că, în timpul 
convorbirilor care vor fi continuate 
în martie, s-ar putea contura o „îm
bunătățire substanțială" a relațiilor 
dintre cele două țări.

Cel de-al treilea milion 
de tone de zahăr a fost obținut în 
Cuba în cadrul campaniei din acest 
an de recoltare și prelucrare a trestiei 
de zahăr, al cărei obiectiv este reali
zarea unei producții de 10 milioane 
tone. în pofida timpului nefavorabil 
— frig și ploi torențiale neobișnuite 
în această perioadă — a fost menți
nut un ritm intens de lucru.

0 „Săptămînă culturală 
românească" a fost °rganizată 
la Casa Tineretului și Culturii din 
Meudon, cu sprijinul Asociației Fran
ța — România. Au fost prezentate cu 
acest prilej programe artistice, filme 
românești de scurt metraj.

La Budapesta 8 avut 100 0 
sesiune științifică organizată de Con
siliul orășenesc al Frontului Popular 
Patriotic și Institutul de istorie mili
tară, consacrată celei de-a 25-a ani
versări a eliberării Budapestei. Alături 
de cercetători maghiari, la sesiune au 
participat și invitați din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, 
România și Uniunea Sovietică.
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Deschiderea sesiunii Dietei japoneze
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Mozambic. Un detașament al forjelor FRELIMO care acjionează în provin

cia TeteTete

tea sa se simt nu numai 
pe plan politic dar și pe 
fundalul vieții economico- 
sociale. Presa din Nico
sia vorbește de „accen
tuarea crizei pieței", re- 
liefînd reținerea manifes
tată de populație de a-și 
procura bunuri în condi
țiile actuale, dar mai ales 
ezitarea investitorilor de 
a-și plasa capitalurile în 
obiective necesare econo
miei naționale. Calmul 
existent în insulă — sem
nalează observatorii — 
este un „calm încordat".

Mai multe ziare din A- 
tena relevă că zilele aces
tea s-a desfășurat o șe
dință extraordinară a 
consiliului de miniștri, 
prezidată de arhiepisco
pul Makarios, în cursul 
căreia s-a accentuat și 
necesitatea ținerii de ale
geri pentru reînnoirea 
Parlamentului. (Ultima 
consultare electorală a a- 
vut loc în 1960). Se afir
mă, de asemenea, că, din 
dorința de a facilita apli
carea planului general al 
președintelui, miniștrii au 
susținut propunerea sa de 
principiu, privind rema
nierea cabinetului, Ia mo
mentul oportun. In pro
blema alegerilor a fost 
apreciată ca necesară or
ganizarea lor în această 
primăvară. S-a subliniat, 
în același timp, relatează 
ziarul atenian „Elefteros 
Cosmos", că alegerile vor 
avea loo numai dacă vor 
exista „calmul necesar, 
garanția că se vor desfă
șura fără violențe".

In acest fel, continuarea 
convorbirilor intercomu- 
nitare apare în concepția 
observatorilor, ca singura 
cale ce ar putea facilita 
abordarea eficientă și a 
celorlalte probleme poli- 
tico-economice ce se con
turează în fața mult în
cercatei republici insu
lare.

TOKIO 14. — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite t 
Sîmbătă după-amiază s-au des
chis lucrările sesiunii ordinare 
a Dietei japoneze. în prima zi 
a dezbaterilor au rostit cuvîn
tări primul ministru Eisaku 
Sato, ministrul de externe 
Kiichi Aichi, ministrul finanțe
lor Takeo Fukuda, și directorul 
agenției pentru planificarea e- 
conomică, Ichiro Sato, care au 
prezentat programul noului gu
vern japonez alcătuit după ale-

gerile generale care au avut loo 
la sfîrșitul anului trecut.

Țelul internațional al Japo
niei, a spus printre altele pri
mul ministru, este pacea. El a 
subliniat necesitatea reglemen
tării conflictelor internaționale 
și stabilirea de relații priete
nești între toate țările lumii. 
Acțiunile pentru prevenirea răs- 
pîndirii armelor nucleare sînt 
în concordanță cu politica Ja
poniei, care a hotărît să semne
ze Tratatul de neproliferare.

Aviația americană a e- 
iectuat noi raiduri de bom
bardament asupra unor 
obiective cambodgiene - 
anunță cotidianul forțelor S.U.A. din 
zona Pacificului, „Stars 
Este a cincea oară cînd 
recunosc întreprinderea 
de acest fel în spațiul 
bodgian.

Germaniei urmează să fie întărite mă
surile de securitate. Guvernul landului 
a anunțat că va oferi o recompensă 
de 50 000 de mărci vest-germane per
soanelor care vor contribui la succe
sul anchetei.

(Urmare din pag. I)
timp avem și satisfacția sprijinului 
și simpatiei din partea guvernelor 
prietene.

— Care este poziția Boliviei față 
de politica Statelor Unite privi
toare la America Latină, așa cum 
a fost formulată de actuala admi
nistrație de la Washington și cum 
rezultă din negocierile care au loc 
actualmente în cadrul Consiliului 
Inter-american Economic și Social?
Considerăm că în formularea poli

ticii pentru anii viitori, președintele 
Nixon a exprimat o serie de bune 
intenții, dar vreau să subliniez că în 
ansamblu e vorba doar de un palea
tiv față de vastitatea problemelor cu 
care este confruntată America Latină 
și față de starea lamentabilă a 
relațiilor cu vecinul din nord. Este 
evident pentru orice om că America 
Latină nu primește un ajutor real 
în materie financiară, în timp ce, 
așa cum o demonstrează cifrele, 
țările latino-americane contribuie 
la sporirea prosperității S.U.A. 
și a altor țări industrializate. 
Beneficiile culese din continen
tul nostru de către corporațiile 
nord-americane sînt de cîteva ori su
perioare capitalurilor investite. Aju
torul extern reprezintă — în mod 
paradoxal — posibilități suplimentare 
de dezvoltare pentru S.U.A., dar nu 
compensează măcar sumele ce pără
sesc continentul latino-american sub 
formă de profituri, datorie externă 
și alte capitole invizibile.

Bolivia este sinteza dramei latino- 
americane. Nici o altă țară din emis
feră n-a suferit o exploatare atît de 
inumană din partea firmelor private, 
nici o alta nu a hrănit economiile străi
ne cu un torent atît de mare de bo
gății minerale, fără să beneficieze 
cîtuși de puțin de pe urma acestui 
proces. Accentuînd rolul inițiativei 
private, ca principal mijloc de a im
pulsiona dezvoltarea economică și 
socială a Americii Latine, Casa Albă

a. REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIAi București

and Stripes". 
Statele Unite 
unor acțiuni 
aerian cam-

Ca urmare a incendiului 
care a devastat vineri noaptea una 
din clădirile anexă ale sinagogii din 
Munchen, în Republica Federală a

în legătură cu pasagerii 
de pe avionul sud-coreean, 
care, pilotat de doi foști piloți sud- 
coreeni, a aterizat la 11 decembrie 
1969 pe teritoriul R.P.D. Coreene, în 
semn de protest față de politica auto
rităților sud-coreene, agenția A.C.T.C. 
a fost împuternicită să dea o decla
rație. Pasagerii sosiți la 11 decembrie, 
la bordul unui avion, în R.P.D. Co
reeană s-au înapoiat în Coreea de sud 
prin Panmunjon la 14 februarie, orele 
17 (ora locală), informează agenția.

Lucrările celui de-al 
9-lea Congres al minerilor 
din Chile au început ieri. Delegații, 
care reprezintă cîteva mii de mineri, 
vor dezbate probleme referitoare la 
apărarea 'bogățiilor naturale ale țării 
și la lupta împotriva dominației mo
nopolurilor străine.

După nemimărate amî- 
îîăîj Partidul național democrat 
vest-german, de tendință neonazistă, 
își ține începînd de sîmbătă în oră
șelul Wertheim lucrările celui de-al 
IV-lea congres ordinar al său. Deschi
derea congresului a declanșat nume
roase manifestații de protest. Pesta 
5 000 de sindicaliști și studenți, veniți 
la Wertheim, au organizat o puternică 
demonstrație de protest în fața clădirii 
unde se ține congresul, cerînd interzi
cerea P.N.D.

nu face decît să revină la politica 
pe care S.U.A. au practicat-o în tre
cut și ale cărei rezultate negative 
sînt cunoscute.

Considerăm că gravitatea situației 
impune necesitatea unei reuniuni 
continentale la cel mai înalt nivel, 
unde, o dată pentru totdeauna, Sta
tele Unite și țările Americii Latine 
să se pună de acord asupra dimen
siunilor și a modalităților colaborării. 
Credem că la o asemenea reuniune 
vor trebui luate iu considerare ur
mătoarele aspecte î

Recunoașterea de către S.U.A. a

riorarea raporturilor de schimb din 
cadrul comerțului, pentru a evita 
fluctuațiile de prețuri la exportul 
produselor de bază.

„Congelarea" rezervelor strate
gice menținute de S.U.A. pentru a 
evita ca vînzarea pe piața interna
țională a acestor produse, printre 
care cositorul, să provoace scăderea 
prețurilor, afectînd în felul acesta 
grav economiile noastre.

Disponibilitățile de dolari prove
nite din programele de asistență să 
poată fi utilizate pentru a cumpăra 
cele necesare în toate țările lumii.

dreptului popoarelor Americii Lati
ne de a urma propriul lor drum de 
dezvoltare economică și politică, ceea 
ce presupune eliminarea din ac
tuala legislație nord-americană a 
dispozițiilor de natură să afecteze a- 
cest drept.

Evaluarea necesităților de finan
țare a 
efectiv 
punde 
volum 
ciat la . . .
considerată minimă pentru a modi
fica actualele caracteristici ale eco
nomiei țărilor latino-americane.

Aplicarea propunerilor formulate 
unanim de țările Americii Latine în 
„Consensul de la Vina del Mar".

Stabilirea- de urgență a unor 
mecanisme care să compenseze dete-

dezvoltării și un angajament 
al Statelor Unite de a răs- 
acestor necesități printr-un 

de mijloace financiare apre- 
40 miliarde dolari, sumă

Prioritate, în materie de finan
țare, pentru întreprinderile de stat, 
atunci cînd acest lucru e considerat 
convenabil de țara interesată în ca
drul propriei sale strategii de dez
voltare.

Guvernul bolivian își propune să 
avanseze ferm pe calea dezvoltării, 
utilizînd în acest scop modalitățile 
ce le consideră convenabile. Nu pu
tem să ne oprim la mijlocul drumu
lui, fiindcă se află în joc destinul și 
supraviețuirea poporului bolivian.

— Ar putea Excelența voastră 
să formuleze principiile de bază pe 
care le susține Bolivia în politica 
internațională ?
— Rezumînd, aș putea spune că 

ne pronunțăm pentru o politică in-

ternațională a demnității și suvera
nității. Susținem cu convingere prin
cipiul autodeterminării popoarelor, 
necesitatea stabilirii de relații di
plomatice și comerciale cu toate ță
rile lumii, indiferent de regimul lor 
politic, și respectînd interesele reci
proce. Reafirmăm dreptul națiunilor 
subdezvoltate, al tuturor națiunilor 
lumii de a exercita o suveranitate 
permanentă asupra bogățiilor lor na
turale, dreptul nostru de a participa 
la cooperarea internațională, eli
berați de presiunea unor con
diții politice, militare sau de 
altă natură. Nici un stat nu trebuie 
să aplice sau să stimuleze măsuri 
coercitive cu caracter economic sau 
politic pentru a violenta voința suve
rană a altui stat, cu scopul de a ob
ține de la el avantaje de vreun fel. 
Ne solidarizăm cu lupta dusă de 
popoarele supuse încă regimului co
lonial. Repudiem cursa înarmărilor, 
socotind că resursele înghițite de ea 
trebuie destinate dezvoltării țărilor 
sărace ale comunității internaționale. 
Bipolarizarea economică -mondială 
asigură o opulență crescîndă în țările 
cu înaltă industrializare și condam
nă la o mizerie tot mai mare țările 
subdezvoltate. Considerăm coexis
tența pașnică și respectarea princi
piilor dreptului internațional drept 
condiții esențiale de apărare a 
păcii. In această direcție, acordăm 
un rol principal necesității de a în
tări O.N.U. ca tribună a tuturor na
țiunilor Pămîntului, ca instrument 
de menținere a păcii și de promovare 

înțelegerii între popoare.a
— In încheiere v-aș ruga să ne 

spuneți cum apreciați perspectivele 
de colaborare cu România ?
— Bper ca relațiile noastre cu Ro

mânia să însemne un intens schimb 
comercial și o cooperare tehnică de 
care să beneficieze ambele țări. Noi 
vom face pașii necesari ca acest lu
cru să se realizeze și sperăm de a- 
semenea să ajungem la unele acor
duri de cooperare culturală.

Furtunile de zăpadă 
continuă să bîntuie în aproape în
treaga Elveție, provocînd serioase pa
gube materiale. Numeroase localități 
sînt complet izolate, aprovizionarea 
cu pîine efectuîndu-se cu ajutorul a- 
vioanelor și elicopterelor. Garda ae
riană de salvare a bombardat într-o 
serie de regiuni ghețarii pentru a pre
veni avalanșele.

La fiecare 25 de secunde 
în Anglia se comite cîte o 
infracțiune gravă,se arată în* 
tr-o știre apărută în ziarul „Daily 
Express". în anul 1969 numărul atacu
rilor armate asupra unor bănci și sec
ții poștale a crescut cu 20 la sută față 
de anul precedent. Numărul furturi
lor, prin efracție, a sporit cu 10 la 
sută, iar cel al jafurilor — cu 15 
la sută.

Lacul Lehman din Elve
ția pierde oxigenul într-o 
cadență catastrofală. Polua- 
rea apelor, sale crește rapid. Stațiile de 
epurare nu dispun de instalații de fil
trare a detergenților menajeri. Potrivit 
unor calcule, în 1968 poluarea micro- 
biană a lacului s-a dublat față de anul 
1967, iar bacteriile au împînzit în
tregul lac.

„Sixty plus" <Peste 60> - *- 
cesta este titlul unei lucrări editate 
la Londra și dedicate problemelor lon
gevității. Consacrînd cîte un capitol 
special fiecărui factor care asigură o 
viață lungă și sănătoasă, cartea enu
mera printre acestea o alimentație ra
țională, renunțarea la tutun și băuturi 
alcoolice, evitarea celibatului și a sin
gurătății, o viață conjugală ordonată.

Piața „Scîntell", Tel. 17 60 10 17 60 20. Abonamentele se îao la ollclllo poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil 40.360


