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PROPRIE udarea de premii
Micile lucrări de jficiile realizate
ale întreprinderii* 

o investiție 
de inițiativa 

gospodă

La plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1969 s-a indicat ca cen
tralele industriale să-și asume 
sarcini tot mai importante în dome
niul investițiilor, ca noile organisme 
economice și unele întreprinderi să 
preia executarea în regie proprie a 
unor lucrări mici de dezvoltare. De 
altfel, practica a dovedit cu prisosin
ță că acest lucru este nu numai util 
și economio sub aspectele esențiale 
ale costului lucrărilor și ale duratei 
lor de execuție, ci și absolut nece
sar, întrucît organizațiile specializa
te de construcții și montaje nu dis
pun întotdeauna — în condițiile creș
terii continue a volumului de Inves
tiții — de forțele reclamate de exe
cutarea tuturor lucrărilor de dezvol
tare, reutilare sau modernizare n 
producției. Pe, de 'altă.. p^rtș, disper
sarea activității întreprinderilor de 
construcții și a mijloacelor lor teh
nice în toate unitățile care benefi
ciază de asemenea investiții este 
costisitoare și, de multe ori, chiar 
imposibilă.

Diferite întreprinderi și centrale 
industriale au acționat cu prompti
tudine și au trecut hotărît la pre
luarea executării în regie a unor lu
crări de investiții de valoare mai 
redusă. Se poate vorbi, în unele 
locuri, chiar de o tradiție, de o ex
periență existentă în acest sens, la
tă, de pildă, ce am aflat la Combina
tul de in și cinepă-București.

— Tn întreprinderile noastre — ne 
spunea tov. Ștefan Ciobu, inginerul 
șef al combinatului — s-au executat 
mai de mult diferite lucrări de inves
tiții în regie. Uneori am făcut acest 
lucru fiind forțați de împrejurări, 
deoarece aproape cu regularitate ori- 
'ganizațiile specializate ae construcții 

zau să ne realizeze lucrările de 
'.iții de valori relativ mici sau, 
angajau o asemenea lucrare, 

cxw—.tia dura nepermis de mult, iar 
costul efectiv era exagerat de mare 
Ca să fiu mai concret, amintesc că 
în prezent se află în stadiu final 
construcția unei secții de articole 
nețesute la întreprinderea „Industria 
iutei" din Capitală, în valoare tota
lă de circa 12 milioane lei

— Nu credeți că s-a exagerat, an- 
gajîndu-se această lucrare, deloc mi
că sau simplă ?

— Desigur, răspunderea este foarte 
mare. Construim în fond o secție 
nouă, fără ca în combinatul nostru 
să avem specialiști constructori. Dar. 
ani în șir, în unitățile din industria 
inului și cînepii s-au format echipe, 
din sectoarele de întreținere și re-

piCc* . 
noastre.

Cu. aceeași -pricepere P. 
cline au. acționat pentru executaiv^ 
unor lucrări de investiții în regie și 
une'e unități din Centrala industria
lă de anvelope ți mase plastice. La 
Uzina de prelucrare a maselor plas-

Viorel SALAGEAN
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nificat.

Paralel cu realizarea beneficiului, 
colectivele unităților economice sînt 
direct cointeresate să îndeplinească

și ceilalți indicatori de plan. Astfel, 
hotărîrea prevede că fondul de pre
miere al întreprinderii poate fi con
stituit integral, pe baza cotei apro
bate, atunci cînd se realizează prin
cipalii indicatori : planul produc
ției marfă, valoric și în sortimentele 
stabilite, cheltuielile planificate la 
1 000 ’ nroducție marfă, planul, de 
expo '•’i valută și îndeplinirea 
obl’ ‘mate prin contracte.
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Salar. ganizații vor fi
cointeres. ceastă cale să dea
tot sprijinu. jților subordonate 
și să-și sporea. . . preocuparea pen
tru creșterea eficienței economice.

Hotărîrea Consilii’l'.ii., de .Miniștri 
prevede posibilitatea sfm’iulării prin 
premii și în cursul anului a salaria- 
ților care obțin realizări deosebite 
în muncă. Tn acest scop, unitățile 
pot utiliza un sfert din fondul total 
de premii din beneficii.

Cea mai mare parte a fondului de 
premiere, respectiv 75 la sută, se re-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost ales 

președinte de onoare
Vineri au continuat lucrările Adu

nării generale de constituire a Aca
demiei de Științe Sociale și Politice, 

în prima parte a ședinței, comisia 
de redactare a prezentat un raport 
privind modificările ce urmează a 
fi aduse proiectului de statut pe ba
za propunerilor făcute în dezbateri.. 
Adunarea generală a aprobat apoi 
în unanimitate Statutul Academiei 
de Științe Sociale și Politice a Repu
blicii Socialiste România. Documen
tul prevede că acest for științific, 
desfășurîndu-și activitatea sub în
drumarea C.C. al P.CR., organizea
ză, îndrumă și coordonează în mod u- 
nitar munca de cercetare în dome
niul științelor sociale și politice, 
promovează în această muncă con
cepția materialismului dialectic și 
istoric, asigurînd orientarea teoreti
că și ideologică a cercetării științifi
ce pe baza marxism-leninismului. 
Statutul stabilește atribuțiile Acade
miei și ale organelor sale de condu
cere, organizarea activității de cerce
tare, condițiile de alegere a membri
lor ei din rîndurile oamenilor de 
știință, de cultură, cadrelor didacti
ce și ale altor persoane care se disting 
prin contribuții de valoare teoretică 
și practică și participă activ la viața 
științifică și ideologică a țării.

S-a trecut apoi la cel de-al doilea 
punct al ordinii de zi. Comisia de

propuneri, alcătuită din reprezentanți 
ai diferitelor institute și centre de 
cercetări, ai catedrelor din învăță- 
mîntul superior din întreaga țară, 
desemnați de către delegați, a întoc
mit listele de candidați pentru mem
brii Academiei și le-a supus discuției 
Adunării generale. Prin vot secret 
pe buletine, Adunarea generală a 
ales 125 membri titulari si 93 mem
bri corespondenți ai Academiei de 
Științe Sociale și Politice. In con
tinuare, a fost stabilită componența 
celor 8 secții ale Academiei, după 
care, în ședințe separate de consti
tuire, au fost aleși oreședinții aces
tora.

Declarîndu-se constituită A- 
cademia de Științe Sociale și Politi
ce a Republicii Socialiste România, 
s-a trecut la alegerea, prin vot des
chis, a organelor de conducere ale 
Academiei.

A luat cuvîntul acad. Constantin 
Daicoviciu. Vorbitorul a relevat ma
rea însemnătate a înființării noii A- 
cademii, faptul că ea va aduce o 
contribuție esențială la perfecționa
rea activității lucrătorilor din do
meniul științelor sociale și politice. 
Subliniind că prin crearea acestei 
instituții se adîncește și mai mult le
gătura indisolubilă a oamenilor de 
știință cu partidul și conducerea sa,

vorbitorul a relevat rolul uriaș pe 
care Partidul Comunist Român, Co
mitetul său Central, secretarul gene
ral al partidului îl au în dezvoltarea 
gîndirii social-polit-ice românești, în 
aplicarea creatoare a teoriei mar
xist-leniniste. a concepției materia- 
list-dialectice la condițiile concrete 
ale țării noastre, în asigurarea pro
gresului neîntrerupt al societății 
socialiste. Acad. C. Daicoviciu a 
subliniat In mod deosebit con
tribuția esențială pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o aduce la în
treaga activitate de conducere a par
tidului și statului, la elaborarea po
liticii interne și externe a României, 
la dezvoltarea științelor sociale, la 
imprimarea unui profund spirit no
vator și creator în acest domeniu. 
Dînd glas opiniei generale a membri
lor adunării constitutive, sentimen
telor de respect, stimă șl dragoste 
față de Partidul Comunist Român 
și secretarul său general, vorbitorul 
a propus, în numele unui mare nu
măr de oameni de știință și cerce
tători — dintre care unii au adre
sat în acest sens scrisori prezidiului 
adunării —, ca tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU să fie ales președinte 
de onoare al Academiei.
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Primirea membrilor Prezidiului Academiei 
la secretarul general al Partidului 

Comunist Român

Uzina „Vulcan" București. O ultimă verificare a reductoarelor înainte de a fi montate la instalațiile care vor 
lucra în industria materialelor de construcții, în industria petrolieră etc. Foto i Gb. Vințilă

Se preconizează ca, în a- 
cest an, producția globală 
de legume să atingă 3,5 
milioane tone, ceea ce în
seamnă cu circa 1,5 mi
lioane tone mai mult decît 
s-a realizat în 1969. Măsu
rile organizatorice și teh
nice luate, asigurarea ba
zei materiale necesare, ca 
și rezultatele obținute pînă 
^eerfn în ce privește desfă- 
țtWftrea lucrărilor de sezon 
în legumicultura constituie 
premisele îndeplinirii aces
tei prevederi. Pentru buna 
aprovizionare a populației 
se impune însă să realizezi 
nu numai o producție 
mare, ci și o varietate de 
sortimente. Există nume
roase specii și soiuri de le
gume pe care le știm cu 
toții. Dar altele au dispărut 
cu totul din cultură sau nu 
au fost introduse decît 
sporadic îneît, practic, nu 
sînt cunoscute. Aceasta are 
urmări negative în.ce pri
vește diversificarea prepa
ratelor culinare. Cei mai 
în vîrstă își aduc aminte 
de sparanghel, revent, de 
vg,-za de Bruxelles și alte 
asemenea sortimente care, 
în trecut, erau cultivate pe 
suprafețe apreciabile.

Aceste legume, alături de 
sortimentul aflat în cultură, 
ar putea asigura un con
sum aproape neîntrerupt, 
în tot timpul anului, de le
gume și verdețuri proaspe
te, ar contribui la diversifi
carea preparatelor culinare. 
Sparanghelul, andivele, var
za de Bruxelles și altele se 
consumă în perioada așa- 
zis critică din an, cînd alte

legume nu se găsesc. Spa
ranghelul, de exemplu, se 
recoltează în cursul lunii 
aprilie, andivele se livrează 
în tot cursul iernii etc. Tre
buie adăugat și faptul că 
toate aceste legume au o 
valoare alimentară foarte 
ridicată în comparație cu

nii, de vitamine proveni
te direct din natură Dar 
în ce privește extinderea 
legumelor mai puțin cu
noscute : sparanghel, andi
ve, varză de Bruxelles, 
varză chinezească, revent, 
anghinare nu s-a făcut 
mare lucru, dovadă că ele

acest scop, stațiunile expe
rimentale au asigurat ma
terialul săditor, s-a făcut 
un instructaj la care au 
participat inginerii horti
cultori din unitățile care 
11 vor cultiva. Dar greută
țile de-abia acum apar, și 
ceea ce se petrece cu spa

Un imperativ al bunei aprovizionări

ÎMBOGĂȚIREA 
SORTIMENTULUI 

DE LEGUME
alte sortimente, conțin 
cantități apreciabile de vi
tamine etc.

In ultimii ani, datorită 
creșterii suprafețelor ocu
pate cu sere, s-a re
ușit ca și în timpul 
sezonului rece să se obțină 
cantități însemnate de ro
șii. castraveți, salată și 
alte verdețuri Extinderea, 
în continuare, a serelor va (! 
permite ca populația să be
neficieze, în timpul ier

nu se găsesc pe piață de- 
oît întîmplător. Intr-un 
studiu întocmit cu 2—3 ani 
în urmă de Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii 
se prevedea creșterea eșa
lonată a suprafețelor culti
vate cu unele din aceste 
sortimente. In ce privește 
sparanghelul, de exemplu 
urmează ca, în acest an, să 
se planteze 250 hectare, ur- 
mînd ca pînă în 1975 să se 
ajungă la 2 500 hectare. In

ranghelul este valabil și 
pentru alte sortimente de 
legume de care aminteam 
lată ce ne-a declarat, re
feritor la această proble
mă, tov. ing. N. Marinescu, 
director în Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii • 
„Introducerea sortimente
lor noi este hotărîtă, în 
mare măsură, de cerere. 
Beneficiarii de contract nu 
se ocupă de sortimentele 
de legume noi. După ce s-a

prevăzut extinderea cultu
rii sparanghelului, Ministe
rul Industriei Alimentare 
nu a încheiat con
tracte cu unitățile cultiva
toare. Or, dacă nu se con
tractează producția res
pectivă, nu avem sorți de 
izbîndă. Este adevărat că 
sortimentele noi de legu
me se introduc mai greu 
în consum, deoarece nu 
sînt cunoscute. De aceea se 
cere să fie prezentate con
sumatorului, și aceasta ar 
trebui să fie, în principal, 
sarcina beneficiarului de 
contract și anume Centra
la pentru valorificarea le
gumelor și fructelor și Mi
nisterul Industriei Alimen
tare".

Intr-adevăr, în ce pri
vește îmbogățirea sorti
mentului legumicol s-a a- 
juns la un cerc vicios. Uni
tățile agricole nu cultivă 
legumele âșa-zis rare pen
tru că cei care se ocupă do 
valorificarea lor nu le con
tractează. Motivul este u- 
nul singur : nu se cer. Une
le fapte confirmă această 
afirmație Cu 2—3 ani tn 
urmă au fost produse can
tități însemnate de varză 
de Bruxelles (verzișoare) 
Cooperativa agricolă din 
Păulești, județul Satu 
Mare, care a extins aceas
tă cultură, a întîmpinat 
greutăți în ce privește li
vrarea lor. De altfel, în 
Capitală, cantități însem-

îon HEP.ȚEG

(Continuare 
tn pag. a VII-a)

Vineri la amiază, după înche
ierea lucrărilor de constituire a 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice a Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, s-a întîlnit la 
sediul C.C. al P.C.R. cu membrii 
Prezidiului noii Academii.

La întîlnire au luat parte tova
rășii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor- 
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Ion Iliescu.

Președintele Academiei de Știin
țe Sociale și Politice. Miron Con- 
stantinescu, a făcut o scurtă pre
zentare a desfășurării lucrărilor 
Adunării generale și, în numele 
membrilor Prezidiului Academiei, 
a exprimat conducerii partidului 
recunoștința pentru încrederea a- 
cordată, precum și hotărîrea de a 
depune întreaga energie pentru a 
duce la bun sfîrșit sarcinile com
plexe, de mare răspundere ce le 
revin. Vorbitorul a arătat că, dînd 
glas gîndurilor și propunerilor 
multor participant, exprimînd sen
timentele de adînță stimă și pre
țuire pe care cercetătorii din do
meniul științelor sociale, ca de alt
fel întregul nostru popor, le poartă 
secretarului general al partidului, 
contribuției sale la dezvoltarea 
creatoare a gîndirii sociale din 
țara noastră, Adunarea generală a 
ales tn unanimitate ți într-o at
mosferă de puternic entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ca 
președinte de onoare al noului for 
științific. El l-a rugat pe secreta
rul general al partidului să accepte 
această funcție.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu » »pus1

Stimați tovarăși,
Constituirea Academiei de Ști

ințe Socîale și Politice reprezintă 
un eveniment deosebit de impor
tant în viața patriei noastre socia
liste.

Desigur, este cunoscut că ta

țara noastră s-au desfășurat și în 
trecut activități pozitive, s-au ob
ținut rezultate bune în diferitele 
discipline reunite astăzi în cadrul 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice. Cu toate acestea, în aceste 
domenii mai avem încă multe de 
făcut; de altfel dezvoltarea știin
țelor sociale — ca a oricărei știin
țe — nu se va opri niciodată la o 
anumită limită maximă. Științele 
sociale se vor dezvolta permanent 
sub impulsul evoluției sociale, al 
transformărilor profunde care au 
loo în societatea noastră și în 
lume ; numai ținînd seama de a- 
ceste schimbări, aceste științe vor 
putea contribui atit la înțelegerea 
fenomenelor socîale, cit și la orien
tarea activității de transformare a 
societății. Constituirea Academiei 
va marca — sînt convins de a- 
ceasta — o cotitură în domeniul 
științelor sociale din țara noastră.

După cite am fost informat, Ia 
adunare a participat un număr 
mare de delegați și invitați. Dez
baterile care au avut loc în prea
labil în centrele mai importante 
ale țării, ca și discuțiile purtate în 
adunarea de constituire, au contri
buit în bună măsură Ia precizarea 
ți orientarea activității ce urmează 
să o desfășoare Academia consti
tuită astăzi. E de înțeles că era 
greu, în timpul celor două zile cit 
a durat sesiunea de constituire a 
Academiei, să se dezbată în amă
nunțime toate problemele de fond 
ale activității în domeniul științe
lor sociale și politice. Unele ches
tiuni ridicate, unele critici sau u- 
nele dorințe exprimate de tovarăși 
constituie doar cîteva aspecte ale 
problemelor mari ce se pun astăzi 
în fața științelor sociale în țara 
noastră.

Sînt convins că Prezidiul Acade
miei de Științe Sociale și Politice, 
secțiile nou constituite vor trece Ia 
elaborarea unui program concret 
de muncă și că, pe baza acestui 
program, se va realiza Intensifica
rea muncii de cercetare în institu
te, în universități, în centrele so
ciale și economice ale patriei noas
tre. Ne exprimăm încrederea că

activitatea Academiei va contri
bui la ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întregii vieți culturale, ști
ințifice și educative din patria 
noastră.

Sînt multe probleme care trebuie 
abordate de Academie, începînd cu 
cercetarea în domeniul istoriei, 
unde trebuie să fim mai activi, să 
aducem o contribuție mai mare la 
înțelegerea atit a momentelor esen
țiale din istoria patriei, cît și a ma
rilor evenimente din istoria uni
versală. Pentru a înțelege mai bine 
evenimentele trebuie să îmbinăm 
studiul istoriei naționale cu studiul 
istoriei mondiale. Un cîmp vast 
de cercetare se deschide în dome
niul economiei, al filozofiei, socio
logiei și în toate celelalte compar
timente ale gîndirii sociale ce in
tră în sfera de preocupări a Aca
demiei de Științe Sociale șl Poli
tice.

Așteptăm de Ia dumneavoastră, 
de la toți membrii Academiei, o 
muncă foarte intensă, foarte rod
nică. Dorim ca în munca Aca
demiei să se introducă un spi
rit nou, stilul muncii de partid, în 
sensul unei abordări curajoase a 
problemelor, al confruntării libere 
a părerilor de pe pozițiile noastre 
marxist-leniniste, de pe platforma 
concepției noastre materialist-dia- 
lectice despre natură și societate. 
Numai astfel Academia va răspun
de încrederii pe care i-o acordă 
partidul și poporul nostru.

Doresc ca în numele Comitetului 
Central, al Comitetului Executiv 
să vă felicit pe dumneavoastră, pe 
președintele Academiei, pe toți 
membrii Academiei și să vă urez 
succes în activitatea viitoare.

în ce privește cinstea pe care 
Adunarea generală mi-o face mie 
și, în același timp, conducerii par
tidului, propunîndu-mă președinte 
de onoare al Academiei, nu pot 
decît să exprim cele mai calde 
mulțumiri. Acceptînd această cin
ste sînt hotărît să-mi aduc contri
buția la munca Academiei nu nu
mai ca președinte de onoare, ci ca 
activist pe tărimul științelor socîa
le, al gîndirii și teoriei noastre re
voluționare, marxist-leniniste.
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{FAPTUL 
{DIVERS
I un 

j sociabil

IDe cîtva timp locuitorii sa
telor Cotu. și N. Bălcescu, din 
județul Botoșani, sînt vizitați a- 
proape zilnic de un cerb de o 

Irară frumusețe care, adus mai 
demult pentru repopularea pă
durilor din această zonă, s-a 

I obișnuit într-atît cu oame
nii incit nici o descoperire 
a civilizației nu-1 mai... impre
sionează. Iese la șosea, priveș- 

| te impasibil la trecerea mașini- 
| lor, se „autoservește" cu stru- 
1 jeni și fin din glugile sătenilor, 
I merge la magazinele din satele 

respective, acceptînd să fie hră
nit cu biscuiți. Intr-una din du-

Iminici a fost prezent chiar la 
an iarmaroc în satul Nicolae 
Bălcescu, plimbîndu-se ca... la 
el acasă. O plăcută companie i-o

I oferă școlarii, împreună cu care 
nu o dată se lasă fotografiat.

Vinovății 
să răspundă

La cariera de piatră din sa
tul Slașoma, comuna Padina 
(Mehedinți), care aparține de În
treprinderea „Victoria" din Vin- 
ju Mare, în ziua de 18 februarie 
s-a petrecut un tragic accident 
de muncă. Un mal de nisip s-a 
surpat peste cinci muncitori care 
Și-au pierdut viața. Din cercetă
rile efectuate pină acum, aflăm 
că Inspectoratul pentru protecția 
muncii dispusese, încă de la 25 
decembrie 1969, închiderea ba
lastierei întrucît constatase gra
ve abateri de la normele de teh
nica securității muncii. Nesoco
tind însă această dispoziție, con
ducerea întreprinderii a hotărît 
să se continue lucrul. Ancheta, 
care se află în curs, va stabili 
gradul de vinovăție al celor ce 
și-au permis încălcarea flagran
tă a normelor elementare de 
protecția muncii. Legea pedep
sește cu toată asprimea aseme
nea fapte.

Felicitări 
șoferului

Pe șoseaua Constanța-Tulcea. 
Intr-una din serile trecute, con
ducătorul auto Gheorghe El- 
mendi, de la I.A.S. Tulcea, a 
observat, venind din sens opus, 
autocamionul 31 B 6 900, care 
„dansa" dintr-o margine în alta 
a șoselei. S-a gîndit că ceva nu 
este în regulă și a acționat ra
pid. S-a întors și, depășind ma
șina „jucăușă", a oprit-o. Con- 
statînd că la volan se afla un 
om beat care punea în pericol 
siguranța circulației, a anunțat 
organele de miliție. S-a stabilit 
că Simion Ghiban, (comuna 
Frecăței, județul Tulcea) furase 
autovehiculul și plecase... la 
plimbare, duși era sub influen
ța alcoolului și nu poseda nici 
permis de conducere. Așa a fost 
descoperit un infractor și s-a 
prevenit totodată un accident 
rutier.

Si... tot 
nedespărțiți!

Aparent „colaborarea" dintre 
medicul Dlmitrie Ciavin din Că
lărași fi Lucreția Marchidan, 
inspector la banca de investiții 
din același oraș, era perfectă. 
El, doctorul, efectua ilegal între
ruperi de sarcină, iar ea, parte
nera, ii punea in acest scop la 
dispoziție locuința personală. 
Banii ii impărțeau frățește. Știți 
insă proverbul cu ulciorul. S-a 
adeverit și in cazul de față, ln- 
tr-una din zilele trecute efectua
seră trei întreruperi de sarcină. 
Cind să numere banii, a apărut 
miliția. Foarte curind după a- 
ceea, și-au primit ceea ce tre
buiau să primească din partea 
instanței de judecată.

Mai bine
uitau... 
trenul

intr-una din zilele trecute s-a 
efectuat un control în trenurile 
de persoane care circulă pe li
nia București — Roșiorii de 
Vede. Au fost depistați 72 de 
călători care „uitaseră" să-și 
scoată .bilete de călătorie. Bi
neînțeles, toți au fost Imediat 
sancționați, fiind obligați să su
porte amenzile de rigoare. Alți 
doi pasageri frauduloși, Florea 
Voinea și Constantin Ionescu 
(ambii din comuna Rădoești — 
Teleorman), au fost trimiși în 
judecată pentru că se plimbau 
cu trenul, făcînd uz de abona
mente de călătorie C.F.R. fal
sificate. Morala : cine „uită" 
să treacă pe la casa de bilete, 
mai bine să uite trenul I

Rubricd redactata de >
Dumitru TIRCOB
Gheorghe POPESCU 
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lucrurile 
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Apuseni și le 
înălțimea ci- 

socialiste. 
pentru care

cea
fără bătrînețe a Ro-

„FLUVII"

adevărat respectate ? Or- 
pe o asemenea bază, a re
ar duce, în mod nemijlo- 
ellminarea unei practici 
cunoscute — Care se men-

întreita emoție

Zeci de milioane de lei sînt desti
nați în fiecare an lucrărilor de în
treținere și reparare a fondului lo
cativ al Capitalei. Această activitate 
necesară, pozitivă, a permis prelun
girea duratei de folosință a multor 
imobile, modernizarea și sporirea 
gradului de confort al altora. Totuși, 
locatarii — principalii beneficiari ai 
măsurilor luate — sesizează încă o 
seamă de neajunsuri, in special du
rata excesiv de mare a lucrărilor și
calitatea necorespunzătoare a unora 
dintre ele.

în vederea perfecționării acestei 
activități — este vorba de păstrarea 
și întreținerea unei averi de multe 
miliarde, numai fondul locativ de 
stat cuprinzînd, in București, peste 
32 000 de clădiri cu o suprafață con
struită de peste 17 milioane metri 
pătrați — Direcția generală de gos
podărie locativă și unitățile ei teri
toriale au elaborat un ansamblu de 
măsuri a cărui aplicare este în curs. 
El vizează, în primul rînd, concen
trarea lucrărilor, in așa fel îneît să 
fie posibilă organizarea unei activi
tăți coordonate, de adevărat șantier 
de construcții, punîndu-se astfel ca
păt uriașei dispersări pe teritoriul 
orașului a, punctelor de lucru, risi
pei de forțe și de materiale.

Ce s-a făcut? în raport cu numă
rul imobilelor, stabilitatea lor urba
nistică, gradul de uzură — ni s-a 
explicat la conducerea Direcției ge
nerale de gospodărie locativă — în 
fiecare sector din Capitală s-au de
limitat zone teritoriale echilibrate, 
în raport cu structura imobilelor și 
necesitățile de reparații. Pornind de 
la criteriul urgenței intervențiilor, 
aceste zone au fost împărțite, la rîn- 
dul lor, în cîte zece microzone, ur- 
mînd ca de aci înainte, în fiecare 
an, toate lucrările de reperații la 
imobilele proprietate de stat — cu
rente, capitale și modernizări — să 
se facă numai In microzona prevă
zută. Treoîndu-se dintr-o microzonă 
în alta, se preconizează ca într-o pe
rioadă de zece ani să se recondițio
neze și să se împrospăteze întregul 
fond locativ vechi din Capitală. Tre
buie precizat că activitatea de zona
re și microzonare a fost precedată de 
un amplu studiu pe teren.

Planul de reparații pentru acest 
an însumează, la toate capitolele, 
lucrări în valoare de 176 milioane 
lei. Volumul reparațiilor va crește 
continuu, ajungînd să se dubleze 
pînă_ la finele perioadei de zece ani. 
După delimitarea microzonelor au 
fost stabilite clădirile ce vor fi „a- 
tacate". li s-a elaborat cea mai mare 
parte a documentațiilor necesare. 
Este în curs organizarea șantierelor. 
Pentru Informare, la sediile celor 
patru I.A L.-uri din Capitală cetățe
nii pot consulta studiile și planifica
rea stabilită. n

Cum vor fi rezolvate însă repara-

țiile din afara microzonelor, a căror 
necesitate apare pe parcurs ? în ca
drul fiecărei întreprinderi de con
strucții și reparații s-a organizat un 
grup-două de șantiere, care vor exe
cuta asemenea lucrări. In același 
timp, în cadrul I.A.L.-urilor este în 
curs de dezvoltare o rețea de 
autoateliere, menită să soluțio
neze intervențiile urgente — la 
conducte de apă și canalizare, 
instalații de căldură etc. De pe acum, 
fiecare I.A.L. dispune de cite două 
autoateliere și cîteva tricicluri des
tinate transportului de materiale și 
scule. Pentru prevenirea și înlătura
rea accidentelor și deservirea mai 
operativă a populației, în cadrul 
unor centre ale I.A.L. „Cotroceni" 
se experimentează două forme noi 
de deservire : pe bază de abonament

— prin care se realizează întreține
rea permanentă a instalațiilor, cu 
obligația revizuirii lor periodice, și 
pe bază de convenție — document 
încheiat între I.A.L. șl asociațiile de 
locatari, prin care meseriașii lucrea
ză la solicitare, dar decontarea plății 
se face la finele lunii prin cont 
C.E.C. (locatarii astfel creditați vor 
achita asociațiilor lucrările efectuate 
în contul lor). Ambele forme de de
servire se bucură de interes.

Există, deci, garanții că 
vor merge mai bine decît

— Desigur — subliniază 
tin Popescu, inginer-șef la 
In primul rtnd, au crescut 
rabii posibilitățile de a urmări și 
controla lucrările. Dacă pină nu de 
mult un maistru răspundea de două
zeci sau chiar ae mai multe 
puncte de lucru, răspîndite pe o 
rază de cfțiva kilometri, acum, In 
cadrul unei microzone, pe o rază de

DE MĂTASE
_Ne referim la cea mal moder

nă țesătorie din țară, la Țesăto
ria de mătase „Victoria", a că
rei dezvoltare și utilare se află 
în plină desfășurare, încadrîn- 
du-se în ritmul intens de crește
re industrială a lașului. Nu vom 
insista asupra înaltului grad de 
tehnicitate a utilajelor 
te aici; vom menționa doar 
în funcție de cerințele acestei în
zestrări tehnice superioare s-a 
impus cu necesitate ridicarea pre
gătirii tehnico-profesionale a sa- 
lariaților. „Datorită complexită
ții procesului de producție, o 
dată cu operațiile de montaj și 
probele tehnologice — ne-a re
latat tov. ing. Teodor Iosif, di
rectorul țesătoriei — în primul 
an de activitate (1969) am avut 
de intîmpinat unele dificultăți, 
maî ales în ce privește pregăti
rea cadrelor. La început, țesă
torii și ajutorii de maiștri — ti
neri absolvenți ai școlilor pro
fesionale de industrie textilă — 
nu erau familiarizați cu cerin
țele meseriei de țesător și de fi
nisor îndeosebi. De asemenea, 
sosirea cu întîrziere a unor ma
terii prime, piese de schimb și 
accesorii afectau în mod negativ 
parametrii tehnologici stabiliți 
pentru primul an de activitate 
productivă. Eforturile susținute 
ale întregului colectiv pentru a- 
simllarea noilor tehnologii, 
cursurile de instruire, schimbu
rile de experiență efectuate cu 
întreprinderile fruntașe din ța
ră, specializarea personalului 
tehnic și ingineresc în străinăta
te au permis să se obțină rezul
tate economice tot mai bune. 
Desigur, procesul de ridicare a 
calificării întregului colectiv con
tinuă în toate compartimentele 
de activitate. Semnalăm doar 
faptul că indicatorii proiectați 
au fost realizați la sfîrșitul anu
lui trecut — primul an de activi
tate — că productivitatea muncii 
stabilită a înregistrat o depășire 
de 2 la sută, iar produsele în
treprinderii noastre au fost soli
citate de numeroși beneficiari 
din țară și la export".

Pentru satisfacerea cerințelor 
și exigențelor mereu crescînde 
ale cumpărătorilor, noua unita
te ieșeană și-a înscris în progra
mul activității sale productive 
din acest an o gamă largă de ar
ticole, realizate din fire de mă
tase artificială tip vîscoză și din 
fire poliamidice tip relon. Tînă- 
rul colectiv ieșean, a cărui „vîrs- 
tă“ medie este de numai 19 ani,

instala- 
că

în condițiile confruntării cu Im
perativele unui proces de produc
ție modern, bazat pe o tehnolo
gie de fabricație superioară, a 
realizat de-acum 24 sortimente, 
între care țesături din vîscoză 
pentru căptușeli și articole de
corative, țesături uni și impri
mate pentru rochii, bluze, arti
cole din relon — uni și Impri
mate, în multiple desene și po
ziții coloristice — și țesături din 
fire poliamidice pentru fulgari
ne. Creatorii întreprinderii au 
produs și verificat noi sortimente 
din vîscoză și relon, solicitate de 
unitățile comerciale, pe baza 
cererii cumpărătorilor : țesături 
din relon govrate pentru deco- 
rațiuni, fulgarine de relon cu e- 
fecte speciale conferite de legă
tură și apretură, precum și noi 
tipuri de imprimeuri pentru ex
port.

Demne de menționat sînt une
le particularități specifice ale a- 
cestei țesătorii amplasate în zo
na industrială a orașului, alături 
de alte două mari întreprinderi 
textile ieșene : „Țesătura" și Fa
brica de tricotaje „Moldova". Fi
rele sosite din filaturile țării sau 
din import se transformă aici 
în țesături „crude", al căror pro
ces complex de tratare impune 
funcționarea unor agregate mo
deme de năvădire automată, ur- 
zire si încleiere, într-un singur 
flux tehnologic. Țesătura „crudă" 
trece apoi arin finisaj, unde în 
funcție de solicitările diverșilor 
beneficiari — case de modă, fa
brici de confecții, unități ale 
cooperației meșteșugărești, co
merț — este supusă albirii, vop
sirii, este imprimată sau înnobi
lată prin apretură, în vederea 
obținerii unor efecte speciale.

Țesătoria de mătase „Victoria" 
din Iași a fost proiectată pen
tru o capacitate anuală de 10 
milioane mp țesături în prima e- 
tapă și, în continuare, în cea de-a 
doua etapă, este prevăzută o 
dublare a capacității, pentru ca 
în final să producă 21 milioane 
mp țesături tip mătase, ceea ce 
reprezintă exact o treime din 
producția de mătase a întregii 
țări. „Fluvii" nesfîrșite de mă
tase, cu însușiri calitative su
perioare, tot mai frumoase, vor 
curge spre beneficiari, afirmînd 
o tînără marcă de fabricație pres
tigioasă de pe meleagurile la
șului industrial. (Rep. publicitar).

cîteva sute de metri, vor ființa trei- 
patru grupuri de șantiere, fiecare 
condus de un maistru, care va putea 
supraveghea zilnic fiecare echipă, 
fiecare punct de lucru. Acolo unde 
maistrul iși va avea sediul va fi asi
gurat și stocul de materiale pentru 
acoperirea necesarului pe o săptă- 
mină. Aceasta îi va permite să asi
gure fronturi largi de lucru munci
torilor. să-i folosească mai rațional, 
să organizeze procese tehnologice în 
lanț și să contribuie astfel la crește
rea productivității muncii, la folosi
rea mai rațională a materialelor și 
utilajelor. Maistrul are astfel condi
ții de a deveni ceda ce trebuie să 
fie : un îndrumător tehnic calificat 
și pe deplin responsabil. S-a urmărit 
și mărirea răspunderii întreprinderii 
beneficiare : ca atare, în cadrul fie
cărei microzone, un diriginte de șan
tier, ca reprezentant al I.A.L., va 
efectua un control permanent al ca
lității lucrărilor.

Dar cadrul de organizare — deși 
hotăritor — nu rezolvă totul. Și, deo
camdată, unele probleme de fond 
n-au fost încă puse la punct. Avem 
în vedere, în primul rînd, aprovi
zionarea ritmică și în cantități în
destulătoare a șantierelor de repara
ții cu unele materiale — tablă, che
restea. țevi, piese pentru instalații, 
pompe. Or, lipsa acestora ar putea 
afecta însuși principiul concentrării 
lucrărilor obligînd constructorii să 
revină și în afara termenului ciclic 
prevăzut pentru efectuarea repara
țiilor

Realitatea dovedește, de asemenea, 
că noua organizare nu a reușit încă 
să înlăture tendința de tărăgănare a 
unor lucrări. Baremurile de durată 
stabilite — în funcție de valoare — 
vor trebui urmărite, desigur, cu cea 
mai mare strictețe. Se ridică însă 
aici o altă problemă '. oare baremul 
nu ar trebui să ia în considerație și 
dificultatea lucrării, mai ales în 
funcție de sezon ? Nu s-ar stabili ast
fel niște termene mai realiste, care 
să fie cu 
ganizarea, 
parațiilor 
cit, și la 
prea bine . _
ține în noile condiții — aceea de a 
deschide concomitent un număr 
mare de șantiere, fără să se țină 
seama, pe multe din ele, de terme
nele de încheiere a lucrărilor. So
luționarea acestui aspect esențial, 
prin colaborarea tuturor forurilor 
competente, ar întregi sistemul în 
discuție tocmai în spiritul în care a 
fost conceput.

Planul pe acest an prevede și efec
tuarea unui volum important de 
prestări solicitate de populație. Fap
tul că/se urmărește ca și aceste lu-' 
crări S3 se facă în microzonele cu 
șantiere organizate prezintă avanta
jele amintite mai sus și pentru ce
tățenii care încheie contracte cu în
treprinderile de construcții. Pentru 
atragerea unui număr cit mai mare 
de locatari din vecinătatea șantiere
lor deja deschise la realizarea lucră
rilor ce le sînt necesare, numeroși 
cetățeni au propus introducerea, ca 
stimulent, a unor tarife și preturi 
mai diferențiate, executarea lucrări
lor de sporire a confortului — în
călzire centrală, băi, canalizări — șl 
cu plata în rate, lărgirea categoriilor 
celor care beneficiază de aceste a- 
vantaje (pensionari, cooperatori).

Chiar și experiența scurtă a apli
cării noului sistem lasă să se între
vadă necesitatea unei analize amă
nunțite a funcționării sale, precum 
și aceea a 
răspundere 
C.P.M.B., 
planificare, 
conturarea 
lor mai < 
Direcției generale de gospodărie lo
cativă trebuie dublată de efortul ne
cesar înlăturării tuturor dificultăți
lor care «teu în calea obținerii efi
cienței scontate în domeniul întreți
nerii și reparării fondului locativ.

Al. PLAIEȘU

Agențiile și 
lui Național 
întreaga țară 
zare locuri —
hoteluri din stațiunile Mama
ia, Eforie Nord, Eforie Sud, 
Mangalia Nord — Jupiter și 
Venus — Mangalia-oraș, pen
tru luna mai și începutul lu
nii iunie.

Se pot reține bilete pentru 
serii complete de 
pentru perioade 
Cazarea și masa 
lei pe zi.

La cerere se 
acțiuni turistice 
pentru perioada
fac excursii la Mamaia și 
Eforie Nord.

De menționat că posesorii de 
bilete beneficiază de tarife re
duse cu 50 la sută pe C.F.R.

Informații suplimentare se 
pot obține la agențiile și fi
lialele O. N. T. din întreaga 
țară.

organizează 
colective, 
1—4 mai

la PRONOEXPRES
Mîine are loc primul con

curs excepțional PRONOEX
PRES al anului 1970. Partici
pants la acest concurs au 
șansa de a se număra printre 
cîștigătoril i 
„Dacia 1300", 
„Moskvlcl 408' 
radio și „Skoda 
care se atribuie 
limitat. De asemenea, oricare 
dintre particlpanți poate cîști- 
ga o excursie de 5 zile, 
ruta Moscova-Leningrad. 
atribuie, totodată, premii 
numerar. Se cîștigă și cu 
numere din 7. Astăzi este 
tima zi de procurare a bilete
lor de participare la concursul 
excepțional PRONOEXPRES, 
care.are loc duminică în Ca
pitală.

Ziarele din ultimele 
zile au anunțat vestea 
că unor licee din di
verse orașe ale țării 
li s-a atribuit numele 
unor personalități de 
seamă ale istoriei _și 
culturii noastre, 
lingă semnificațiile lui 
omagiale, gestul acesta 
de emoționantă prețui
re atestă continuarea 
unei tradiții existente 
de mult 
țămîntul 
diu. In 
întreita 
reană, 
reașezarea 
ctitorilor pe frontispi
ciul a trei școli cu în
delungate tradiții, do- 
bindește multiple și 
sugestive valențe. Ges
tul are noblețea recu
noștinței față de pre
cursori, redarea nu
melui generic celor 
trei școli, realizindu-se 
sub învestitura a trei 
decrete ale Consiliului 
de Stat-

Pentru' noi, cel care 
am invățat la cele 
trei școli in urmă cu 
un sfert de veac, iar 
astăzi trăim intens 
strălucirea istoriei 
noastre contemporane, 
acolada de aur între 
prezent și tradiție iscă 
idei generoase și ne 
reîmprospătează in 
cugete spiritul marilor 
răspunderi. Eroismul 
civic al celor trei cti
tori vine și el cu 
exemplele lui de sea
mă. Iosif .Vulcan, deși 
ctitor numai spiritual, 
a fost omul care a vă
zut îndeosebi dina
mica spirituală a unei 
etape istorice în care 
ridicarea prin cultură 
depășea orizontul de 
mal tîrziu al popora- 
niștilor și semănătoriș- 
tilor. Se știe, el n-a 
fost un marxist, dar 
să nu uităm că a fost 
primul care a publicat 
in presa de limbă ro
mână un articol des
pre Karl Marx, însoțit 
de portretul acestuia. 
Școala care azi poartă 
iarăși numele nașului 
literar al lui Emines- 
cu e un liceu pedago
gic in care procentul 
covirșitor al elevilor 
școlii sosește de la 
țară. De aici, viitorii 
învățători se răspin- 
desc pe aria a 3—4 
județe, pină sus, in 
Maramureș, contribu
ind la prima instruc
țiune a generațiilor 
noastre de mîine. Am 
văzut, la programul 
artistic, in corul șco
lii, băieți și fete de-o 
sănătate și robustețe 
totale, vlăstare care 
in vacanță ajută, de
sigur, la muncile tim
pului. figuri optimiste 

nu fără aerul

timp in invă- 
nostru me- 

acest context, 
emoție biho- 
produsă de 

numelui

de gravitate a misiu
nii lor educative. 
Mi-au fost dragi încă 
din primele secunde și 
mi-am dat limpede 
seama că am de-a face 
cu modestia seculară 
a neamului meu, cu 
aurul lui moral neal
terat.

Un alt liceu, reîntors 
la vechea-i emblemă 
este, tot la Oradea, 
„Emanoil Gojdu", de 
pe descindea Crișului 
Repede, liceu și el cu 
un palmares faimos. 
Ctitorul, Gojdu, era 
autorul unei fundații 
din ale cărei venituri 
anuale au invățat 
mulți români carte. 
Minuitor abil deopo-

trivă al argumentului 
politic, Gojdu a susți
nut, în parlament, 
cauza dreaptă a nea
mului său, dar fără 
extremisme naționalis
te ci, dimpotrivă, mi- 
litînd, ca și Iosif Vul
can. pentru buna înțe
legere intre neamurile 
conlocuitoare ale
Transilvaniei și pen
tru schimburile lor 
culturale.

In fine, al treilea 
ctitor este luminatul 
Samuil Vulcan. Anul 
care a trecut, liceul 
zidit de el împlinise 
140 de ani și primise 
un emoționant mesaj 
din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
mesaj simbolic pentru 
politica înțeleaptă pe 
care partidul nostru 
comunist o duce în lu
minatele zone ale in- 
vățămintului.
Cărturarul Vulcan Sa

muil — unchiul lui Io
sif — era un gînditor 
cu aplicare spre știin
țe ; la palatul său re
zidențial au fost 
ocrotiți și au scris 
cărți corifei ai Școlii 
latino-ardelene, căci, 
iluminist, arhiereul 
și-a dat seama de fap
tul că numai argumen
tul științific era capa
bil să demonstreze 
continuitatea noastră 
istorică bimilenară de 
pe pămîntul. (ransijtvă.-.

Aurelia GOIJANU

i antrenării factorilor de 
> — Comitetul executiv al

C.S.E.A.L., organele de 
, unele ministere — la 

și adoptarea soluțiilor ce- 
corespunzătoare. Inițiativa

altfel, s-a adeverit 
s-a intimplat.

Reveneam așadar 
liceul in care învă
țasem carte, invitat să 
particip la festivitatea 
de denumire a sa: 
„Liceul Samuil Vul
can" ; numai că în ti
parele socialiste ale 
unui oraș care, odini
oară, bolnav de spleen, 
azi trăiește mișcarea 
continuă a curenților 
primenitori: locul în- 
tii pe țară, al orașelor 
mici, cu privire la 
gospodărire. Echipa de 
dansuri a liceului a 
obținut, de asemenea, 
locul intii pe țară. 
Tocmai se întorsese 
plină de succese, din- 
tr-un 
R.S.F. Iugoslavia.

turneu prin 
. Iar 
birou 
văzu- 

naștere 
fabrici

dintr-un 
arădean, unde 
sem actul de 
a unei viitoare 
de mobilă ce se va ri
dica la Beiuș.

Festivitatea se des
fășura intr-o sală de 
spectacole cu care s-ar 
putea mindri insăși 
Capitala. Liceul arată 
azi ca o expoziție per
manentă a invățămin- 
tului modern: labora
toare, muzee de aleasă 
ținută. Curățenie și 
estetică exemplare, 
spre lauda directoarei 
Ramonțeanu, a profe
sorului de istorie Du
ma Suceveanu, a celui 
de naturale, dragul 
nostru Lică Pop, dar 
și a celui de muzică, 
Mihai Bruchental, di
rijor de primă mi-ă.

e. 
le 
e-

care nu se fnt 
fără vreun pre. 
la nici un con,'. 
publican.

Da. Se fac multe 
cruri frumoase in 
mânia socialistă. Spi
ritul de inițiativă in
tră in simetrie cu con
dițiile optime oferite 
de către stat, sub lu
mina unei conduceri 
de partid ferme, crea
toare și clarvăzătoare.

Întreita emoție biho- 
reană mă bucură ne
spus. Aceste trei școli 
de veche tradiție, in 
constelație cu cele noi, 
colectează energiile și 
talentele de pe văile 
Crișurilor, din zonele 
munților 
ridică la 
vilizației 
Bucurie 
inima mea bate în rit
mul unui imn și înti
nerește lingă tinerețea 
și ea păstrată în pli
nă ...vigoare de către 

nean și că numai o foștii noștri profesori, 
cultură științifică îi partidul nostru însuși 
poate forma pe viito- fiind tinerețea 
rii tribuni ai poporu
lui său. Ceea ce, de mâniei moderne.

I
*

*
!

i

*

i

*

In aceste zile la Poiana Brașov Foto i Gh. Vințilă
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pem. Doar economie de personal nu 
se face, pentru că pe lingă „taxa
torii" din mașini au fost angajați 
și alții care vînd bilete la ghișeele 
respective.

Un grup de marinari 
D.N.F. Giurgiu

e Locuim în satul Baciu, așezat la 
poalele Munților Apuseni. întrucît 
nu avem un drum accesibil care 
să facă legătura cu șoseaua jude
țeană, majoritatea timpului sîntem 
izolați atît de sediul comunei (Măr. 
gău). de care aparținem, cit și de 
centrul județului. Circulația se 
face, de obicei, pe firul apei, atunci 
cind nu e înghețată sau cînd nu 
plouă bineînțeles. Copiii din clasele 
5—6, care merg la școală, sînt ne
voi ți Bă folosească și ei aceeași 
„rută" periculoasă, pentru că pot 
cădea oricînd în apă. Nemaivorbind 
de faptul că in sat nu poate pă
trunde nici un autovehicul i „Sal
varea", bunăoară, autocamioanele 
cu mărfuri ș.a.m.d. Ani de-a rîn- 
dul am cerut, în toate adunările să- 
iești și in sesiunile consiliului popu
lar lomunal. să se deschidă 
irum de legătură cu șoseaua 
țională. Deputății comunali, 
cum șl delegații care au venit 
partea județului și-au notat in
nete problema, au plecat apoi și 
noi tot !ără drum am rămas. Șl 
nu e vorba decît de o porțiune de 
vreo 500 metri, pe care o putem 
amenaja noi, prin muncă voluntară. 
Dar cine să ia inițiativa ?

loan TENDER 
satul Baciu 
județul Cluj

un 
ca
pre, 
din 

car-

O De cîtva timp, întreprinderea 
de gospodărire orășenească Giur
giu a hotărît să nu mai vîndă bi
lete de călătorie în autobuzele de 
transport în comun care circulă pe 
ruta oraș — port, ci la un ghișeu 
special aflat la unul din capetele 
rutei, iar pe traseu la... chioșcul de 
răcoritoare. Neavizați, călătorii se 
urcă in autobuz și solicită taxato
rului bilete. Acesta, insă, nu mai 
vinde bilete, ci doar 11 îndrumă pe 
călători spre ghișeele și chioșcurile 
de unde să-și procure bilete. Inge
nioasă idee ! Ce rațiune are intro
ducerea acestui sistem, nu price-

• Mulți salariați ai Fabricii de 
postav Buhuși locuim în comuna 
Valea lui Ion, la 10 kilometri dis
tanță de oraș. Printr-o înțelegere 
intre conducerea fabricii și între
prinderea de transporturi auto — 
Bacău s-a stabilit ca aceasta din 
urmă să ne asigure transportul in 
bune condiții la și de la locul de 
muncă.

Traseul stabilit prin contract — 
și pentru care plătim abonamente 
— este autogara Buhuși — centrul 
comunei. în realitate însă, șoferii, 
cu de la sine putere, au scurtat 
ruta, oprind la intrarea în comună, 
unde-și au dormitoarele. Astfel că 
mulți dintre noi sîntem nevoiți să 
mergem pe |os. noaptea, tncă 2—3 
kilometri.

Oare conducerea Î.T.A. -Bacău, 
eare a fost sesizată de noi despre 
această situație, n-a găsit încă lea
cul pentru curmarea indisciplinei 
șoferilor respectivi ?

Un grup de muncitori 
Fabrica de postav Buhuși

o Locuitorii satelor Cornet, Cer
na și Marița din județul Vîlcea au 
solicitat de nenumărate ori direc
ției sanitare județene să înființeze 
într-unul din sate un punct sanitar 
și altu] farmaceutic. ■

Cererea aceasta era cu atît mal 
justificată, cu cit pină la sediul 
circumscripției sanitare, care deser
vește aceste localități (cea din Vai- 
deeni), sînt peste 10 kilometri, dis
tanță pe care oamenii sînt nevoiți 
s-o parcurgă uneori chiar pentru 
efectuarea unui simplu pansament 
sau procurarea unei... aspirine. Ce
rerea este, prin urmare, pe deplin 
îndreptățită.

Nicolae MARIN
satul Cerna, județul Vîlcea

o în urma unor ploi torențiale 
căzute în primăvara anului 1969, 
cele două poduri de peste pîrîul 
Amaradia, din imediata vecinătate 
i municipiului Tg. Jiu, au fost 
luate de apă. Traversarea apei se 
tace, de atunci, prin albia ei, ade
sea cu mari și grave riscuri. (Nu 
de mult, un cetățean a fost luat de 
valurile apei, cu căruță și cai).

Cu toată această stare de lucruri, 
organele locale au rămas, de atita 
timp, impasibile

Alexandru BLINDEANU 
comuna Ddnești, județul Gorj

o Cu ani în urmă, au început lu
crările de modernizare a drumului 
național Brad-Hălmagiu. Ca să se 
evite tntortocheri și cheltuieli Inu
tile, proiectantul a stabilit traseul 
noului drum prin grădina casei 
mele. N-am avut nimic împotrivă, 
fiind vorba de un interes obștesc. 
Dar, prin construirea drumului — 
care se află deasupra nivelului 
curții mele — mă văd acum ame
nințat de inundație. Ori de cite ori 
plouă sau se topesc zăpezile, apa 
pătrunde în beciul casei, macină te
melia și pereții ei etc.

Am cerut întreprinderii construc
toare să efectueze lucrări de scur
gere a a.pei în altă direcție. Mi s-au 
tăcut promisiuni solemne, s-au În
tocmit toate formele și cu asta — 
basta. Stricăciunile se măresc pe 
zi ce trece. Ele însă nu sînt tre
cute In devizul ae lucrări al șan. 
fierului. Cu ce sînt eu vinovat să 
le suport ?

Jodiș ARON 
comuna Baia de Criș, 
județul Hunedoara

e In noul cartier Titan, pe bule
vardul Macaralei, pe Aleea Ciucea 
și altele învecinate, din Capitală, 
miile de cetățeni care locuiesc în 
blocurile date în folosință cu luni 
sau chiar cu ani de zile în urmă 
sfnt nevoiți să înoate prin noroiul 
și băltoacele care împînzesc căile 
de acces. Aceasta. în timp ce pe 
bulevardul Macaralei zac mari can
tități de nisip și pietriș care ar 
putea foarte bine să fie folosite la 
amenajarea căilor de acces la lo
cuințe. Dar cine să dispună acest 
lucru ? Poate găsește consiliul 
popular al sectorului o soluție.

Emil SAMOILA
cartierul „Titan*, București

O Vasile N. Vlad și Scarlat A. Po
pescu, ambii din comuna Vîlcele- 
Olt, au semnalat redacției că di
recția de drumuri și poduri Pitești 
— unde au lucrat cu mai mult timp 
in urmă — le-a eliberat adeverințe 
de vechime în muncă Incomplete, 
fără să li se menționeze întreaga 
perioadă lucrată. Toate insistențele 
lor ulterioare pentru a se repara 
aceste greșeli au fost zadarnice. In 
această situație nu sînt numai ei 
ci și alți foști salariați ai institu
ției cu pricina. Sesizările acestea au 
fost înaintate de redacție Consiliu
lui județean al sindicatelor Argeș, 
pentru a-i sprijini pe oameni să in
tre în posesia actelor rectificate. 
După efectuarea cercetărilor nece
sare, consiliul sindical județean 
ne-a răspuns că, intr-adevăr, în 
ambele cazuri salariații de la Di
recția de drumuri au comis erori, ’ 
„omițînd" să le menționeze in ade
verințe toate perioadele lucrate. 
S-au luat măsuri să li se elibereze 
alte adeverințe. Atita. înțelegem că 
a greși este omenește, dar atunci 
cînd se perseverează în greșeală — 
nu mai este. Și trebuie făcut ceva 
pentru a se preveni repetarea la 
nesfirșit a unor astfel de erori în 
actele publice.
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CONSTITUIREA ACADEMIEI |
E ȘTIINJE SOCIALE Șl POLITICE

A REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA

Comitetul!

al Partidului C 

tovarășului NI
Participanții la adunarea de constituire a ? 

demiei de Științe Sociale și Politice a Repuk 
Socialiste România adresează Comitetului Cer 
al Partidului Comunist Român, dumneavo; 
personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușesct 
fierbinte salut și își exprimă sentimentele 1< 
cdîncă recunoștință pentru preocuparea pe c 

■anifestați față de științele sociale și politice, 
Cupare ce-și găsește încă o expresie în c 
acestui nou for științific al țării.

Sîtitem conștienți de înalta răspundere 
revine nouă, tuturor celor ce lucrează în de 
științelor sociale și politice și avem fern 
vingere că înființarea Academiei de Științe 
și Politice va constitui un moment de s- 
eforturile îndreptate spre ridicarea niveli 
cetării științifice în acest important sector 
vitate. Ne angajăm cu toate forțele să rf 
marilor sarcini trasate de partid, să milita 
sporirea contribuției științelor sociale la 
economiei, științei și culturii, la dezvol 
științei socialiste a maselor, la dezvoltare 
a societății socialiste. întreaga noastră 
se va inspira statornic din realitățile 
urmări să descifreze și să interpreteze 
noi, să generalizeze experiența transfor 
tății pe calea socialismului, să se încad 
în eforturile oamenilor muncii pentr 
patriei, pentru făurirea unui înalt gr 
zație materială și spirituală a poporu'

Pentru noi toți este un exempt 
stilul in care Partidul Comunist R 
cerea sa abordează și rezolvă marile , 
probleme pe care le ridică procesul făuririi u„._ 
orînduiri sociale, spiritul novator pe care-1 pro
movează cu consecvență în viața economică și poli
tică, culturală, științifică și ideologică a țării, con
tribuind prin acestea la îmbogățirea tezaurului 
marxism-Ieninismului. Slujitorii științelor sociale și 
politice găsesc în cuvîntările dumneavoastră, tova
rășe secretar general, în lucrările dumneavoastră 
teoretice care dau răspuns problemelor arzătoare 
ale dezvoltării societății noastre, problemelor so- 
cial-politice ale lumii contemporane, un înalt model 
de analiză creatoare a fenomenelor, de îndrăzneală 
și originalitate în gîndire.

I

etățenim 
rii parti- 
lăm orice 
are și ri- 
or sociale, 
elul cerin- 
■tidului co-

iucerea dl- 
ui Comunist 
. Politice va 
acepțiel ma
de cercetare, 
e idei ce au 

1 o atitudine 
giei marxist- 
•ograde, idea- 
igiei burgheze, 
i aducă contri- 
ideologică des- 
mân, la înfăp- 
ae, la edificarea 
zvoltate.
; lucrările Adu- 
lezbaterile ample 
■a și organizarea 
il cadru instituțio- 
mulație în rîndui 
didactice, va gene- 
inifestarea largă și 
ții creatoare a tu- 
științelor sociale și 

sfacției față de grija
și prețuirea pe care Comitetul Central al, partidului 
nostru, dumneavoastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le acordați cercetării din do
meniul științelor sociale și politice, vă asigurăm că 
vom munci cu abnegație, alături de întregul popor, 
pentru îndeplinirea programului adoptat de Con
gresul al X-lea al Partidului Comunist Român, 
pentru a contribui tot mai activ Ia înflorirea pa
triei noastre, România socialistă

Dt

ă a 
ran.
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O dată cu venirea lunii martie, tractoarele 
vor fi scoase în cîmp și, pe măsură ce pă- 
mîntul se va zvînta, vor începe lucrările spe
cifice acestui sezon. Pentru executarea la 
timp și de bună calitate a tuturor acestor 
lucrări se cere ca tractoarele și celelalte uti
laje agricole să funcționeze perfect. în între
prinderile pentru mecanizarea agriculturii 
reparațiile sînt pe terminate, Iar acum se 
face recepția. Această operație a scos la 
iveală faptul că, în unele locuri, tractoarele 
au fost reparate superficial, îneît nu există 
garanția bunei lor funcționări în campania 
de primăvară. Sînt semnificative, în aceastăae primavara. oint seinmuMuve, ui 
privință, constatările făcute cu prilejul unul 
raid-anchetă organizat în județele Satu-Mara 
și Prahova.

La Direcția agricolă a județului Satu-Mare 
aflăm că ritmul la repararea mașinilor și uti
lajelor agricole este bun. Tov. ing. Ion Bădă- 
lău, director adjunct 
al direcției agricole, 
ne relata că rezulta
tele bune care au 
fost obținute se dato
rează, în mare măsură, 
unui control efectuat, 
in luna decembrie, de 
specialiști ai direcției 
agricole, în fiecare 
secție I.M.A. Atunci 
au fost depistate o 
serie de neajunsuri 
privind calitatea și 
ritmicitatea repara
țiilor. Conducerile 
I.M.A. Mărtinești, Tăș- 
nad, Cărei au fost 
sancționate pentru ne
regulile întîlnite. Care 
este situația repara
țiilor în momentul de 
față 7

Iată-ne la I.M.A. 
Mărtinești, una din u- 
nitățile sancționate în 
decembrie. Tocmai se 
desfășura adunarea 
generală a mecaniza
torilor, Aflăm că a- 
cum, la expirarea ter
menului planificat pen
tru terminarea repa
rațiilor, există încă 
serioase anomalii. Me
canicul de întreținere 
de la secția Hrip, Ni
colae Bogdan, spunea 
că mai are 7 tractoare 
cu diferențialele de
fecte. De ce a tre
buit să se aștepte 
adunarea generală pen
tru ca, abia acum, 
conducerea I.M.A. 
Hrip să le aducă 
rul central 7 Dar 
întîmplă cu acest _ ..
se recondiționează anevoios; uneori trebuie 
să aștepți 2—3 săptămîni pentru ca să pui 
tractorul la punct" — spunea Paul Staroschi, 
de la secția Lazuri. La Crucișor, unde este 
o secție nouă, se simte o lipsă acută de piese. 
A uimit tonul detașat cu care inginerul Mihai 
Levițchi, directorul I.M.A. Mărtinești, făcea 
critica... criticilor. „Piesele dispar pentru că 
nu le-ați predat la șeful atelierului. Piesele 
se recondiționează greu pentru că nu respec
tați programul de recondiționare planificat 
pe tot anul, iar acum cînd vine vremea lu
crărilor agricole atelierul se aglomerează cu 
lucrări ce trebuiau efectuate din timp, ime
diat după terminarea campaniei agricole pre
cedente". Dar unde a fost — ne întrebăm — 
conducerea întreprinderii, cum a acționat pe 
parcursul perioadei de reparații pentru ca 
lucrurile sa nu ajungă în acest. stadiu 7 La 
aceasta nu s-a referit tovarășul director. 
Conducerea întreprinderii ar trebui să facă 
o analiză serioasă nu numai în comitetul de 
direcție, ci și la fața locului, în secții, pentru 
a rezolva rapid multiplele probleme care se 
ridică în legătură cu reparațiile. Bunăoară, 
lipsa unor piese la diverse mașini agricole nu 
are numai așa-zis cauze obiective, ci este re
zultatul risipei. La Dorolț, spre exemplu, 
piese îti valoare de peste 10 000 lei zac mîn- 
cate .de rugină în noroi, sub cerul liber. Tot' 
aici,’ un tractor nou, după nici ui» an de func
ționare, a fost atît de nemilos „despuiat" de 
piese, îneît nici un mecanizator nu-1 mai ia 
în primire.

Poposim la I.M.A. Negreștl-Oaș. Inginerul 
Iacob Avași ne anunță terminarea reparații
lor planificate, cu excepția a două mașini de 
împrăștiat îngrășăminte organice Lt acestea 
lipsesc pinioanele, toate fiind distruse Ce 
soluție li s-a indicat 7 S< se deplaseze pînă 
la... Craiova, unde se găsesc Intervine în dis
cuție și tovarășul Gavril Dîrlea, șeful atelie-

adjunct 
agricole,

rului i „Dacă întreprinderea de aprovizionare 
nr. 11 Satu-Mare ne-ar fi trimis la timp pie
sele solicitate, noi am fi îndeplinit de mult 
planul la reparații. Cerem insistent pe, viitor 
să ni se onoreze cerințele în condiții mai 
bune ca pînă acum".

Neajunsuri în ce privește reparațiile 
la tractoare se constată și în unele în
treprinderi pentru mecanizarea agriculturii 
din județul Prahova. Aici, pînă acum, s-a în
cheiat primul proces verbal de verificare, cel 
al echipei conduse de inginerul mecanic Ma
rin Neagoe. Echipa s-a deplasat’ la I.M.A. 
Ciorani unde a luat secție cu secție și ma
șină cu mașină. Ce s-a constatat ? Procesul 
verbal încheiat la data de 14 februarie glăsu- 
lește (cităm numai cîteva din cele consem
nate). La secția 3 — Cioranii de Sus — se 
constată defecțiuni la sistemele de ungere, 
tracțiune și electric

© 0 plimbare care

ÎNAINTEA CAMPANIEI
DE PRIMAVARA

tractoarelor
reparate

sa

să dispună 
imediat în 

să vedem 
atelier. „Aici,

secției 
atelie- 

ce se 
piesele

ale unor tractoare ; 
la secția 9 Gherghița 
sînt neglijente privind 
reparațiile făcute la 
conductele și carterul 
pompei de injecție, 
s-au semnalat, de a- 
semenea, nereguli în 
sistemul de pornire a 
tractorului. La secția 
5 Drăgănești s-au găsit 
grape stelate fără lan
țuri de remorcare, 
semănători cu șuru
buri lipsă, fără greu
tăți la’ brazdare etc. 
Pe lingă acestea, mare 
parte din mecanizatori 
nu cunoșteau cum 
funcționează și . cum 
se reglează semănă- 
torile și alte tipuri de 
mașini agricole.

— Cum vă explicați 
toate acestea ? Inter
locutorul, inginerul 
Gheorghe Mareș, di
rectorul I.M.A. Cio- 
rani, ezită să răspun
dă direct.

— Să vedeți, spune 
el, neregulile s-au con
stat mai ales la secții. 
Aici e mai greu, să 
controlezi totul. Așa 
se face că se Ivesc 
„scăpări" de felul ce
lor observate de echi
pa recepționeră.

Răspunsul nu poate 
fi mulțumitor. 
I.M.A. Ciorani 
destule cadre capabile, 
care pot efectua un 
control competent, care 
tehnică necesară. Aici

costa
Melana este una din 

materiile prime de 
bază folosite de fabri
ca de tricotaje „8 Mar
tie" din Piatra Neamț. 
Furnizorul ei, Uzina 
de fibre și îngrășămin
te chimice Săvinesti, se 
află la numai 10 km 
de fabrică. Cu toate 
acestea, pentru a ajun
ge la beneficiar, me
lana trebuie să stră
bată un drum lung de 
aproape 1 000 km.

Si iată de ce, me
lana, sub formă de pale, 
este trimisă pentru fi
lare la Ghimbav, ju
dețul Brașov. De aici 
pornește din nou la 
drum spre întreprin
derea „Tricodava" din 
Capitală pentru bobi
nare. Și de-abia de 
aici ea revine la Pia
tra Neamț, unde este 
folosită la tricotaje.
, Toată această plim-

bare ar putea fi evi
tată. Specialiștii apre
ciază că filarea mela- 
nei s-ar putea realiza 
tot atit da bine, dar cu 
cheltuieli mult mai 
mici la fabrica de pos
tav din Buhuși, uni
tate care face parte, 
de altfel, din același 
combinat textil ca și fa
brica „8 Martie". Cit 
despre bobinare, acea
stă operație ar putea 
fi executată chiar de 
către întreprinderea 
beneficiară, cu condiția 
de a fi înzestrată cu 
citeva mașini de bobi
nat. Dacă au găsit 
soluția, de ce nu 
insistă aceiași specia
liști și pentru aplica
rea ei. Credem că ast
fel s-ar cheltui mai 
puțin decit se cheltu
iește în prezent cu 
plimbatul melanei pe 
distanțe atît de lungi.

La 
sînt

pot asigura asistența --------
e vorba mal curînd de lipsă de control în ce 
privește executarea sarcinilor care, după cum 
s-a văzut, a dus la executarea și a unor lu
crări de slabă calitate.

O comisie de recepție, în ziua raidului, 
lucra la I.M.A. Inotești. Inginerul mecanic 
Valeriu Ene, șeful comisiei, ne-a declarat : 
„Sîntem la începutul recepției. N-am reușit 
să verificăm decît zestrea unei, singure sec
ții, cea din Ceptura. Constatăm : defecțiuni 
la sistemul de tracțiune al unor tractoare,, la 
sistemul electric, descompletări de piese, lip
sesc faruri, becuri și altele. La recepția fi
nală nu este permisă o asemenea situație.

La sediul I.M.A. Bărcănești stăm de vorbă 
cu maistru] Mihai Blîndu, care răspunde de 
controlul lucrărilor în cadrul secției de re
parații. Dînsul nu avea nici o însemnare pri
vind calitatea lucrărilor. Ne-a spus că obser
vațiile se fao direct, pe loc și nu se notează. 
De altfel, la această întreprindere este o 
slabă organizare a muncii, un slab control al 
operațiilor efectuate. In ziua raidului, șeful 
secției era învoit, șeful sectorului — ingine
rul Ion Bușu — era la un Instructaj, tehni
cianul avea niște treburi în birou, Inginerul 
șef de la I.M.A. era și el plecat la o ședință, 
iar directorul unității, de asemenea, lipsea, 
fiind chemat la Ploiești. Concluzia se poate 
trage de la sine Acolo unde lipsesc conducă
torii producției se pot înregistra și lipsuri. 
Și. atunci, comisiile de recepție finală sînt 
obligate sa consemneze „scăpări"

Calendarul ne arată. - deși vremea s-a 
înăsprit din nou — că ne apropiem de zilele 
cînd tractoarele și mașinile agricole vor ieși 
in cîmp. Este necesar ca peste tot să se con
troleze cu cea mai mare exigență toate trac
toarele și mașinile, să se înlăture defecțiunile 
ce se constată pentru a exista garanția bunei 
lor funcționări în campania agricolă ce se 
apropie.

Constantin CAPRARU 
Octav GRUMEZA 
corespondenții „Scînteii*

@ Cînd croiești mereu

dar nu masori

niciodată
Fabrica de stofă de 

mobilă din București 
și întreprinderea „Arta 
textilă" din Timișoara 
livrează întreprinderii 
de industrie locală 
„Steaua roșie" Zalău 
stofă de mobilă în lă
țime de 1,30 și 1,70 me
tri pentru îmbrăcatul 
scaunelor. Prin croire, 
se pierd 20 cm, respec
tiv, 30 cm din lățimea 
țesăturii. Raportată la 
producția din acest an 
a întreprinderii, aceste 
bucățele însumează 
54 000 mp de stofă.

Dat fiind că și !n 
alte întreprinderi din 
țară care produc scau
ne se semnalează a- 
ceeași risipă de stofă 
de mobilă, socotim că 
este absolut necesar să 
se ia în studiu posibi
litatea modificării lăți
milor, sau, in orice 
caz, a valorificării 
cit mai bune a deșeu
rilor. Oricum, cei in 
drept să se ocupe de 
valorificarea corespun
zătoare a stofei de mo
bilă nu trebuie să mai 
rămînă imobili.

*

® Nici de sămînță ?
Dintr-o recentă sta

tistică a Agrosem-ului 
Pitești rezultă că, din 
30 tone ovăz pentru 
sămînță necesare unor 
cooperative agricole 
nu s-au procurat decit 
2 tone. Situația nu e- 
ste mai roză nici la ma
zăre, măzăriche, sorg, 
iarbă de Sudan și alte 
culturi la care semin
țele nu au fost trans
portate in cooperative 
decit in cantități infi
me. Cooperativele agri
cole din Albota, Bra- 
du de Jos, Budeasa, 
Negrești, Ciofringeni,

Vlădești, Cimpulung 
nu au adus pînă 
acum din baze nici 
un bob de sămin- 
ță. In alte părți, ca de 

.. pildă la Popești-Pa- 
langa •, .,sau Slobozia, 
unde o parte din să- 
mînță se asigură pe 
plan local, aceasta nu 
a fost nici selectată, 
nici verificată in labo
rator. Ce așteaptă con
siliile de conducere și 
specialiștii din aceste 

aceste 
există 

nici de

unități ? La 
cooperative nu 
responsabilitate 
sămînță ?

(Urmare din pag. I)

Această propunere a fost susținută 
cu deosebită căldură de tovarășii 
Athanase Joja și Pavel Apostol, care 
au subliniat vasta activitate cu ca
racter științific desfășurată în ultimii 
ani de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pe tărîmul științelor sociale, contri

buția de seamă pe care cuvîntările 
, ' lucrările sale au adus-o la eluci- 

rea unor probleme fundamentale 
’ale construcției socialiste in țara 
noastră in etapa actuală, a unor im
portante probleme ale evoluției lumii 
contemporane. Vorbitorii au relevat 
că alegerea tovarășului Ceaușescu 
în calitate de președinte de onoare al 
noii Academii este un act de gratitu
dine și de profundă prețuire a prodi
gioasei sale activități în această di
recție.

Primită cu aplauze puternice și 
ovații, propunerea a fost însușită de 
întreaga adunare, care, exprimînd 
poziția tuturor oamenilor de știință 
din țara noastră, a ales cu entuziasm 
și în unanimitate ca președinte de 
onoare al Academiei de Științe So
ciale și Politice, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Par
tidului Comunist Român.

Adunarea Generală a însărcinat 
Prezidiul să informeze pe tovarășul

(Urmare din pag. I)

pactizează la sfîrșitul anului tuturor 
salariaților, muncitori, personal de 
conducere, tehnic, economic și ad
ministrativ, proporțional cu salariu] 
tarifar realizat și timpul efectiv lu
crat. Salariații care obțin realizări 
deosebite în muncă, intr-un an, vor 
putea obține premii din beneficii de 
pînă la trei salarii tarifare lunare 
de încadrare.

Conducerile unităților nu dreptul 
să reducă sau chiar să nu acorde pre
miu angajaților care prin -deficiențer 
le din activitatea lor sau prin abateri 
disciplinare au influențat negativ 
realizarea sarcinilor de producție.

în afara premiilor din beneficii, 
hotărîrea prevede că se mai pot a- 
corda premii în cursul anului pentru 
realizarea de economii de materiale 
și de forță de muncă. Premiile se a- 
cordă pentru economii de materii 
prime, auxiliare, combustibili și e- 
nergie, obținute prin reducerea con
sumurilor normate, a pierderilor sau 
rebuturilor tehnologice, a cotelor ad
mise de deșeuri etc. De asemenea, se 
pot acorda premii pentru economise 
realizate prin prelungirea duratei 
normate de funcționare a unor in- 

. italații sau utilaje.
Premiile se acordă, de regulă, 

Nicolae Ceaușescu de dorința ei. so- 
licitîndu-1 totodată să accepte func
ția de președinte de onoare al nou
lui for științific.

în continuarea iucrărilor, a fost a- 
les in unanimitate, ca președinte ac
tiv al Academiei, tovarășul Miron 
Constantinescu. în prezidiul Academi
ei, au fost aleși : Ladislau Banyai, Ion 
Ceterchi, Constantin Daicoviciu, Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, Roman Mol
dovan, Constantin Vlad și Ștefan 
Voicu — vicepreședinți ; Constantin 
Ionescu — secretar, general; Tudor 
Bugnariu, Alexandru Dima, Emilian 
Dobrescu, Ernest Gall, Carol Gollner, 
Constantin Ionescu-Gulian, Athanase 
Joja, Mircea Mali ța, Mircea Petrescu- 
Dimbovița, Ion Popescu-Puțuri — 
membri.

Din prezidiu fac parte, de aseme
nea, potrivit Statutului, președinții 
celor opt secții ale Academiei : A- 
lexandru Bîrlădeanu — secția de ști
ințe economice ; Dumitru Ghișe — 
secția de filozofie și logică ; Ștefan 
Ștefănescu — secția de istorie și ar
heologie : Janoș Demeter — secția de 
științe juridice ; Valter Roman — 
secția de științe politice ; Alexandru 
Roșea — secția de psihologie și pe
dagogie ; Henri Stahl — secția de so
ciologie ; Ion Frunzetti — secția de 
teoria și istoria artei șl literaturii.

în numele Prezidiului și al său 

muncitorilor de la locurile de muncă 
unde s-au realizat economiile respec
tive. Pot beneficia de asemenea pre
mii și cadrele tehnice care participă 
nemijlocit la conducerea și realiza
rea, procesului de producție și care au 
contribuit direct la obținerea econo
miilor de materiale.

Premiile pentru economii de mate
riale se acordă dacă economiile ob
ținute nu dăunează calității produ
selor, pot fi măsurate, se realizează 
față de normele de consum stabilite 
și nu se depășesc valoric normele de 
consum prevăzute pentru celelalte 
materiale utilizate la locul de muncă 
respectiv.

De asemenea, salariații din sectoa
rele productive care contribuie la 
elaborarea sau aplicarea unor măsuri 
de îmbunătățire a tehnologiei, de or
ganizare a producției etc., ce conduc 
la economii de forță de muncă (prin 
reducerea formației de lucru, a tim
pului normat de muncă etc.), se 
premiază lunar, începînd de la data 
aplicări! măsurii respective, în ra
port cu valoarea economiei de ma
noperă efectiv realizată în fiecare 
lună. Aceste premii se acordă cu 
condiția ca aplicarea măsurilor res
pective să nu ducă la scăderea pro
ducției prevăzute a se realiza pe fie
care utilaj sau instalație șl să nu 
dăuneze calității produselor. 

personal, tovarășul Miron Constan- 
tinescu a exprimat conducerii parti
dului. Adunării Generale pro
funda mulțumirs și recunoș
tință pentrv încrederea acordata. Re 
levind că Academia trebuie să fie o 
instituție de lucru dinamică, activă 
care să realizeze în cele mai bune 
condiții sarcinile trasate de Comite
tul Central al partidului, vorbitorul 
a exprimat angajamentul Prezidiului 
de a desfășura o activitate susținută, 
temeinic organizată pentru a asigura 
îndeplinirea menirii de înaltă răs
pundere a Academiei de Științe So
ciale și Politice.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanțiî la adunare au a- 
dresat Comitetului Central al Parti
dului- Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o scrisoare în care 
aceștia își exprimă hotărîrea fermă 
de a contribui cu toate puterile la 
uriașa activitate pe care poporul, 
condus de partid, o desfășoară pen
tru înflorirea României socialiste.

în încheiere, tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil a apreciat rezultatele 
rodnice ale lucrărilor Adunării Ge
nerale a Academiei de Științe So
ciale, și Politice și a urat succes, de
plin conducerii și tuturor membrilor 
Academiei în munca pe tărîmul dez
voltării gîndirii social- politice din 
patria noastră.

Prevederile hotărîrli se aplică in 
mod experimental începînd cu acti
vitatea anului 1970, la toate organi
zațiile economice. Ținind seama de 
principiile prevăzute în actuala ho- 
tărire, Consiliul de Miniștri urmează 
să aprobe reglementări cu privire la 
premierea din beneficii, adaptate 
specificului activității întreprinderi
lor agricole de stat, întreprinderilor 
pentru mecanizarea agriculturii, u- 
nităților de construcții-montaj, de 
proiectare și cercetare, de comerț 
exterior.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
recomandă Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești, și Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Con
sum să aplice, în unitățile economice 
subordonate, principiile de premiere 
stabilite pentru întreaga economie, 
adaptate la specificul acestor orga
nizații.

Această nouă reglementare a acor
dării premiilor în unitățile economice 
urmărește perfecționarea sistemului 
de cointeresare materială a oameni
lor muncii în obținerea unor rezul
tate cit mai bune in îndeplinirea sar
cinilor, constituind un important fac
tor mobilizator în creșterea eficien
ței activității economice, condiție e- 
sențială a ridicării continue a nive. 
lului da trai.

(Agerpres)

— Merge ? Merge I
Desen de Eugen TARU

Membrii cooperati
vei agricole din comu
na Slobozia — Giur
giu au înființat o sec
ție de cărăușie, forma
tă din 40 de atelaje, 
care poate aduce în
semnate venituri a- 
cum, cînd mijloacele 
de transport sînt mai 
puțin solicitate în 
cîmp. Pînă aici totul e 
bine. Un singur lucru 
nu-l prea înțeleg coo
peratorii din Slobozia. 
„Procuri de pe piață 
sau prin repartiții — 
spun ei — mașini și a- 
paratură de toate ti
purile, începînd de la 
autocamioane și turis
me, pînă la televizoa-

El H
(Urmare din pag. I)
tice din Capitală, ca să dăm un sin
gur exemplu, prin realizarea în re
gie a lucrărilor de construcții-montaj 
și a unor modificări constructive la 
hala de fabricație, «-a pus în func
țiune, cu 3 luni mai devreme, o linie 
tehnologică cu o capacitate de ■! 500 
tone granule pentru industria elec
trotehnică. Timpul oîștigat prin re
ducerea duratei de execuție a însem
nat, mai exact, un plus efectiv de 
producție de aproximativ 40 milioa
ne lei.

După cum s-a desprins din discu
țiile purtate cu specialiști din cadrul 
C.I.A.M.P., execuția în regie a unor 
investiții creează totodată posibili
tatea cunoașterii amănunțite a utila
jelor instalate ; în timpul lucrărilor, 
muncitorii se „familiarizează" cu 
noua zestre tehnică, iar cînd începe 
efectiv producția, orice dereglare 
care apare în funcționarea mașinilor 
și instalațiilor poate fi înlăturată 
în cel mai scurt timp. Se asigu-ă 
astfel o bună funcționare a mijloace
lor tehnice, ceea ce are o maro im
portanță pentru realizarea în scurt 
timp a parametrilor proiectați; Nu 
întîmplător, la instalația nouă amin
tită,. indicatorii prevăzuți vor fi a- 
tinși încă din primele luni de func
ționare/

Desigur, o lucrare în regie pro
prie nu se execută ușor. Acolo însă 
tinde există inițiativă în acest sens, 
unde intervin energic capacitatea 
organizatorică și priceperea condu
cerilor și specialiștilor din întreprin
deri, se pot înălța secții noi, se pot 
efectua modernizări de amploare, 
fără a se apela la organizațiile de 
construcții. 

în fața acestor probe evidente a- 
supra efectelor favorabile ale execu
ției în regie proprie a unor lucrări de 
investiții, este greu de explicat iner
ția, reținerea ce se manifestă în a- 
ceastă privință în întreprinderi din 
alte centrale industriale. Mai ales 
cînd este vorba de Centrala indus
trială s industriei prefabricatelor, 
care dispune de specialiști și munci

CONSTRUCȚII IN REGIE

PROPRIE
tori capabili să execute un substan
țial volum de investiții proprii. Ia
tă, de exemplu, o situație îniîlnită 
la una din unitățile acestei rentrale 
— întreprinderea de prefabricate și 
elemente pentru construcții din Bra
șov. Aici urmează să se construiască, 
începînd cu acest an, un atelier 
pentru fabricarea de utilaje și piese 
de schimb destinate industriei pre
fabricatelor Materializarea investi
ției, cu lucrări de construcții și mon
taje în valoare de aproximativ 6 mi
lioane lei, a fost încredințată Trustu
lui 5 construcții-Brașov. De ce ? Oare 
întreprinderea sau centrala industri
ală nu dispun de forțele necesare e- 
acecuției atelierului 7

• Pentru m cui

pierzi potcoava

Răspunsurile primite din partea 
tov. ing. Marin Segărceanu, consilier 
în centrala industrială, și a tov. Ra
du Alexandru, inginerul-șef al între
prinderii, sînt neconvingătoare și nu 
rezistă unei argumentări riguroase. 
„Este o lucrare de o tehnicitate prea 
ridicată pentru posibilitățile de exe
cuție din întreprindere", „Lipsesc 
oameni de specialitate", „Nu avem 

dotarea tehnică corespunzătoare" — 
ni s-a spus. Chiar dacă, în parte, așa 
stau lucrurile, nu se explică în nici 
un fel atitudinea pasivă a întreprin
derii și a centralei față de posibili
tățile reale de execuție în regie pro
prie a acestei investiții.

Se afirmă că lipsesc oamenii de 
specialitate. Or, numai în întreprin
derea brașoveană există, în prezent, 
peste 50 de electricieni, instalatori și 
alți muncitori care se ocupă de re
parații și întrețineri de utilaje, ne- 
mai punînd la socoteală că, prin spe
cificul fabricației, majoritatea mun
citorilor de bază sînt buni cunoscă
tori ai tehnologiei din construcții, 
în același timp, centrala industrială 

re, radiouri si aparate 
electrice de tot felul. 
Dar e imposibil să ob
ții caele de potcovit 
caii. Se mai aduc la 
cooperativele de con
sum caele, dar astea 
se vînd pe sub mină. 
Zicala spune : „pentru 
un cui pierzi o pot
coavă". Dar la vreme 
de iarnă pentru niște 
caele riscă să stea de
geaba 
costă 
vorba 
șuri",
un dram de atenție 
din partea celor care 
ar trebui să se ocupe 
de producerea lor.

atelaje care 
bani grei. O fi 

de „mărunți- 
dar merită

are multiple posibilități de mobiliza
re a unor specialiști și muncitori din 
alte unități pentru a ajuta la execu
ția anumitor lucrări de instalații sau 
montaje. Cît privește „gradul prea 
ridicat de tehnicitate" al lucrării, a- 
cesta nu depășește cu nimic com
petența cadrelor tehnico-inginerești 
din întreprindere.

Indiscutabil, executarea unor lu
crări de investiții în regie proprie 
depășește cadrul voluntar. Ea a de
venit o cerință a realizării integrale 
a planului de investiții pe acest an. 
„Este suficient să amintim, de pildă, 
că în Hotărîrea Consiliului de* Miniș
tri privind executarea legii pentru a- 
doptarea planului de stat pe 1970 se 
subliniază că titularii de investiții 
trebuie șă ia măsuri pentru extinde
rea realizării în regie proprie, înce
pînd cu acest an, a unor lucrări de 
dezvoltări, modernizări și reutilări, 
din competența lor de aprobare — ne 
spunea dr. Ion Ciolan, director în 
Banca de Investiții. Și aceste com
petențe de aprobare se ridică, la 
nivelul centralelor Industriale, la 
eîteva zeci de milioane de lei. Im
portant este, însă, ca noile organis
me economice să-și asigure un cadru 
organizatoric propice realizării aces
tor lucrări, prin crearea unor forma
ții de lucru competente, specializate".

Cerința preluării în execuția pro
prie a unor investiții destinate dez
voltării, modernizării și reutilării u- 
nor sectoare de producție trebuie bi
ne înțeleasă de către întreprinderi 
și de centralele industriale. Este o 
acțiune care urmărește reducerea du
ratei de execuție și a costului aces
tor lucrări și, de aceea, ea trebuie de
clanșată cu mai mult curaj, compe
tență și responsabilitate.



Teatrul National, Filarmonica „Ol
tenia", Ansamblul folcloric „Nicolae 
Bălcescu", Teatrul de păpuși. Patru 
instituții cu profil diferit, menite să 
aducă o contribuție substanțială la 
dezvoltarea vieții artistice a Craio- 
vei și a județului Dolj. Fiecare din
tre ele a obținut realizări care do
vedesc talent și pasiune. Privită în 
succesiunea ultimilor ani, activitatea 
lor urmează, în genere, o traiectorie 
pozitivă, cu recunoașteri uneori pres
tigioase pe plan național sau ducînd, 
alteori, solia artei românești dincolo 
de hotarele țării. Nu ne-am propus 
însă să discutăm, 
în rîndurile de fa
ță, despre calită
țile — altminteri 
în bună măsură 
cunoscute — ale 
acestor colective 
profesioniste, și 
nici despre pro
blemele artistice 
specifice pe care 
le pun în atenție 
unul sau altul 
dintre spectaco
lele lor. Ne-a pre
ocupat, mai de
grabă, locul pe 
care-I ocupă, în 
mod efectiv, cele 
patru instituții în 
viața spirituală a 
orașului de reșe
dință și a întregu
lui județ, sfera lor 
de influență, mă
sura în care sti
mulează interesul pentru artă și 
pentru cultură al unor categorii me
reu mai largi de spectatori.

Pentru început, ne vom ocupa de 
Teatru] Național și de Filarmonică, 
aflate — cum ni s-a declarat — în 
plină „bătălie pentru public". Nu e 
un secret pentru nimeni că frecvența 
la spectacole și mai ales la concer
tele simfonice lasă adeseori de dorit 
(și ne referim nu numai la situația 
din Craiova). Pe de-o parte, este vor
ba despre atracția exercitată de une
le dintre emisiunile de televiziune, 
care absorb o parte dintre spectatorii 
potențiali ai acestor instituții. Pe de 
altă parte, în cazul de față, e vorba 
și despre caracterul' eterogen al 
populației craiovene,1 care s-a dublat 
în ultimii cincisprezece ani, cuprin- 
zînd oameni diferiți ca formație, pre
ferințe, nivel de cultură, mulți din
tre ei sosiți din alte locuri — inclu
siv din mediul rural — ca urmare 
a dezvoltării industriale a orașului, 
în aceste condiții, ni se pare semni
ficativ că Teatrul Național nu s-a 
situat pe . linia de minimă rezistență 
a atragerii publicului cu prețui 
unor concesii făcute facilității. Dim
potrivă, preocupat de promovarea 
unui repertoriu și a unor specta
cole de ținută, colectivul craio- 
vean desfășoară, paralel, o seamă 
de activități menite să stimuleze in
teresul spectatorilor și să impună 
teatrul în conștiința opiniei publice. 
Tovarășul Ion Dincă, directorul Tea
trului Național, ne-a vorbit, în acest 
sens, despre conferințele experimen
tale pe teme actuale ale teatrului ro
mânesc și universal, despre întîlnirile

cu elevii tn cadrul asociației „Filo- 
thalia" — acțiune organizată de tea
tru în colaborare cu Comitetul mu
nicipal U.T.C. etc.

Toate acestea merită a fi consem
nate, dar „problema publicului" ră- 
mîne în continuare o problemă des
chisă. O situație insolubilă ? Cîtuși 
de puțin — opinează ing. N. Pădu- 
reanu, de la uzinele „Electroputere" 
— precizînd că atitudinea față de 
teatru trebuie privită în con
textul climatului spiritual al o- 
rașului de azj, prin prisma pro
cesului de evoluție culturală a

mai atractiv popularizarea reperto
riului.

Situația Filarmonicii este, în multe 
privințe, similară, cu precizarea că 
formarea unui public al concertelor 
simfonice presupune o perioadă mai 
îndelungată decît în cazul teatrului 
dramatic. Nu este însă paradoxal ca 
într-un oraș cu un puternic centru 
universitar, cu mii de intelectuali, 
concertele Filarmonicii să nu aibă 
un public corespunzător ? După cum 
s-a subliniat în cadrul anchetei, 
chiar profesorii de muzică ai școlilor 
și liceelor craiovene sînt foarte rar

de locuitori. Ansamblul „Bălcescu" 
a dat spectacole la noi, dar Teatrul 
ne ocolește (Ion Lungu, secretarul 
Consiliului popular din comuna Da- 
neți) ; „Ne place teatrul, cadrele di
dactice pregătesc un spectacol cu 
piesa „Omul care a văzut moartea" i 
Teatrul Național însă ne ignoră" (dr. 
Liviu Drăguț, directorul spitalului 
din Lipov).

Iată, deci, că sînt încă multe de 
făcut pentru ca arta profesionistă 
să ocupe locul ce îi revine în viața 
culturală a orașului și a județului 
Dolj. Or. răspunzînd întrebării noas

tre, președintele 
TOrr„..L,x,.,....j...„..... ■■>. Comitetului jude

țean pentru cul
tură și artă ne-a 
declarat, după un 
moment de gîndi- 
re, că în acest 
domeniu „nu prea 

3 mai sînt proble
me nerezolvate"..

Este adevărat 
că planul pe anul 
In curs al comi
tetului prevede 
organizarea unor 

• anchete sociologi
ce pentru cunoaș
terea preferințe- 

MM E3 lor marelui pu-
PF H blic, precum și
IsSS ga alte acțiuni pro

ra rara N mițătoare ca in-
E3 FHHM El tenție. Există însă

o mare deosebire

Actul 

de onoare

al universitarului

obștei. Ca șl alți partlcipanți la an
chetă, interlocutorul a arătat că tre
buie creată obișnuința frecventării 
spectacolelor de valoare, subaprecia
tă uneori nu numai de oamenii mal 
tineri și încă neformați, dar chiar și 
de intelectuali sau de cadrele de con
ducere, al căror exemplu este, și în 
acest domeniu, decisiv. A fost o vre
me cînd organizația de partid a uzi
nelor „Electroputere" s-a ocupat ac
tiv de acest aspect al educației, cînd 
conducerea întreprinderii „dădea 
tonul", luînd parte la spectacolele 
cedate Integral colectivului respec
tiv. Mulți muncitori și tehnicieni au 
rămas, de atunci, prieteni fideli ai 
Teatrului Național. Dar în vremea 
din urmă, fermenții spirituali din ca
drul uzinei își fac din ce în ce mai 
puțin simțită prezența, și o bună ini
țiativă riscă să se piardă pe drum 
Credem că forurile de partid sin
dicale și de U.T.C. din întreprinderile 
craiovene ar trebui să-și pună mai 
mult . la inimă obiectivele cultural- 
educative ale activității lor, cu con
știința faptului că există o legătură 
nemijlocită între aceste obiective și 
îndeplinirea sarcinilor de producție.

Revenind la Teatrul Național, tre
buie să observăm că și inițiativa lui 
poate fi încă mult dezvoltată. Am vi
zitat uzinele „Electroputere". La fa
brica de transformatoare am văzut 
afișe ale unor manifestări sportive. 
Dar n-am întîlnit nici un afiș al tea
trului j ni s-a spus aici că ar fi bine 
dacă teatrul ar organiza în întreprin
dere, în anumite' zile, o „casă de bi
lete" volantă, dacă ar face mai viu și

văzuțl în sala de concert, — adică 
tocmai cei chemați să facă educația 
muzicală a auditorilor de mîine I De 
altminteri, directorul Filarmonicii, 
dirijorul Teodor Costin, ne-a mărtu
risit că și abonamentele la concerte 
rămîn în unele cazuri neonorate de 
către posesorii lor...

în ce privește ansamblul folcloric 
„Nicolae Bălcescu" — prezența lui 
aproape că nu se face simțită în ora
șul Craiova, ceea ce nu este surprin
zător dacă ținem seama că acest an
samblu, prețuit pentru virtuțile sale, 
dă cîte o premieră o dată la cîțiva 
ani... Numai „Teatrul de păpuși" 
n-are probleme de public, izbutind 
să obțină succese de prestigiu.

Dar spectacolele „la sediu" repre
zintă doar o parte a activității ins
tituțiilor de artă craiovene în cadrul 
anchetei am consemnat multe păreri 
pozitive despre turneele întreprinse 
de Teatru] Național și ce) de păpuși, 
de orchestre de muzică populară a 
Filarmonicii, de Ansamblul „Bălces
cu" în localități mai mari ale județu
lui Dolj, sau în județele limitrofe, 
despre sprijinul dat de artiștii pro
fesioniști . la . instruirea . echipelor de 
amatori. Președintele comitetului. ju
dețean pentru cultură și artă, prof 
FI. Firan, s-a arătat în general mul
țumit de modul în care teatrul, de 
pildă, își manifestă prezența în ju
deț. Un sondaj în cîteva localități 
unde există condițiile de scenă ne
cesare, ne-a demonstrat însă că a- 
ceastă mulțumire nu e integral în
dreptățită. „Avem un cămin cultural 
nou, cu o sală de 500 de locuri, și cu 
o scenă încăpătoare, si sîntem 11 000

««Wnitwii.UiiWMiiuiM tntre un plan,
care pe hîrtie 

pare ideal, și problemele nerezolvate 
care se raportează de la o stagiune 
la alta Impresia noastră — con
firmată și cu prilejul unei discu
ții cu tovarășul ing. I. Popescu, șe
ful secției de propagandă a Comite
tului județean de partid — este că 
forurile culturale locale își concen
trează atenția mai ales asupra dife
ritelor acțiuni ocazionale, festive sau 
menite să aibă „ecou republican", 
neglijînd adeseori aspectele curente, 
dar de însemnătate primordială ale 
activității lor, cum ar fi acelei pe 
care le-am relevat în cadrul anche
tei de față îr< concluzii - fără a 
epuizi toat< aspectele și implicațiile 
problemei puse îr discuție, și fără a 
ignora dificultățile obiective, reale, 
ale rezolvării ei — considerăm că 
se cere mai multă inițiativă din 
partea instituțiilor artistice cra
iovene, perfecționarea . legăturilor 
cu oamenii muncii din locali
tate și din județ o preocupare 
mai vie în direcția cunoașterii și a 
satisfacerii preferințelor acestora î 
că se cere, de asemenea, participarea 
mai marcată a intelectualității la 
viața spirituală, up șprijin efectiv, și' 
consecvent dtfi părtea organelor de’ 
partid și culturale ale orașului Cra
iova, ale județului Dolj. Tradițiile 
locului și talentele care le continuă 
astăzi justifică părerea că — prin 
eforturi conjugate — valorile artei și 
culturii vor dobîndi o audiență tot 
mai largă, satisfăcîndu-se astfel exi
gențele maselor de spectatori

D. COSTIN

Implicațiile pozitive 
ale tinerei cetăți uni
versitare din Craiova în 
viața culturală a jude
țului Dolj se fac sim
țite încă de pe acum. 
Prezența cadrelor di
dactice la manifestările 
științifice și culturale 
locale, republicane sau 
internaționale constituie 
mărturia posibilităților 
polivalente pe care uni
versitarii noștri le au 
în marele efort de 
impulsionare a vieții 
culturale din oraș și 
din județ. Sînt revela
toare în acest sens pres
tigioasele prezențe ale 
unor cadre universitare 
în conducerea unor or
ganisme științifice și 
culturale cu caracter 
local, județean

Sînt remarcabile e- 
forturile pasiunea și 
dăruirea, cu care mulți 
dintre lucrătorii din 
învățămîntul. universi- 
ta: craiovean își aduc 
valoroasele lor contri
buții la viața culturală 
extrauniversitară. De 
fapt, tradiția culturală 
a orașului care a dat 
pe Aman, pe Tradem. 
pe Titulescu, pe Gogu 
Constantinescu, obligă 
și mai mult pe făclierii 
de azi ai culturii de a 
fi demni continuatori 
ai înaintașilor.

Dintre multiplele for
me în care se desfă 
șoară azi eforturile u- 
nor colegi pasionați ai 
transmiterii valorilor 
culturale în mase, m-aș 
referi la cele din ca
drul Universității popu
lare, unde mulți uni
versitari entuziaști își 
valorifică o parte 
din potențialul lor de 
creație, o parte din ta
lentul și măiestria lor 
de modelatori ai spiri-

/
Conf. inginer 

Silviu M. PUȘCAȘU 
șef, de catedrâ, secretar 

științific al senatului 
Universității 
din Craiova

I

tulul maselor dornice 
de noi cunoștințe cultu- 
ral-științifice. Pe lîngă 
acești mulți universitari 
care au înțeles că, în 
■paralel cu propria lor 
perfecționare, au dato
ria de a împărtăși și 
altora djn experiența și 
priceperea lor, că o 
parte din universul lor 
intim de vaiorj științi
fice și culturale este 
necesar să- fie exte
riorizat — ca un act 
de onoare civică -f 
pentru cei mulți, mai 
există și acea par
te care, din păcate, pri
vește activitatea de mo
delator al maselor ca 
pe o „obligație" în plus. 
Nu de puține ori mai 
poate fi întîlnită con
cepția eronată pe care 
unii o au despre cei 
care sacrifică pe acest 
teren o parte din timpul 
lor liber sau chiar 
din cel destinat pro
priei perfecționări. De 
regulă, acesta e pri
vit ca un superficial 
pentru că
pentru toate". Și, de ce 
să n-o spunem, nu de 
puține ori au fost ca
zuri cînd cei care au 
muncit cu pasiune și in 
alte domenii de cultură 
decît al propriei spe
cialități, au fost priviți 
cu un aer de superiori
tate de către cei „ex
clusiv" specialiști.

N-aș vrea să exage
rez, dar cred că un 
Iorga, un Simionescu, 
un Țițeica, sau un Gh 
Marinescu au fost mari 
și pentru că au înțeles 
ca pe un imperativ al 
propriei lor creșteri ști
ințifice, actul prin care 
tot ce gîndeau și con
cepeau trebuia împăr
tășit într-o formă sau 
alta maselor. Din feri
cire, exemple pozitive 
avem și astăzi în acest 
sens : acad. Remus Ră- 
duleț, vicepreședinte al 
Academiei, nu pregetă 
să conducă prestigioasa 
Universitate populară 
bucureșteană, cu a- 
ceeași competență și 
pasiune care-1 caracte
rizează și ca eminent 
savant. în fruntea 
răspînditorilor de cul
tură se află, de aseme
nea, valoroși oameni de 
știință și cultură ai ță
rii, printre care acad 
Șt. Milcu, acad. Iorgu 
Iordan, acad. Zaharia 
Stancu și alții. Păs- 
trînd proporțiile, și 
Craiova își are slujito
rii ei pasionați ai cul
turii populare. Și a- 
tunci, de ce din partea 
unora dintre noi există 
reținere, față de pre
zența în mijlocul mase
lor ?

în documentele d»
partid și în Legea învă- 
țămîntului se prevede că 

,are timp. la promovarea cadrelor 
didactice' este necesar 
să se țină seama — pe 
lîngă activitatea profe
sională, științifică și e- 
ducativă — și de efor-
turile pe care aceștia le 
depun, printre altele, și 
pe tărîmul obștesc, al 
propagării cunoștințelor 
științifice, al oficierii 
actului de cultură tn 
mase. Nu o dată însă de

Lecții pentru 
cineamutori

Sint evidente eforturile depuse 
de organele sindicale și de U.T r 
din Craiova pentru edțȚ 
gustului estetic al publice 
nefil. Vizionările de film 
nizate săptămînal, urmate de 
conferințe, mese rotunde pe teme 
de specialitate, întîlniri cu per
sonalități marcante ale cinema
tografiei românești, constituie 
doar cîteva din manifestările 
menite să susțină această acțiu
ne. Interesant este că o aseme
nea inițiativă a fost preluată 
și de unele localități din județ. 
Efectele ei sînt multiple. în 
prezent, pe teritoriul jude
țului Dolj sînt 8 cinecluburi, 
dintre care două sătești : la 
Bîrca și Poiana Mare. Particl- 
pind la primul festival al ci
neaștilor amatori (1969) membrii 
cineclubului din comuna Bîrca 
au obținut o mențiune cu fil
mul „în sat la noi". Ca și cine- 
clubul Casei de cultură a mu
nicipiului Craiova. Deși majori
tatea. cinecluburilor sînt recent 
înființate, se observă o anume 
specializare : de pildă, cele să
tești produc jurnale de actuali
tăți .privind diverse munci de 
sezon ; cineclubul de la DSAPC 
creează filme legate de specifi
cul arhitectonic al orașului, după 
cum cel de la direcția regională 
C.F.R. se ocupă de probleme 
tehnice.

Un soclu își 
așteaptă statuia

CE VEDEM DINCOLO DE 

TABLOURILE EXPOZIȚIILOR? 

Un peisaj sărac 
în activități publice
Au trecut cîteva săp

tămâni de cind expo
ziția interjudețeană de 
pictură, grafică și 
sculptură — a cărei 
cronică a apărut in 
„Scînteia" — și-a în
chis porțile. Interesul 
acestei manifestări a 
izvorit din faptul că a 
concentrat eforturile 
creatoare desfășurate 
de artiști de-a lungul 
unui an întreg. Inter
județeană a relevat 

. cîteva talente certe.
Evident, nu ne pro

punem să discutăm din 
nou despre această ex
poziție. O invocăm 
doar pentru a subli
nia că prin calitățile 
și prin limitele ei, a o- 
ferit o imagine a sta
diului in care se află 
mișcarea plastică din 
Craiova, a demonstrat 
existența unor căutări 
și probleme vrednice 
de atenție. Atitudinea 
publicului, aprecierile, 
interesul manifestat 
față de una sau de 
alta dintre lucrările 
expuse aduc în discu
ție problema raportu
lui dintre artă si via
tă, dintre artă și fră- 
mintările contempora
neității. Confruntarea 
cu publicul este esen
țială pentru artist, iar 
astfel de confruntări 
sînt profitabile, de 
altminteri, și pentru 
privitori — pentru in- 

. formarea și pentru for
marea unui public toi 
mai receptiv. Sînt ne
cesare opere care să 
se adreseze unui pu
blic cit mai larg, pur
tătoare ale unor expe
riențe capabile să lu
mineze viața, să ridi
ce întrebări esențiale, 
să releve aspirații etc.

Dar trebuie să ne în
grijim ca aceste lu
crări să ajungă la des 
tinatarii creației.

După cum remarca 
și președintele filialei 
Uniunii Artiștilor Plas
tici Craiova, pictorul 
Eustațiu Gregorian, pu
blicul de aci cunoaște 
prea puțin din realiză
rile artiștilor plastici. 
Cîteva expoziții spora
dice in săli obținute cu 
greu nu pot da imagi
nea integrală a unui 
moment și a unei ac
tivități destul de com
plexe. Se impune deci, 
cu necesitate, efortul 
filialei U.A.P. Craio
va — corelat cu cel 
al forurilor culturale 
locale — de a rezolva 
această problemă, și 
de a asigura o mai 
largă popularizare și 
prezentare a creației 
plastice iocale

Dar, independent de 
acest aspect, există 
multe alte căi de le
gătură între artiști și 
public, de afirmare a 
filialei U.A.P. în viața 
culturală a orașului, 
există un teren de ini
țiativă practic nelimi
tat. De la organizarea 
unor expoziții in lo
curi adecvate (holul 
teatrului, case de cui- 
tură, școli, etc.), pini 
la patronarea și 'îndru
marea unor cercuri ale 
artiștilor amatori sau 
inițierea unor discuții 
și simpozioane, artiștii 
plastici craioveni și fi
liala lor își pot impu
ne mult mai activ pre
zența, pot determina 
un plus de interes a! 
opiniei publice față 
de activitatea lor cre
atoare.

In același timp, ex

poziția la care ne-am 
referit a demonstrat 
necesitatea unor discu
ții pe teme de creație, 
deoarece sint artiști 
— unii talentați — ale 
căror căutări vădesc 
neclarități sau tendințe 
imitative, deloc propi
ce afirmării propriei 
personalități. Aceasta 
ar trebui să constituie 
o preocupare consec
ventă a filialei. Este 
un argument in plus 
in ce privește oportu
nitatea unor legături 
mai strinse cu forurile 
artistice din Capitală, 
cu Uniunea Artiștilor 
Plastici etc. De alt
minteri, e de observat 
că prezența artiștilor 
craioveni in expozițiile 
bucureștene e aproape 
inexistentă; in ulti
mul timp, se pare că 
se studiază posibilita
tea deschiderii unor 
expoziții colective sau 
de grup in Capitală; 
ar fi o modalitate 
de a face cunoscu
te publicului și criticii 
bucureștene realizări 
ale artiștilor din Cra
iova — prilej al unor 
confruntări și, even
tual, al unor discuții a 
căror utilitate nu mai 
trebuie demonstrată. 
Și, in același timp, ar 
fi un stimulent al e- 
fortului fiecărui artist 
în a se autodepăși.

Atunci, o expoziție 
ca cea interjudețeană, 
nu va mai fi un eveni
ment rar, ci, prin ani
marea vieții culturale, 
o astfel de manifesta
re va fi una din veri
gile altor evenimente 
artistice bogate in con
ținut.

Ion AXON

Macheta clădirii noului featru National din Craiova, aflat în prezent în plină construcție
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La Casa de cultură 

a studenților:

La Casa de cultură 

a sindicatelor:

în municipiul Craiova există patru 
case de cultură : municipală, sindi
cală, studențească și a tinerelului. 
După denumirea lor, aceste institu
ții presupun în primul rînd un anu
mit public și, în funcție de aceasta 
programe specifice care să răspundă 
preocupărilor categoriei de oameni 
cărora li se adresează fiecare în par
te. Un studiu amănunțit al progra
melor de activitate pe luna ianuarie 
ne-a prilejuit o constatare nu toc
mai îmbucurătoare. Doar la Casa de 
cultură a studenților, manifestările 
sînt programate oarecum în funcție 
de cerințele și specificul în care ea 
își desfășoară activitatea. în rest, nu 
sînt rare cazurile cînd mai multe case 
de cultură programează aproape si
multan conferințe pe aceeași temă. Și 
în timp ce forțele care participă la 
realizarea unor activități similare se 
împart în mai multe locuri, numărul 
participanților la manifestările res
pective este redus și intr-o parte și 
în alta Acest lucru se datorește fap
tului că nici una din cele patru case 
de cultură nu a reușit să-și formeze 
un public permanent „Activitățile 
noastre — recunoștea tovarășa Flo- 
rica Chirea, directoarea Casei de 
cultură a sindicatelor — nu răspund

acest aspect s-a ținut 
prea puțin seama în 
astfel de împrejurări 
cruciale, ale evoluției și 
ale creșterii universita
rilor noștri. Un aspect 
deloc de neglijat și 
care se cere corectat 
cît mai grabnic 1

Desigur, în viața cul
turală a orașului și ju
dețului un rol impor
tant îl au și studenții. 
M-aș gîndi în acest 
sens că prezența lor în 
brigăzile științifice care 
se deplasează în între
prinderi și la sate este 
încă timidă, la faptul 
că multe manifestări 
culturale studențești 
valoroase sînt încă pu
țin cunoscute de publi
cul larg.

Prezența universita
rilor pe făgașul reviri
mentului cultural local 
se cere mereu îmbună
tățită și mai ales, mo
ralmente, stimulată.

CÎNTÂ LĂUTARI PROFESIONIȘTI 
FAC TEATRU STUDENȚII

3

în centrul Craiovei, pest< 
drum de Casa Băniei, există, de 
multă vreme, un «oclu de sta
tuie. Soclul era destinat u- 
nui monument al lui Mihai Vi- 
teazu Se pare că si monumen
tul există, dar că este vorba 
despre un impas în... circulația 
hîrtiilor. Oricum, soclul solitar 
nu se poate adresa forurilor cul
turale locale, care trec pe lîngă 
el fără să-l observe. Situația a 
inspirat caricaturistului craio
vean Gabriel Bratu desenul de 
mai sus.

încă exigențelor și cerințelor specta
torilor. De aceea, atragerea publicu
lui la acțiuni educativ-culturale, in
vitarea sa în funcție de profilul ma
nifestării, rămîn în continuare pro
bleme de rezolvat".

Situația atrage după sine și uu alt 
neajuns : neglijarea aspectelor e- 
sențiale, de conținut și creșterea ca 
pondere a manifestărilor concepute 
simplist, urmărind succesul fa
cil. Iată un exemplu concret : am 
participat într-una din serile trecu
te la un spectacol dat de Casa de 
cultură a sindicatelor. Din progra
mul care, cu excepția unui număr de 
Iluzionism, a unui dans modern și a 
unui dialog, era compus numai din 
muzică ușoară, ne-a reținut atenția 
dialogul, plin de vulgarități, abor- 
dînd așa-zise probleme educative. în 
sală (a sindicatelor !) erau prezenți 
numai elevi ai unor școli profesio
nale din oraș, în mare majoritate 
băieți între 16 și 18 ani.

Dacă în atragerea spectatorilo» 
sînt de întîmpinat serioase dificul
tăți datorită conținutului neintere
sant al programelor, se observă în 
același timp și o adevărată .competi
ție" pentru a atrage la casa de cul
tură pe cei mai buni interpret! de

muzică ușoară sau populară, dansa, 
tori, recitatori etc., afirmați deja, in 
loc să existe o preocupare consec
vent susținută pentru descoperirea 
de noi talente. Astfel, în timp ce în 
formațiile de muzică ușoară și popu
lară ale Casei de cultură a sindicate
lor întîlnești elevi și studenți care ar 
trebui să activeze de fapt la Casa 
de cultură a studenților sau tinere
tului, la formațiile similare ale ca
selor de cultură respective poți găsi 
liberi profesioniști sau muncitori din 
Întreprinderile craiovene. La un mo
ment dat. devenise publică disputa 
Intre Casa de cultură a sindicatelor 
și Casa de cultură municipală, pentru 
racolarea de instrumentiști. Anul 
trecut, Comitetul județean pentru 
cultură și artă Dolj, în loc să se pre
zinte cu o formație din cadrul așe
zămintelor culturale la festivalul de 
muzică ușoară ce a avut loc la Giur
giu, a preferat să „împrumute" for
mația Casei de cultură a studenților, 
formație care. în acest an, se va 
prezenta și la festivalul național al 
artei studențești

Că nu există o coordonare a acti
vității caselor de cultură din muni
cipiul Craiova, o colaborare rodni
că între ele, preocupări pentru un

viu circuit al experienței bune — 
(și sînt unele manifestări și iniția, 
tive care-și merită o asemenea 
calificare) o demonstrează și 
faptul că formațiile artistice ale 
studenților nu sînt frecventate și de 
publicul din afara universității. Ar 
ti poate mai normal ca la Casa de 
cultură a sindicatelor, în loc să se 
„împrumute" studenți pentru a al
cătui o formație de artă dramatică 
(al cărei repertoriu, din punct de ve
dere tematic, nu este destul de adec
vat) să vină Casa de cultură studen
țească, cu piese pregătite de studenți 
și să le prezinte în fața publicului de 
aici. La rîndul lor, casele de cultu
ră sindicală, municipală, ar trebui 
să prezinte muzica populară pe scena 
Casei de cultură a studenților, în 
loc ca aceasta să-și formeze o or
chestră de muzică populară... cu lău
tari profesioniști.

Prin modul în care își desfășoa
ră în prezent activitatea cele patru 
case de cultură de pe cuprinsul mu
nicipiului Craiova nu își justifică 
decît în parte existența. Iată con
cluzia pe care o supunem atenției 
organelor locale.

Nistor TUICU

Au uitat oltenii 
sîrba ?

Cu ani in urmă erau renumite 
formațiile de dansuri populare 
din comunele Doljului. Aproape 
că nu exista așezare in care să 
nu intilnești una sau două for
mații. Cine nu-și amintește de 
vestitele echipe de dansuri popu
lare din Săpata, Dăbuleni, Goi- 
cea — pentru a oferi doar ci- 
teva exemple din atitea altele ? 
Dar de la un timp, numărul lor 
s-a redus intr-o proporție în
grijorătoare. Astăzi, prezența a- 
cestor formații constituie o ra
ritate și in localitățile amintite. 
Un exemplu concludent : la faza 
finală a celui de-al V-lea con
curs, dansatorii din Dăbuleni au 
ocupat locul I. Anul trecut, la 
al IX-lea concurs, ei n-au putut 
depăși faza interjudețeană (fiind 
de fapt singura formație de dans 
din județul Dolj prezentă în 
concurs !). Dispare, deci, o fru
moasă tradiție ? Iată o întrebare 
care trebuie să preocupe serios 
forurile culturale ale județului.

Triptic teatral 
studențesc

Pe lingi Casa de cultură a 
studenților craioveni formațiile 
dramatice desfășoară o bogată 
activitate. Un triptic prezentat 
recent in premieră a evidențiat 
existenta unor talente autentice. 
Spectacolul, călduros aplaudat, a 
lost pus in scenă de actorul 
Remus Mărgineanu, de la Tea
trul Național din localitate, un 
entuziast animator al artei 
amatoare
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tmputernicirea. a
trebuie și ei să primească

au strigat și alțiI
lui Ciubotaru are drept și

tn-orfani de război.
Epure ?

de pal-

Tatăl l-a vpr-

a început a se plimba prin salo-
de

tn care a fost

Povestire
do Dumitru CORBEA

I așteptăm 
sărbătoare

să-mi dai o telegramă că vii. 
eu la gară, ori trimiteam pe

gara de 
sacoșa.

sosit pe neașteptate la moșia 
Tatăl, Eugen Negru, vechi li- 
în cîțeva rînduri deputat și

și a zis i 
bun om era

lui, dar șl de Ia dreptu 
i se integra) a răspuns3 
singur om la chemar' 
partid, partidul corn' 
singurul i-a indica 
urmat, aceea a lu 
a insurecției naf 
după înlăturarer 
duseseră țara 
trofei națion' 
por urma ac' 
al cărui pr< 
pede, rea’ 
zadarnice 
toare, f 
și derr 
de e'

piu nu 
amăgire, 
tic, maselor 
munist le catah.
le. idealurile și ene>c

îi erau cunoscuți 
Epure și l-a

celor care sabotează tucră- 
pe moșiile lor", citea el tare

aprobat primarul.
dres glasul și a . citit cu

'luarea 
.iei pen- 

d român, 
ie reforme 
starea so- 

np. ci de în- 
fundamen- 

i. angajarea 
îalismului.

ă toți oamenii din 
lean al adolescen- 

.dunați în ziua aceea 
-U moină și

.ator, în ’ ' 
clădiri baroce 

.mea Prefectură și
■ ru mulți un simbol te- 

ant a! unei puteri diișmă-

Există monumente mai du
rabile decît piatra sau bronzul: 
sînt cele care se înalță în con
știința omenirii, pe care timpul 
nu le alterează ți nici nu le 
depune în muzeul cu umbre al 
uitării, ci dimpotrivă, cu tre
cerea anilor ele capătă noi 
proporții, își dezvăluie noi 
semnificații, adaugă prezentu
lui trăit intens și tonic justifi
carea acelui tribunal imparțial 
care

La
vara 
1945, 
intensitate în conștiințe... Pus
tiită de război, cu orașele în 
care se căscat) negrele răni ale 
caselor carbonizate, cu cîmpiile 
părăginite și semănate cu sche
letele tancurilor și 
mute, cu gările tn 
care se învălătuceau mulțimi 
dezrădăcinate, purtate în toate 
vînturile, țara își înmiia efor

iile într-o supremă și îndîr- 
xtă încordare. în apus flăcări- 
,e mistuiau încă orașe și sate, 
pămîntul se zguduia de prelun
gul cutremur al obuzelor, ce
rul era brăzdat de lumin' 
exploziilor; acolo armata n' 
tră își aducea, alături eh 
mata sovietică, tributul ’ 
sînge, de eroism, dîr: 
hotărîre în lupta pe vi 
moarte cu fascismul, e 
brună care incendiase 
nentele, cufundînd 
rea fn cel mai < 
coșmar pe care-1 trăise de-a 
lungul zbuciumatei ei is
torii. Totul pentru front, totul 
pentru victorie 1 — lozinca a- 
ceasta era a tuturor, pentru că 
frontul nu era numai acolo în 
apus, ci trecea ca o linie de 
foc. despărțitoare, prin fiecare 
oraș, prin fiecare sat. prin con
știința fiecărui om demn de a- 
cest nume : pentru că victoria 
nu însemna numai biruința ar
melor. ci mult mai mult, vic
toria rațiunii asupra demenței 
organizate, victoria demnității, 
asupra sclaviei moderne, cinică 
și implacabilă, victoria dreptu
lui popoarelor de a-și hotărî 
singure destinele, de-ai se -îm
plini. de-a participa cu drep
turi depline și egale 'la alcă
tuirea unei lumi mai bune. O 
lume în care să nu primeze 
dreptul animalic al celui mai 
puternic. O lume în care cu
ceririle omului, obținute cu a- 
tîtea sacrificii, cu atîta trudă 
să nu fie puse în discuție ți în 
primejdie la fiecare generație.

Erau, acestea, sentimente pe 
care mai clar sau mai puțin 
clar le nutrea fiecare în aceas
tă țară a noastră, a cărei isto
rie trecută era în fond istoria 
unei lupte necurmate, de atîtea 
ori tragică, pentru apărarea și 
păstrarea ființei naționale, a 
pămîntului pe care au trudit, 
robi ai unor orînduiri nedrep
te, nesfîrșite rînduri de înain
tași. Pentru că altfel nimeni 
n-ar putea explica de ce între
gul popor (pentru că „tagma 
jefuitorilor" se exclusese de 

de la dreptul nu numai 
vorbi

se numește istoric, 
un sfert de veac, primă- 
aceea fierbinte a anului 
trăiește cu o nebănuită

tunurilor 
ruină, în

ome; 
cumplit

cer sur, 
fața orgo- 

care 
era

noase lor, știau acest lucru 
Cei mai mulți poate nu ; sim
țeau însă că trebuie să se 
schimbe ceva și că ei trebuie 
■5 fie acolo ; de aceea priveau 

îztiți și cu acea stare de ve- 
'■'ărbătească a mulțimilor, 

'bțiri ale mitralierelor, 
•e cerul opac și în- 

■'Otriva lor “ 
•te mulți,

• brăcați tot 
.acă nu mai 

nea cenușie :
, pe față stigmatele 
închisoare din care 

de cîteva luni, alții 
ră alături de ceilalți în 

„■ zi, iar nopțile duseseră 
;ă ilegală, iar acum erau 

jrimele rînduri. acolo unde 
fi mușcat prima dată gloan

țele. dacă ar fi tras cineva.
Dar ostașii anului 1945 nu 

mai erau acei nefericiți. îndo
bitociți de alcool de mizerie 
și de bătaie, pe care moșieri- 
mea i-a silit să tragă în piep
tul părinților și fraților lor, 
Iar strigătul unanim : „Iese el 
sau intrăm noi 1" care vuia în 
piața aceea nu putea căpăta 
decît un singur răspuns : ieși
rea nu numai din Prefectură, 
ci din istorie a reprezentanți
lor claselor exploatatoare.

A trecut un sfert de veac de 
atunci, dar starea aceea, sen
timentul de responsabilitate 
pentru tot ce este și pentru 
tot ce va urma 
nici din memorie, nici din con
știință. De aceea 
acelei primăveri are o solem
nitate mai gravă, mai profun, 
dă, aceea a continuității re
voluționare, în care un întreg 
popor e angajat, deplin și fi-

Erau 
care 
atît 

mult, 
unii

nu s-a stins
aniversarea

. mult
»' de-a tn numele poporu-

La puține zile după 23 Au
gust 1944, am trecut să lucrez 
in redacția „României libere". 
Gazeta era condusă de Gri- 
gore Preoteasa pe care-1 cu- 
noșteam din timpul studen
ției, dar pe care nu-1 mai vă- 

războiului, 
lagărelor 
Mă des- 

regăseam

zusem din pricina 
a închisorilor și a 
prin care trecuse el. 
părțisem de un băiat, 
un om matur, călit

în pofida 
neprielnice, 
scris parcă 
foc. un 
să ciștige 
citi torilor. 
versarilor.

Scriam, 
toate Redactam „cursivul" 
pe pagina întîi, dar scriam 
împreună cu Miron Radu-Pa- 
raschivescu și pagina a doua 
„culturală". Scriam și 
ca faptelor diverse, 
dar și reportajul cotidian 
tema crimelor făptuite de hi- 
tleriști. Paginile acestea le-am 
adunat un an mai tîrziu, în
tr-o carte reflectînd universul 
concentraționar nazist, intitu- 

peste Ucraina", 
la ziar scriam 
pînă seara și 

pînă diminea- 
constituind

condițiiatîtor
tipăream un ziar 

cu stnge și 
ziar care izbutise 
nu numai simpatia 
dar și respectul ad-

cum spun, toți de
Redactam

întîi, dar

Aurel BARANGA

croni- 
zilnice, 

pe

lată „Ninge 
Toți cei de 
de dimineața 
de seara
ța, scrisul nostru 
totuși o activitate adiacentă, fi
indcă mai însemnată decît a- 
ceastă îndeletnicire in care 
puneam toată pasiunea era 
alta : trăirea intensă, tumul
tuoasă, incandescentă a vieții, 
a unei vieți incendiare ce se 
petrecea tot timpul în stradă, 
într-o cetate ce nu cunoștea o 
clipă de liniște. Totul era greu, 
totul era luptă.

Tara pustiită se cerea refă-

cută și forțele reacțiunii se 
opuneau, uzinele zăceau hă; 
ruite. trebuiau reclădite, și cei 
ce aveau interesul să mențină 
haosul se împotriveau, 
tul aștepta în Tatra și 
zidurile Pestei oameni, 
și muniții, dar dușmanii 
mocrației sabotau. Muncito
rimea se zbătea în lipsuri, e- 
rau necesare cantine și eco 
nomate, dar patronii le refu
zau. Aparatul de stat era in
festat de elemente corupte, 
dar cei interesați să le eter
nizeze tn posturi-cheie se o- 
puneau „epurării". Reforma a- 
grară, care să asigure țărani
lor pîinea, era amînată de 
țărăniști ad calendas grecas. 
Tineretul cerea școli, univer
sități, condiții de învățătură, 
dar toate erau împiedicate, a- 
mînate, tergiversate.

Cu aceste greutăți — și cine 
ar putea să le enumere azi 
pe toate ? — lupta partidul.
Căci dispunea de un sprijin și 
un ajutor decisiv : masele.

Atunci, tn acele zile pateti
ce. de semnificație istorică, am 
văzut, am trăit forța partidu
lui, puterea lui fără margini 
de însuflețire, de mobilizare a 
maselor, de 
conducere a 
tori ei

Atunci, tn 
de neuitat, 
fidelitate si 
mează masele partidul in lup
ta lui pentru o nouă Istorie, 
întreg poporul se afla în st.ra-

From 
sub 

arme 
de-

Intr-una 
douăspre- 
Politic a 

; pentru

organizare și de 
lor spre țelul vic-

acele zile și nopți 
am văzut cu ce 
devotament ur-

dă la primul apel 
din zile, era ora < 
zece cînd Biroul 1 
hotărît un miting 
ora două. Și două ceasuri mai 
tîrziu, în Piața Națiunii au ie
șit o sută de mii de oameni. 
Muncitori, funcționari, stu- 
denți, gospodine, oameni tineri, 
oameni bătrîni, femei cu co
pii în brațe, o sută de mii de 
suflete, topite într-unul sin
gur.

In ziua de 24 februarie 1945 
mă aflam pe la unsprezece 
înainte de amiază în redac
ție. începusem să-mi scriu 
„cursivul" pentru a doua zi 
cînd, trecînd din odaie în oda
ie, Grigore Preoteasa ne-a a- 
nunțat : „La trei ieșim la ma
nifestație".

Politica „ghinărarului" Ră- 
descu atinsese pragul cel mai 
de jos al provocării, exaspe. 
rarea maselor abia de mai pu
tea fi stăpînită. Tara părea 
un . cazan uriaș încins pînă la 
roșu, gata să explodeze.

La ora trei am ieșit cu toții 
din redacție, am urcat Să
rindarul. am ieșit în Victo
riei. într-o stradă inundată de 
oameni. Am mers, în contra 
curentului, spre Casa de De
puneri, unde urma 
coloana de ziariști, 
în rînduri lingă 
„Sora". Aveam în 
pe N. D. Cocea,

Secvențe din cronica acelor zile fierbinți, de profundă semnificație istorică

Laura a
din Mura.
beral, fost , „
prefect, era nerăbdător să afle vești din 
Capitală.

— Sînt foarte obosită, tată, a zis Laura 
vrînd parcă să evite avalanșa de între
bări ale tatălui. Trenul a avut mare Intîr- 
ziere, vagonul de clasa întîi era stricat 
și neîncălzit.

— Trebuia 
să-ți fi ieșit 
cineva.

— Cred că e mai bine c-am venit fără 
telegramă... Nu-i așa de departe 
conac. Și n-am decît geanta și 
M-am descurcat destul de bine.

Și-a ajutat fiica să se dezbrace 
tonul îmblănit și a întrebat-o i 

face regele ? Ce fac generalii lui 7 
în gura lupului 7 
răbdare, tată, ai răbdare, nu te

se obișnuise, s-a retras fn camera ei. S-a 
trîntit, obosită, pe divan. Sta cu privirea 
fixată .in colțul odăii.

Prea'mult n-a stat niciodată la moșia din 
Mura. Acum trebuia s-o l'acă și pe servi
toarea. pe bucătăreasa. Era nevoită să gă
tească, să spele vasele, să scoată cenușa 
din sobe și să aprindă focurile. Tatăl, 
cînd vedea că focul nu arde cu flacără vie, 
lua cite o carte, cîte un dicționar și le 
arunca pe jeratic. întîi a aruncat în foc 
discursurile și confesiunile Iul Rousseau, 
apoi au urmat Hugo, Diderot, Taine. 
Byron. Platon, Lamartine..

— Ați citit Manifestul Frontului Pluga
rilor 7 Cine are Manifestul ?

Cîțiva au ridicat mina, zictnd i
— II am eu ■

— Și eu îl am și l-am citit cu mal mulțl 
vecini de-ai mei

— Cine nu știe ce zice fn el jă rină 
la mine să i-1 citesc.

Primarul, ales nu de mult de popor, s-a 
simțit dator să fie prințul care să scoată 
din buzunar Manifestul și să înceapă a 
citi, silabisind :

Su-te-Ie și su-te-le de mii de patrioți 
— mun-ci-tori, țărani, ingineri, agronomi.

nemții și ale
rile cîmpului 
ca să fie auzit pretutindeni.

Să fie confiscat pămîntul ce depășește 
$0 ha, și al celorlalți moșieri

Din mulțime s-au auzit cîteva glasuri 
de aprobare i

— E bine așa.
— Avem feciori care luptă împotriva 

fasciștilor și 
pămînt.

— Văduva 
ea la pămînt.

— Avem șl

să întîlnim 
Am intrat 
magazinul 

stingă mea 
în dreapta

pe Grigore Preoteasa și pe 
George Macovescu. Scandam, 
ca toată lumea, lozinci, în timp 
ce fluviul uman se scurgea în
cet spre Palat. După 
mers, cu pas de melc, 
juns în Piața Palatului, 
înainte descriu faptele 
dă de secundă, așa cum s-au 
întipărit în memoria și con
știința mea, așa cum nimeni și 
nimic nu le va putea șterge 
vreodată. Cînd am ajuns în 
piață, în dreptul Ministerului 
de Interne s-a spart văzduhul 
de glasurile oamenilor. Apoi 
am văzut un om care se afla 
două rînduri înaintea mea în
genunchind. Purta un palton 
negru, obosit, cu gulerul de ca
tifea ros. 
Împiedicat, 
sfîrșit de oboseala marșului. 
N-am auzit nici un pocnet, nici 
un șuierat de gloanțe. M-am 
apropiat de cel căzut, ca să-1 
sprijin, ca să-1 ridic și am ră
mas îngrozit : avea ochii hol- 
bați, din colțurile gurii i se 
prelingea un fir subțire de 
singe pe bărbia nerasă. După 
cîteva clipe am văzut, in stin
gă. că alt om se

ore de 
am a- 
De aici 
secun-

Am crezut că s-a 
sau că a căzut

prăbușește.

Și am auzit primele țipete t 
„Se trage 1“ „Se. trage din Pa
lat !". M-am uitat spre Palat 
și am auzit alte voci : „Se 
trage" 1 „Se trage de la Inter
ne" 1 Și după aceea un 
găt teribil : „La pămînt I 
cați-vă la pămînt !“.

Și atunci s-a petrecut 
fapt pe care n-o să-1 uit 
la moarte. A fost o clipă 
nitesimală de ezitare, o 
tură de secundă, acel 
micronic pe care nu-I înregis
trează nici un ceasornic cînd 
se iau deciziile. Și nu s-a trln- 
tit la pămînt nimeni. Nimeni. 
Niti un om. După care, nu țin 
minte decît liniștea grea, ucigă
toare care a coborît asupra 
pieței. Fluviul uman s-a pus 
în mișcare — nu știu cine a 
ridicat morții, nu știu cine a 
evacuat răniții — țin 
doar că ne-am apropiat 
statuie. Urcat pe soclu, un om 
vorbea mulțimii.

Ascultînd cuvîntul partidu
lui, oamenii și-au strins rîn- 
durile disciplinat, nu s-au lă
sat atrași de provocare. Am 
rămas acolo pînă a în
ceput să se întunece, piața s-a 
pustiit de lume, vîntul mătura 
petece de pancarte rupte, pe 
caldarîm am văzut cîteva pete 
de catran gros. Ne-am apro
piat, nu erau de catran : de 
sînge. Apoi, tăcuți, fără să su
flăm o vorbă, ne-am dus la 
redacție. Grigore Preoteasa, 
ca să scrie „fondul", eu, ca să 
scriu reportajul faptelor, așa 
cum le-am trăit. „Fondul" se 
chema „Călău!" sau „Călău- 
le I". nu mai îmi aduc aminte 
bine.

în timp ce jos rotativele tră
geau ziarul, ne-am făcut o ca
fea amară și am băut-o tă- 
cînd, Am stat așa pînă am a- 
vut amîndoi impresia că becul 
ce spînzura din tavan s-a stins. 
Nu se stinsese becul, intrase 
pe fereastră, vînătă, plumbu- 
rie, dimineața Ne-am spălat 
cu apa rece, înghețată, de la 
robinetul de pe coridor, pe față 
și ne-am dus la Comitetul 
Central. Aveam o ședință o- 
bișnuită de lucru. începea o 
nouă zi. începeau alte zile, 
începeau alte nopți. După eve- 
nimentele din Piața Palatului 
mînia maselor populare dez
lănțuite n-a mai putut fi stă
vilită. Țăranii intrau cu plu
gurile în moșiile boierești, oa- 
menii muncii luau cu asalt pri
măriile și prefecturile, un po
por întreg, mobilizat de partid, 
dădea asaltul final. Două săp- 
tămîni mai tîrziu, rezistența 
îndărătnică a regelui era în- 
frîntă și decretul semnat. Țara 
avea primul său guvern cu a- 
devărat democrat, guvernul ce 
urma să intre în curînd în Is
torie cu numele de : Guvernul 
Petru Groza. A fost în ziua 
de 6 martie i au trecut de a- 
tunci douăzeci și cinci de ani.

strl- 
Cul-

un 
pînă 
infl- 
frin- 
timp

minte 
de

— Ce 
Ne lasă

— Ai 
grăbi...

Laura . ... , , __
nul mare. Ii părea trist și gol fără dra
periile persane, fără perdelele de dantelă 
franțuzească, fără fotolii și scaune, fără 
covoare chinezești, fără măsuțele engle
zești.

— Cum poți trăi singur aici, tată 7 a 
întrebat Laura. Nici argat, nici servi
toare...

— In ziua de azi nu poți avea încredere 
In servitoare, în argat. Nu te poți încrede 
tn rîndași și grăjdari. Toți au trecut de 
partea comuniștilor. Unul n-a rămas cre
dincios stăpînului său. în țăran nu trebuie 
să ai încredere niciodată. Să-1 vezi că 
moare și să nu-1 crezi. îl știi pe Epure... 
Numai cu el rămăsesem. îmi trebuia un 
argat, cel puțin să vadă de cai și trăsură. 
Era bun, era liniștit. Nu făcea politică.. 
Și dintr-o dată, mă trezesc chemat la sin
dicatul muncitorilor agricoli. Mi s-a im
pus să-i fac contract, să-i plătesc cît vor 
dumnealor, argații, cu plata din urmă, de 
etnd a venit la mine.

Moșierul a început a-și da drumul 
mîniei :

— Auzi I Grăjdarul mă plrăște pe mine 
la sindicat I Pe mine I Stăpînul unui ju
deț I Vrea cearșaf și cameră, condiții 
igienice... Mîine mă dă pe mine afară și 
intră în salon. Sluga din ziua de azi îți 
este dușman Iei argat, iei dușman. Iaca 
ce-am ajuns. Am ajuns de rîsul argați- 
lor noștri. Dar nu merge Cînd se întoarce 
roata... Și să știi, se întoarce... Eu știu 
că se întoarce... De asta m-am și stabilit 
la moșie. Moșierul întors la moșie e ca 
sentinela în post, așa zicea tata, Dumne
zeu să-l ierte Știu că ție nu-ți place să 
trăiești la țară, degeaba vorbesc cu tine

...După una din discuțiile cu care de 
cîteva zile, de cînd venise la conac. Laura

Pe Laura n-o interesau 
cărțile. Avea oroare de filozofie. Nici pe 
Hugo „nu-1 plăcea" I-a părut rău numai 
după Lamartine și după brazii parcului, 
pe care tatăl său i-a tăiat unul după altul.

— Distrugi parcul, tată, a zis Laura 
cînd a văzut brazii și caișii japonezi la 
pămînt.

— Nici ai 
totul... Voi 
urmă...

A rămas singură tn camera A. rtrziu 
a auzit glasuri pe drum și s-a dus la fe
reastră. S-a uitat. A auzit cocoșii Coco
șii cîntau de ziuă. Nici n-a 
trecut noaptea. A deschis ușa 
a stat puțin și a șoptit i

— Tată I Dormi 7
— Nu, a răspuns boierul.
— Țăranii, tată... unde se 

satul pe drum.
— Da, au pornit... încep împărțirea mo

șiei mele... O să-i opresc.. Merg pînă la 
primul ministru, pînă la rege...

★
în răsăritul soarelui, țăranii erau pe 

moșie. Directorul școlii. Onofrei, a între
bat >

mei, nici ai tor, Laura... Ard 
da foc și conacului ptnă la

știut cînd a 
de la salon.

duc 7 E tot

profesori, preoți, medici, meseriași, func
ționari — care alcătuiesc Frontul Națio
nal Democrat, au hotărît :

REFORMA AGRARA TREBUIE IME
DIAT ÎNFĂPTUITĂ

Directorul Onofrei i-a luat Manifestul 
din mînă și a zis i

— Hei, tovarășe primar, ar trebui să te 
înscrii la cursurile de alfabetizare. Ai ui
tat să mai citești...

— N-am decît două clasurl, tovarășe 
director, doar știți...

— Nu-f nimic, vei învăța, nu-1 rușine. 
Un țăran a întrebat i
— Cum o să fie reforma agrară 7 Ce 

scrie'în foaie 7
Onofrei a dat citire Manifestului.
„Să fie confiscate păminturile crimina

lilor de război, ale moșierilor plecați cu

Dlrectorul Onofrei a tăcut «emn m 
mina și țăranii au tăcut.

— Mai este o parte din Manifest care 
trebuie cunoscută de către întreaga obște 
a satului adunată aici, a zis Onofrei.

— Citește, a
Onofrei și-a 

glas puternic i
Toți patrioții 

înscăunarea la 
F.N.D. (Frontul Național Democrat).

Guvernul Frontului 
crat va consfinți prin lege 
{iscare s moșiilor

Pentru ca țărănimea să 
mai mult rod pe ogorul 
cește, ea trebuie să fie ajutată de către 
stat. Statul, cîrmuit de guvernul Frontu
lui Național Democrat, va crea centre de 
mașini agricole (tractoare, pluguri, semă
nătoare, treierătoare). Mașinile vor fi în
chiriate țăranilor pe un preț mic.

Pe la amiază, in toiul muncii de îm
părțire a moșiei, și-a făcut apariția șl 
moșierul Eugen Negru A strigat î

— Ce faceți, golanilor 7

din România luptă pentru 
cîrma țării a unui guvern

Național Demo- 
lucrările de con-

poată căpăta eît 
pe care îl mun-

— Revoluție, cucoane I a răspuns un 
țăran.

— Opriți împărțirea I a strigat proprie
tarul.

— O oprim, boierule, a zis Poenaru. 
Mai avem puțin și sfirșim de împărțit...

— Cine v-a dat împuternicirea ? După 
ce lege 7

— Poporul ne-a dat 
vorbit lacob Foca

— E legea poporului 
țărani.

Aproape toți țăranii 
boierului. L-a priviț pe 
trebat i

— Ai slujit la curte.
— Am slujit, boierule
— Și nu ți-a fost bine la mine 7
— Mi-a fost...
— Te-am asuprit 1
— în puf mă țineai...
— Nu ți-am dat simbria 7
— M-ai umplut de bani...
— Te-am bătut ?
— Ești bun, cucoane, nu mai poți 

dragoste pentru slugi și țărani...
— Ai stat flămînd pe moșia mea 1
— Am prins osînză Ia moșie... Nu vezi 

cft de gras sînt 7
Epure era numai piele și oase și ță

ranii au ’nceput a ride.
Moșierul a rămas nedumerit. Rîsul ță

ranilor l-a descumpănit, l-a spus Iui E- 
pure i

— £u nu pricep ce vrei, omule, eu pri
cep...

— Vreau să fiu ți eu stăpfn, cucoane. 
Vreau să văd cum este cînd ești stăpîn... 
Slugă am fost... De izi înainte devin și 
su stăpîn. De sute de ani a așteptat 
țăranul o zi ca asta.

Cîțiva țărani mai bătrîni stăteau cu 
sapetele descoperite în fața boierului.

— Puneți-vă cușmele pe cap I a strigat 
9eiu. Nu sîntem .la curte aici I Nu sîntem 
lub cerdacul boierului. Nu-1 
lă-și bea cafeaua I Azi e zi de 
pentru noi I

— De ce e sărbătoare, măi 7 
boierul

Din mulțimea adunată s-au
«uri i

— Azi ne socotim oameni liberi.
— Scăpăm de robia boierilor.
— Scăpăm de foame

— Scăpăm de umilință
— Scăpăm de suferință.
— Pămîntul este al nostru.
— Noi l-am udat cu sudoare, l-am 

dat cu lacrimi, cu sînge.
Curajul domnului Negru pieri. Se făcu 

galben și începu a se dezvinovăți i
— Eu am fost bun. nu vă puteți plînge 

de mine

a întrebat
auzit gla-

u-

— Nu poți fi bun cfnd stăpînești robi, a 
vorbit Pascaru In podul curții mai ai 
jugurile și butucii în care au fost ținuți 
părinții și moșii noștri

După plecarea moșierului, directorul O- 
nofrei și-a amintit de începerea primului 
război mondial, de ziua plecării pe front.

înainte de a pleca pe front, tatăl lui, 
grăjdar la curtea generalului Negru, i-a 
spus i

— Hal cu mine, lorgule.
— Unde, tată ?
— Ai să vezi...
Au urcat n podul curții pe scara de 

serviciu. Grăjdarul a dat într-o parte un 
oblon și s-a făcut lumină. S-au oprit în 
fața unei grămezi de unelte de tortură, 
Grăjdarul s-a descoperit și s-a închinat. 
De trei ori și-a făcut cruce

— Dumnezeu să-l ierte, 
tata.

lorgu nu înțelegea nimic, 
bit i
- Vezi 7
— Văd, tată.
— Sînt butucii șl jugurile 

chinuit tata
Uită-te, se mal văd urmele negre de 

singe. E sîngele lui, sîngele robilor și clă- 
cașilor. Eu am apucat robia și clăcășia 
Robia și clăcășia erau și mai grele decît 
cisla din ziua de azi de pe moșii. Și cisla 
este tot robie, tot clăcășie- Numai nume
le i s-a schimbat.

— Cum a murit bunicul, tată ?
— N-a vrut să lasă la zile de clacă șl 

l-au pus tn butuc. Pină și-a dat sufletul 
a fost lăsat în butuc. Tata a murit și eu 
am fost luat să fiu grăjdar, să fac zilele 
pe care le datora tata. Nu uita, boierii 
vor să ne țină robi pînă la moarte... Vor 
să ne pună iar la cazne, iar în butuc, In 
jug, să ne ungă cu miere și să ne lase 
pradă muștelor și furnicilor din pădure, 
vor iar să ne spînzure de picioare și să 
ne orbească cu fum de ardei. Nu uita 
asta. lorgule I

Deși era către sfîrșitul lunii februarie a 
acelui neuitat an, 1945, soarele încălzea 
plăcut Adia vîntul din miazăzi. Pămîntul 
era zvîntat.

— Gata cu tmpărțltu) moșiei I a stri
gat un țăran

— După cît se pare vom avea
mă vară timpurie, a ' • -

Beiu s-a uitat la 
zis i

— Priviți, cocorii 
arate.

Toți ascultai) și priveau 
tai al cocorilor. Glasul lor, din înaltul 
cerului, era ca o chemare de bucurie, ca 
un glas așteptat, prevestitor de primă
vară

zis un bătrîn. 
cer, a ascultat

au și început

o prl-

șt a

să se

șiru! îndepfir-
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Convorbire cu Marcel MfHALOVICI

I

dată,
în rîn- 
români 
marele 

prieten,

Noi credem, sintem 
siguri că mai poate 
o astfel de influen-

cititori 
pasio-

Pe acest 
s-a filmat

te 
ascunși 
frunze, 

tulpinile

Adunată in jurul unei piețe rectan
gulare, cu laturile marcate de pal
mieri și mici' „palacios" cu balcoane 
de fier forjat, edificii ținînd pe 
umeri de piatră marea,: pe care vi
sează vapoare albe, Nueva Gerona, 
capitala Insulei Pinilor, și-a păstrat 
intactă toată poezia trecutului, tot 
parfumul de țară minusculă înconju
rată de ceruri și ape vaste. Chiar și 
inserțiunile urbanistice de ultimă oră, 
blocurile de locuințe ridicate de sta
tul cuban, cochetează, prin linia 
pură, aeriană, prin ornamentația fa
țadelor, cu această culoare locală 
protejată atent și ingenios, fără ex
cese, atît cît sufletul orașului să poa
tă fi citit pe fața sa. Străzile sînt pa
vate cu lespezi albe, legate lntre ele 
prin smocuri de iarbă, bungalow-urile 
moderne alternează cu căsuțe scunde 
din lemn de caoba, 
verde sau galben, 
cu acoperișuri ce 
se răsfrîng, ase
menea unor pălă
rii cu borurile 
pleoștite, pînă Ia 
un metru deasu
pra pămîntului, 
prelungite prin 
copertine sculpta
te („aleros") care 
oferă j.ăcoare și 
umbră și fac să 
alunece de pe ele 
ploaia. Vegetația 
irumpe exploziv 
de pretutindeni. 
Străzi întregi nu 
sînt decît pereți 
uriași de cars 
s-au agățat per
dele de flori tro
picale, de o mă
rime neobișnuită, 
dominate de ro
șul aprins al pe
talelor de „boun- 
galovillăas". Cînd 
bate vîntul din
spre mare, perde
lele tremură lent, 
ca înviate de o 
vrajă. Străzile 
sînt pustii.^ Copii 
cu ochi negri și 
părul negru 
urmăresc 
printre 
printre 
groase ți grele de 
sevă. Cite un că
lăreț, un „gau- 
cho". ridicat iu 
scările de argint 
sculptat ale calului, traversează in 
goană piața, ridicînd nori de praf, ca o 
pulbere fină de aur. în urma lui se 
așterne, din nou tăcerea, pentru un 
ceas, poate pentru mai mult. Colț 
pitoresc de umanitate caracteristică, 
aparent vetustă ; căci pe aceleași 
acoperișuri din lemn de caoba se văd 
— recent plantate — antene de tele
vizoare.

Teritoriu al Cubei, de care o des
part mal puțin de 100 de mile, „Isla 

, ds Pinos" este ea însăși — cum se 
spune aci — o țară. Este o Cubă în 
miniatură, „una maqueta de Cuba", 
cum spun localnicii, o expoziție con
densată a reliefurilor, florei și faunei 
din „Isla grande", cu umbrele al
bastre ale „sierrelor" expirînd lent, 
in reliefuri păduroase și umede, in 
crîngurl cu papagali sau mlaștini în 
care mișună crocodilii și. de aici, 
în vastitatea cimpiilor plane și goale; 
fără nici un obstacol cît poate ve
dea ochiul in linia zării. .Clima, 
scăldată de boarea oceanică, e blîndă, 
umiditatea e discretă și dulce, umec- 
tînd ușor pielea, fără să te facă să 
transpiri. Cinci rîuri, limpezi și 
proaspete ca niște piscine, pe care 
lunecă lent tn amurguri joncile cu 
pînze ale pescarilor, își împart geo
metrie peisajul.

Cu cei 2199 kilometri pătrați ai 
săi. „Isla de Pinos" este, după Tri
nidad, cea mai importantă din arhi
pelagul Antilelor Minore, iar în a- 
cest arhipelag marea “ plină dg zvo
nuri ale istoriei. Vechiul cuib 
corsari descris de Stevenson 
„Insula comorilor" a însemnat, 
secolul nostru, faimoasa „închisoare- 
model" ridicată de dictatorul Gerar
do Machado în anii 1925—28 : o în
chisoare ale cărei clădiri circulare, 
înglobînd 5 ()00 de celule, a costat a- 
p.roape un miliard de dolari. Aici 
erau aduși, mai ales, , răzvrătiți! și 
luptătorii împotriva regimului de 
atunci. Aici au stat închiși Josă Ma
ria Marti și Fidel Castro. Ziaristul 
cubanez Pablo de la Torriente B"au. 
comisar politic în războiul din Sna- 
nia, ucis' de falangiști, scria în 1929 
o carte, „La Isla de los 500 asesina- 
tos", în care denunța bilanțul tragic 
al primului an de funcționare a în
chisorii : 500 de deținuți uciși de gar
dienii lui Gerardo Machado. Cile alte 
«ute au pierit sub 'Batista ?

înăuntru, In închisoare, totul e nu
mai din piatră. Pașii făcilți pe scă
rile Interioare, in care sînt săpate 
urmele pașilor deținuților. își cre
ează din propria lor sonoritate o mu
zică adecvată acestor locuri. Ecoul e 
înfundat, Izbește parcă pămîntul, 
după ce s-a întors din straturi, succe
sive de ziduri care n-au nici o fe
reastră. Acolo unde sint. ferestre, gra
tiile au fost smulse : duhul vindica
tiv al revoluției a debutat și aici, ea

peste tot, cu distrugerea vechilor 
simboluri. Acum, prin orbitele goale 
ale ferestrelor intră păsări care ciri
pesc asurzitor sub cupole gigantice și 
pustii. în clădirile administrative ale 
fostei „închisori-aiodel" funcționează 
o școală tehnică de construcții.

Am rămas o săptămînă în Insula 
Pinilor și imaginea Nuevei Gerone 
mi s-a revelat în ipostaze multiple, 
nu o dată tulburătoare prin inedit. 
Am ales, dintre toate, viața pescari
lor. Fiindcă Nuevei Gerone, acestui 
oraș visător, încremenit parcă în
tr-un punct de eternitate peste care 
nu trece timnul. îi sint caracteristici 
pescarii.

Cindva, Insula Pinilor însemna 
doar Nueva Gerona, aici trăia mai 
mult de 90 la sută din populația 
insulei : 10 000 de oameni în orașul- 
reședință, o mie sau o mie și ceva

Cuba n-a existat, pînă la revoluție, o 
flotă de pescuit; ea se naște abia 
acum, și cu unul din aceste vapoare 
noi, botezat „El guerillero heroiqo", 
i-am însoțit pe marinari o zi și o 
noapte în largul mării, în această 
radioasă Mare a Caraibilor, printre 
recife care închid și deschid, ca 
niște irisuri pe un ecran, priveliști 
de insule verzi și pustii, dominate de 
stînci ciudate, cu înfățișare de sfincși 
sau totemuri. Am dus pescarilor de 
pe „casites" (mici case de lemn plan
tate pe stîlpi în mijlocul apelor, în 
care oamenii petrec 20—25 de zile pe 
lună) alimentele preparate pentru ei 
la Nueva Gerona, haine de schimb, 
petrol lampant și ziare, iar noaptea, 
pe plaja de la Punta del Este, în 
răsăritul insulei; am asistat la vînă- 
toarea de kawame. Kawama, uriașa 
broască țestoasă a Antilelor, cîntă-

Imaginea cea mal elocventă a vie
ții de azi a pescarilor am întîlnit-o, 
insă, într-un sat din zona de mlaș
tini, așa-numita „Cienaga de La
nier", în extremitatea meridională a 
insulei. Satul are două denumiri : 
„Cocodrilo" și „Jacksonville", ultima 
după numele întemeietorului său, 
Atkins Jackson, un negru fugit din 
insulele Caiman, aparținînd zonelor 
de sub dominația britanică, la înce
putul secolului. Azi, satul are 28 de 
case. Modriel Jackson, fiul lui At
kins, în virstă de 74 de ani, îndepli- 
neșfc funcția de „comandante" al așe
zării. Practic, pină la revoluție, nici 
nu s-a prea știut de existența lui 
„Jacksonville", despărțit de Nueva 
Gerona prin zeci de kilometri de 
mlaștini cu răsuflări pestilențiale, cu 
nori de țînțari veninoși și colo- 

de crocodili.

re-l dezvăluie, pe lingă o 
invenție melodică tot 
atît de admirabilă și ori
ginală, a ajuns să intere
seze marele public. Daph- 
nis și Chloe. Rapsodia 
spaniolă, Bolero, Valsul 
au avut darul de a în
drepta un public destul 
de reticent la început, 
spre marele poet al muzi- 
cii. Astăzi, pentru acest 
public, Ravel nu mai a- 
pare învăluit în mister, 
așa cum apărea la înce
putul secolului nostru. 
Toți interpreții din lume, 
fie ei dirijori, violoniști,

re cîteodată poate să con
țină virtuțile necesare 
pentru ‘ vocația perenității 
și care a rupt total cu 
ceea ce am putea numi 
tradiție. Dacă sunetul în 
sine poate fi luat drept 
un vestigiu tradițional al 
muzicii, atunci e posibil
— dar numai în acest sens
— ca muzica de care vor
besc să aibă o legătură 
cu trecutul. Același lucru 
se poate spune și despre 
pictură, și despre literatu
ră, înlocuind conceptul 
de sunet cu acela de cu
loare sau cuvînt. Cred însă

— Deci mline la print 
la „Deux Magots".

Cafeneaua pariziană ce
lebră din fața biseri
cii Saint-Germain-des- 
Pres, locul de întilnire al 
scriitorilor și artiștilor, o 
privisem cu cîteva zile in 
urmă și mi se păruse ciu
dat că aici — ca și la 
„Flore", cealaltă cafenea 
celebră, aflată cîțiva pași 
mai departe — nu tntîl- • 
nesc personalitățile ilus
tre pe care in fotografii 
le văzusem la o masă a- 
plecate deasupra manu
scriselor.

Dar timpul nu stă pe 
loc și acum in miezul zi- f 
lei cele două cafenele e- 
rau populate mai cu sea- > 
mă de oameni tineri. Cine 
știe dacă nu se află prin
tre ei, unii la început de 
drum către glorie ! Cel 
care îmi dăduse Intil- 
nire la „Deux Magots" 
era compozitorul Marcel 
Mihalovici, un nume fa
miliar nouă, tuturor. 
Compozitor de repu
tație mondială, autor a 
numeroase lucrări simfor 
nice, de cameră — dintre 
care opera Krapp după 
piesa „Ultima bandă" de 
Samuel Beckett, e con
siderată 
le și 
cale drept 
ră", —' 
o vie afecțiune

era dorința de 
tinga perfecțiunea, 
cred că toată această 
țelepciune superioară 
apropia și continuă să-1 
apropie în mod firesc de 
iubitorii artei sale.

Marcel Mihalovici este 
— cum spuneam — un in
telectual subtil, pentru 
care cei doi prieteni ai 
săi, Enescu șt. Brâncuși, nu 
trăiesc in amintire nu
mai prin tntimplările vie
ții lor. 11 întreb pț cele
brul compozitor este este 
părerea sa cu privire la 
atitudinea pe care Enescu 
și Brâncuși au avut-o In 
fața folclorului. Se pot 
stabili anumite apropieri 
între modul in care Enes
cu șl Brâncuși înțelegeau 
creația populară ?

— Absolut nici una — 
răspunde dînsul. I-am cu
noscut bine pe acești doi 
mari artiști care erau de
parte unul de altul, cum 
nu se poate mai departe. 
Brâncuși. de altfel, pleacă 
de la c premisă spiritua
lă care chiar dacă com
portă o înrudire cu afta 
populară românească, e.-t» 
conținută de adîncul fi! 
ței sale. Fără să mți.vo. 
besc de simplifica. 
stilizarea extremă a în
tregii sale sculpturi. Pe 
cînd la Enescu este vorba 
de un proces conștient. 
Arta sa este. In sensul cel 
mai nobil al cuvîntulul, 
o artă Intelectuală, pli
nă de rafinament. Da. poa
te că Enescu șl Brâncuși 
se tntîlnesc in acest voca- 
bul rar : rafinament. $i 
totuși cit de diferit se 
prezintă la unul și la ce
lălalt I Cei doi mari crea
tori se cunoșteau mai mult 
din cele ce auzeau unul 
despre altul, dar n-au a- 
vut nici un fel de con
tact personal. Din confi
dențele ce ml le făceau 
amîndol, nu cred să fi 
avut o adevărată Înțe
legere unul fată de altul. 
Dar asta este o altă po
veste. Pentru altă ' 
poate 1

noi alături de 
sperăm ca această 
nuntă discuție asupra ce
lor două piscuri ale artei .
noastre să capete șl din 1

„..partea lui Marcel Miha- 
lovici contribuțiile meni
te să aducă lumini noi la 
înțelegerea el. Pină atunci, 
i-am mulțumit interlocu
torului nostru pentru ceea 

ne-a spus despre arta 
astăzi.

Revoluția a adus 
aici o cooperati
vă cu unelte mo
derne de pescuit, 
o policlinică și o 
școală, construite 
de tinerii volun
tari veniți 
insulă ; s-a 
struit- și o șosea 
pe care circulă o 
dată pe zi un 
omnibuz, iacînd 
legătura cu ora
șul cel mai apro
piat. Altă nouta
te în decorul sa
tului sînt planta
țiile tinere de co- 
cotieri, întinse pe 
50 de „caballe
rias", pete de 
culori voluptoa
se lingă ■ nisipul 
sterp, vitriolat de 
soare, al țărmu
lui, 
țărm 
„Bătrînul și ma
rea", cu Spencer 
Tracy. Hemming
way a .venit de 
citeva ori pe 
aici, în perioada 
prospecțiilor fil
mului, iar unul 
dintre bătrînii sa
tului, „padre" 
Franklin, a fost 
ales printre fi- 
guranți. „Am cîș- 
tigat atunci 180 
de pesos, îmi po
vestește eL Dom
nul Hemmingway 

era o persoană «muy amabile» ; vor
bea foarte frumos despre noi, cuba
nezii"... N. Franklin, negrul fugit și 
el din insulele britanice Caiman,, cu 
vreo 50 de ani în urmă, este azi 
cubanez. Această condiție a sa, îmi 
povestește, i s-a revelat acum cîțiva 
ani, cînd, om cu părul alb, a urmat 
cursurile de seară ale unei școli de 
alfabetizare. Unul din fiii lui învață 
la Facultatea de fizică din Havana.

închei călătoria noaptea, tîrziu. De 
la Jacksonville la „Hotel Colony", 
unde sînt cazat, în extremyfetea de 
sud-vest a insulei, fac, cu uit,,Jeep", 
aproape cinci ceasuri. După mlaști
nile fetide, hotelul, construcție somp
tuoasă, mă întîmpină ca o apariție 
ireală. Portarul e plin de fireturi, 
pavajul din dale colorate al holului 
strălucește . de curățenie. Camera , e 
frumoasă, spațioasă, albă, ușă 'nfâfe 
dă pe o terasă de marmură, deasupra 
unei splendide grădini tropicalei Din
colo de grădină e marea. Cer infinit, 
cu sclipiri siderale, parfumuri de 
alge și de plante necunoscute. Caut 
zadarnic, tn noapte, luminile satului 
pe care i-am părăsit. Un sat cu 28 de 
case, un punct insesizabil în univers, 
în care oamenii au devenit oameni. 
Mă gîndesc pînă tîrziu la Jackson
ville, la Nueva ~ 
insulă în 
și despre 
puțin

vopsite în roșu.
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• DE LA CARTEA LUI STEVENSON LA DECORUL FILMULUI „WRINUL SI MAREA 
® VÎNĂT0AREA DE KAWAME • 8 ZILE PRINTRE PESCARII CUBANEZI

că paralel cu acest fel de 
manifestări, există o mu
zică de astăzi disprețuită 
poate de tineret, dar care 
în istoria timpului nostru 
ce se va scrie mai tîrziu 
va ocupa cu certitudine 
un loc important. Ea 
prezintă toate semnele și 
toate virtuțile unei arte 
contemporane. Istoria ne 
învață că timpul nivelea
ză deosebirile estetice și 
pasiunile, cum s-a întîm- 
plat între Wagner și 
Brahms, de exemplu, și 
pune la locul lor toate va
lorile pe care tocmai es
tetica și pasiunea au pu-

a

de 
in 
in

tn restul insulei, In cele cîteva sate 
cu colibe de mii uscat, pierdute prin 
junglele de palmieri și cocotieri. Azi, 
cifra locuitorilor capitalei s-a micșo
rat. Insula, în schimb, a atins o 
populație de 45 000 de locuitori, re
zultat al unui masiv și febril aflux 
uman. Ecourile, în peisaj și în viața 
insulei, ale unui astfel de seism de
mografic, cu întregul lui cortegiu de 
implicații și consecințe, sînt mult mai 
ample decît se poate imagina. Cred 
că puține locuri din lume au cunos
cut, într-o perioadă atît de scurtă, o 
metamorfoză atît de spectaculoasă, 
care a modificat toate structurile, 
toate liniile și culorile, toate rela
țiile sociale și economice ale tablou
lui. La chemarea partidului comunist 
și a guvernului revoluționar al Cubei, 
zeci de mii de oameni, mai ales ti
neri, băieți și fete din Havana și diri 
alte regiuni ale țării, au venit și 
s-au stabilit aici, luînd în stăpînire 
aceste păminturi pustii. Nu făcuseră 
nimic, sau aproape nimic, pînă a- 
tunci : „boys" la hoteluri, chelneri și 
vînzătoare, mici funcționari în insti
tuții birocratice — expediente ale 
unui mod de viață tern, anacronic, 
lichidat o dată cu revoluția. Acum 
au luat în stăpînire aceste păminturi, 
această „insulă a comorilor", cu co
mori pînă atunci Ignorate, au defri
șat. pădurea și jungla, au plantat și 
plantează arbori de citrice pe sute și 
mii de „caballerias", au construit și 
construiesc lacuri artificiale întinse 
și canale de irigație, autostrăzi mo
derne, unități Industriale, ca și- mari 
ferme de animale (care vor da, con
form prevederilor 1 milion de litri 
de lapte pe zi). Pe întreg teritoriul 
insulei, 
febrile 
întreagă 
jile 
unei 
tramă 
verizînd-o în 
Insula Pinilor. 
Cuba", rezumă 
a Cubei în tot 
viu. mai pregnant : civilizația nouă a 
muncii, setea de a construi, de a

Acum cîțiva ani. Insula Pini- 
fost decretată „Insula tineretu- 

afirmată în- 
discurs al lui Fidel Castro și 

cei
„prima

rește 100—150 kilograme j din pla
toșa galbenă, care sclipește în soare 
ca aurul, artizanii sculptează tot fe
lul de figurine și statuete. Spectaco
lul vînătorii e simplu, consumat 
însă într-un decor halucinant Noap
tea, sub clar de lună, kawamele-fe- 
mele vin pe țărm să-și depună ouăle. 
Fiecare femelă depune peste 500 da 
ouă, care vor rămîne acolo, pe nisi
pul fierbinte, pradă vulturilor ce le 
înțeapă cu ciocurile și le sorb alua
tul viu, acru de singe ; în mare se 
întorc, din 500 de ouă, doar vreo 
15—20 de pui. Fundamentul unui ast
fel de destin, așa cum îl înfățișează 
Tennessee Williams într-una din pie
sele sale, în care „drama kawamei" 
e motiv și simbol este revanșa na
turii, care nu acceptă alt echilibru 
decît cel hotărît de ea.. Pentru mar-, 
torul din afară, unica atitudine posi
bilă este contemplația mută,, confun
dată cu tăcerea valuri’or și a mile
niilor — de cind se consumă drama. 
Viața, însă, își cere drepturile. As
cunși după pietre, pe plaja, albă de 
lună, pescarii mei au așteptat sosi
rea kawamelor, le-au urmărit um
brele negre sub luna albă și, In 
momentul depunerii ouălor, le-au 
răsturnat pe spate cu lovituri de 
măciucă, imobillzîndu-le și legindu-Ie 
cu lassourile. Mi s-a spus că produc
ția de carne de 
in ultimii 5 ani.

de dicțioriare- 
tratatele m-uzi- 

„o capodope- 
Mihalovid nutrește 

o vie ujecțluH.e pentru.. . - >- „ , *
tot ceea ce este romanesc, 
multe din creațiile sale 
păstrînd ecouri din melo
sul popular al plaiurilor 
natale. Prieten intim cu 
Enescu și Brâncuși, Marcel 
Mihalovici le-a însoțit 
timp îndelungat drumuri
le vieții și ale creației. 
Despre ei ne vorbește cu 
căldură fi cu o vibrație 
ce nu pot scăpa inter
locutorului. 11 ascult la un 
restaurant din inima Pa
risului. ji regăsesc același 
intelectual distins fi po
vestitor plin de farmec pe 
care l-am cunoscut in 
urmă cu aproape trei ani 
la București. Discutăm a- 
cum despre unul din 
„punctele nevralgice" ale 
artei moderne : relația 
tradiție-inovație.

— Muzica modernă « 
rupt uneori violent cu

pianlști, clntărețl au în 
repertoriul lor muzică de 
Ravel. De fapt, Ravel este 
alături de Debussy, Ri
chard Strauss. Prokofiev 
și Bartok, unul din puținii 
compozitori ai secolului 
nostru ce nu mai sînt în 
viață, care au trecut în 
repertoriul curent al mu
zicii universale. Ca și 
Enescu, deși străinătatea 
continuă să ignore opera 
sa majoră.

— Răsfoim calendarul 
concertelor pariziene și a- 
jungem fatal la proble- 
ma-cheie care frămintă 
deopotrivă pe compozi
tori, interpreți, critici și 
chiar melomani: in ce 
măsură muzica are o in
fluență asupra formării 
spirituale a omului de as
tăzi.

moment dat. O asemenea 
artă .actuală nu se teme 
să-și numească ascenden
ții,

— Pentru, că ne aflăm 
la capitolul „artei moder
ne", ceea ce ne-a frapat 
in ultimii ani este o pre
zență din ce în ce mai vie 
a muzicii lui Ravel pe 
estradele de concert. Dar 
nu numai atit : presa a 
vorbit extrem de elogios 
despre recenta imprimare 
pe disc a tuturor lucrări
lor pentru pian de Ravel, 
in interpretarea soției 
dumneavoastră, pianista 
Monique Haas. Cum se ex
plică acest interes deopo
trivă din partea interpre- 
ților și a publicului pen
tru autorul celebrului 
„Bolero" ? Totdeauna

_____ _____ ... bucuros să vorbeașaă des- . __ r„_____ ____ .„ 
formele clasice de expre- pre m-uzică și muzicienii personalității lui Enescu: 
sie. Care sînt, după opinia adevărați, Marcel Mihalo- ~~
dumneavoastră, elemente- viei ne spune £ 
le de continuitate între 
mgzica nouă și cea cla
sică ?

— Sînt de părere — na 
răspunde Marcel Mihalo
vici — că există mai mul
te direcții în arta contem
porană : una ce reprezin
tă moda imediată, dar ca-

chiar 
avea 
ță. Dar noi facem parte 
din acea generație mai 
„vîrstnică" a cărei părere 
contează mal puțin as
tăzi.

— Fără îndoială o dis
cuție cu Marcel Mihalovici 
nu poate omite numele lui 
Enescu. Ne amintim, ecoul 
pe care l-a avut 
durile cititorilor 
articolul despre 
dumneavoastră r____ ,
publicat în toamna anu
lui 1967 în coloanele zia
rului nostru. Vă cer acum 
o definiție sintetică.. a
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peisajul se desface in scene 
de muncă. S-a scris -o 
literatură despre vră- 

tropicelor, despre dulceața 
naturi care moleșește și des- 
cu farmece orice voință, pul- 

lene și decadență. 
..una maqueta de 

istoria contemporană 
ceea ce are ea mai

crea, 
lor a 
lui", cu perspectiva, 
tr-un 
devenită comandament pentru 
45 900 de locuitori, de a fi 
regiune comunistă a Cubei".

Nuevei Gerone, orașului care aduna 
cindva toată viața Insulei, i-au ră
mas azi pescarii Dar și aici, noută
țile sînt pregnante. In rada portului, 
lingă mici corăbii cu pînze, tăiate în 
lemn moale de „palmacana", grațioa
se și fragile ca niște libelule, am 
văzut vapoare moderne, care mar
chează actul de naștere al flotei de 
pescuit cubaneze Pare ciudat, dar in

pe- 
ani

Iu-

De obicei, putea fi găsit 
în fața mesei sale de lucru 
și părea că se îndelet
nicește cu rezolvarea tre
burilor orașului. Numele 
lui : Hugh Addonizio, pri
marul orașului Newark, 
statul New Jersey, S.U.A. 
Oraș mare, cu circa o ju
mătate milion de locui
tori. Recent, l-am întîlnit 
pe acest domn pe banca a- 
cuzaților. Este pasibil de o 
amendă în bani în sumă de 
660 000 de dolari si o 
deapsă de... 1 320 de 
închisoare.

Colaborarea dintre
mea interlopă organizată 
și politicieni influenți din 
S.U.A. a ieșit la iveală in 
cursul unui proces senza
țional pe care autoritățile 
din Newark, neavînd înco
tro, au fost nevoite să-l 
deschidă. Tn afară de 
Addonizio au mai fost a- 
mintite și alte 14 nume. 
Printre ele un cunoscut șef 
al Mafiei, Anthony Boiar- 
do — numit de prietenii 
săi Tony Boy — și alți 11 
politicieni care hotărau sau 
mai hotărăsc încă destine
le orașului Newark.

Și totuși nu la aceasta 
se rezumă lucrurile. în 
cursul procesului a reieșit 
tot mai clar că organizația 
Mafia și-a supus controlu
lui nu numai orașul Ne
wark. ci. in mare măsură, 
ti statul New Jersey. „Gu-

Da. pe Enescu: I-am 
cunoscut bine și, in ulti
mii ani ai vieții sale, am 
fost foarte aproape de el. 
Calitățile sale componisti
ce și interpretative sint 
umane prin excelență. Iar 
atitudinea sa față de arta 
celui, pe care 11 interpre
ta era noblețea, era u- 
millnța, era sinceritatea.

care am 
care amkaivama a crescut, 

de 5 ori...

Gerona, la această 
stat atît de mult 
scris, aici, atît da

Valarlu RÂPEANU

Un StradivariusTineri cubanezi sosiți la Isla de Los

cu 2,80 dolari!

Țigări sintetice

cumpărat
rinos penrru a-i a|uta pe localnici s<5 transpună în viață programul de dez

voltare economică a tării

le vor per- 
apariția pe

lllll

Guvernu

vernul din umbră" al Ma
fiei își desfășoară, practic, 
activitatea în toate dome
niile vieții din New Jersey 
— politic, economic și so
cial — și-și exercită inl'lu- 
ența pe toate eșaloanele 
ierarhiei administrative. In 
sfera acestei influențe ca
de și sprijinul financiar a- 
cordat campaniilor electo
rale desfășurate de candi- 
dații „simpatizați" de a- 
ceastă organizație crimina
lă Printre metodele uzita
te se numără mituirea po
liției și a unor organe ale 
administrației, favoritis
mul și subordonarea apara
tului administrativ unor in
terese particulare. Unul din 
șefii Mafiei, DeCarlo, de 
pildă, a contribuit în 1962 
la finanțarea campaniei e- 
lectorale a lui Hugh Addo- 
aizio, justificînd această

n umbră

ds Kempen DETTMANN
publicist austriac

„generozitate” prin cuvin
tele : „După ce va fi ales, 
va da orașul pe mîinile 
noastre". Nu este necesar 
să se definească mai pre
cis la ce s-a referit DeCar- 
lo : afacerile și cimp’il de 
activitate ale Mafiei sînt 
suficient de cunoscute, iar 
Addonizio „n-a avut timp"
— și, desigur, nici intenția
— să se ocupe cu aceste 
„mărunțișuri". El a fost 
peste măsură de ocupat cu 
evaziuni fiscale și alte afa
ceri ilicite, profitabile pro
priului său buzunar.

Din probele depuse la 
proces a reieșit, de aseme
nea, că trei dintre cei mai

influenți conducători ai or
ganizației din New Jersey 
a Partidului democrat au 
colaborat cu Mafia pentru 
ca, în acest fel, să-și pla
seze „oamenii" în adminis
trația orașului

Pe de altă parte, Mafia 
a folosit controlul de fapt 
asupra politiei, pentru a 
obține protecția autorități
lor în ce privește activita» 
tea tripourilor ilegale — 
una din sursele de venit 
cele mai profitabile ale lu
mii interlope organizate din 
S.U.A. tn cursul anchetei 
Inițiate în legătură cu a- 
cest proces au fost ai esta
te încă e5 de persoana

tx această 
ele se nu. 
din

„șase familii"

cans „lucrau* 
branșă. Printre 
mără și unul 
celor ...
Mafiei din S.U.A., pe 
mele său Simone. Rizzo 
Cavalcante, ale cărui 
lății extinse ajungeau pînă 
ia New York. Datorită pro
tecției acordate de poliție 
tripourlle aduceau un ve
nit net de .aproximativ 20 
milioane de dolari unual I

Tocmai datorită 'iui De- 
Cavalcante toate aceste ne
legiuiri au ieșit la iveală, 
și astăzi Întreaga clică â 
compărut in fața tribuna
lului. Din Însărcinarea lui 
membri ai Mafiei l-au ce
rut, sub amenințarea eu 
moartea, lui Louis, Saper- 
stein, administrator al unor 
fonduri de- pensii și ajutoa
re sindicale, ca în decurs de 
trei luai să Îs cedeze «unu

șefii 
ale 

nu- 
De- 
re-

— Arta lui Ravel • cea 
mai perfectă pe care o 
putem visa. Stravlnskl 
spunea că e o adevărată 
artă de orlogerie elveția
nă. Și avea dreptate. A- 
ceastă perfecțiune, pe lin. 
gă un climat armonic per
sonal, admirabil, pe ca-

de 100 000 de dolari. Doi 
membri ai acestei organi
zații criminale l-au bătut 
atît de crunt pe Saper- 
stein „pînă cînd fața sa 
s-a umplut toată de sînge, 
iar limba i s-a umflat". Iar 
atunci cînd a refuzat totuși 
să predea Mafiei cei 100 000 
de dolari, a fost împușcat. 
Saperstein a lăsat însă, 
înainte de a muri, familiei 
sale o scrisoare, care cu
prindea cîteva indicații pri
vind rolul lui DeCavalcan- 
te.

în cursul procesului a 
fost, din nou, dată în vileag 
Influența acestei organiza
ții de .gangsteri pe întregul 
teritoriu al S.U.A. Mafia 
controlează cazinourile din 
Las Vțgas, casele de tole
ranță din New Orleans, di
ferite întreprinderi de 
transporturi și exercită 
chiar o anumită influență 
asupra bursei din New 
York.

La Newark, Mafia lucra 
sub acoperirea lui Addoni
zio, care de două ori Ia 
rind a fost „ales" primar 
ai orașului: Este greu de 
presupus că populația din 
Newark a dorit să aibă 
drept primar pe un om ai 
Mafiei. Dar, .după cum se 
vede, în „țara tuturor po
sibilităților", într-adevăr 
totul este posibil.

Firme comerciale britanice au 
reușit să realizeze „țigări sinte
tice" nevătămătoare organismu
lui, pe care fumătorii înveterați 
le-au apreciat ca foarte plăcute. 
Se pare că materia primă este 
celuloza, într-un amestec cu di
ferite alte substanțe, care nu 
au fost dezvăluite încă de fir
mă. Se anunță însă că aceste 
țigări nu vor fi aduse pe piață 
pînă cînd nu se vor termina 
experimentările pe animale. 
Totuși, încă înainte de apariția 
lor „în public" s-au ridicat o 
serie de probleme. Ce taxe se 
vor impune asupra lor ? Mono
polul tutunului învinuiește de 
pe acum țigările sintetice de 
concurență neloială deoarece, 
după cum se știe, el este supus 
unor taxe deosebit de grele. 
Fabricanții țigărilor sintetice 
speră însă că vor avea de par
tea lor argumentele medicale, 
care, chiar dacă nu-i vor putea 
scuti de impozite, 
mite să-și facă 
piață.

fiecare două saptămîni pe insul» 
Nauru și va ateriza la Brisban 
(Australia).

După cum se știe, mica insulă, 
care și-a dobîndit independența 
la 31 ianuarie 1968, este bogată 
în fosfați. După aprecierile spe
cialiștilor, această bogăție se va 
epuiza în 25 de ani. Prevăzător, 
guvernul țării, format dintr-un 
singur om, care cumulează atit 
funcția de președinte, cît și cea 
de ministru de externe și mi
nistru al dezvoltării și indus
triei, s-a gîndit de pe acum să 
găsească noi surse de venit. Tî- 
nărul stat și-a propus să devină 
„Elveția Pacificului" și ca atare 
a anunțat că pe teritoriul său 
toate firmele vor fi scutite de 
taxe și a inaugurat prima linie 
internațională de aviație.

Cea mai scurta
rută aeriană

din lume
su-Micul stat Nauru, cu o 

prafață de 21 kilometri pătrați 
și o populație de 6 000 de oa
meni. a anunțat de curînd inau
gurarea primei sale linii inter
naționale de aviație. Un avion 
va decola de acum încolo

Domingo Sanchez, tn vtrstă de 
71 de ani, din localitatea Puebla 
(Mexic), își petrece de ani de 
zile timpul liber cîntînd la 
vioară. Sanchez a cumpărat 
vioara tn 1931 cu 35 de pesos, 
adică 2,80 dolari. Pînă de cu
rînd el nu a știut că umila sa 
vioară este un Stradivarius ve
ritabil. De cum s-a aflat acest 
lucru, ofertele au început să 
curgă. Lui Domingo .1 s-au ofe
rit 2,5 milioane pesos (200 000 
dolari), dar el a refuzat să se 
despartă de obiectul care timp 
de 39 de ani i-a adus alinare 
in orele de singurătate.

■■■ ■ ■ •■ Doud rarități Tn 
materie de ceaiuri, 
în dreapta un ceas 
astronomic din a- 
nul 1630, iar în 
stînga un ceas so
lar portativ din se
colul 18. Ambele 
sint expuse în mu
zeul ceasurilor din 
Wuppertal (R.F. a 

Germaniei)
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centenarului nașterii lui Lenin
Manifestări consacrate aniversării

și Ungaria

ara
PROGRAMUL I

ju-

regizorului Ion Bostan: 
NOI — 17—21 în contl-

a pozițiilor
mijlocul clasamentului.

gardo. Conducerea muzicală: Ale
xandru Imre. 21,50 Telejurnalul de 
noapte. Campionatul mondial 
de schi : sărituri de la trambuli
na mare. Transmisiune de la 
Strbske Pleso (Cehoslovacia). 
Handbalul masculin Ia ora cam
pionatului mondial 1970. 22,45 Re
cital Harry Belafonte. 23,30 în
chiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

o Ghici cine vine la cină7: PA
TRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
• Aripi și gheare : REPUBLICA 
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
• Te Iubesc, te Iubesc: C.'.n
ȚOL — 9,30; 11,45; " ------  -------
21.
o Reconstituirea:

9; 11,15; 13,30;

pe situație: FEROVIAR

9,45; 11,45; 14
9; 11

„I- L,

Plenara Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor

de Consum
Vineri a avut loc ședința plenară 

a Consiliului Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum (CEN
TROCOOP), în cadrul căreia s-a ho- 
tărlt convocarea celui de-al V-lea 
Congres al CENTROCOOP. S-a sta
bilit ca lucrările congresului să se 
desfășoare în zilele de 9 și 10 apri
lie a.c. la București. De asemenea, a 
fost stabilit proiectul ordinii.de zi a 
congresului, care cuprinde:

— Darea de seamă a Consiliului 
CENTROCOOP cu privire la activi
tatea cooperației de consum de la ul
timul congres și sarcinile ce-i revin 
în perioada următoare ;

— Raportul Comisiei de cenzori a 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Consum ;

— Modificarea statutului Uniunii 
Centrale ți uniunii județene a coo

Vineri, 20 februarie a.c., a avut loc 
semnarea protocolului pe anul 1970 
privind aplicarea acordului de co
laborare în domeniul energiei nucle
ara între Comitetul de stat pentru 
energie nucleară din Republica So
cialistă România și Comitetul pen
tru dezvoltarea tehnică $i investiții 
din R.S. Cehoslovacă — reprezentat 
prin Comisia cehoslovacă de energie 
atomică.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de prof. Ioan Ursu, pre
ședintele Comitetului de stat pentru 
energie nucleară, iar din partea ce
hoslovacă de Miroslav Sulek, 
basadorul extraordinar și 
tențiar 
mânia.

Prot

am- 
plenipo- 

al R. S. Cehoslovace în Ro-

.ul prevede, printre alte
le, scl. iburi de specialiști din dife
rite compartimente ale folosirii ener
giei nucleare în scopuri pașnice, 
schimburi care vor permite o mai 
bună cunoaștere reciprocă a reali
zărilor tehnico-științifice, 
intensificarea 
rare în acest 
două țări.

relațiilor 
domeniu

, precum și 
de colabo- 
dintre

•k
Vineri după-amiază a 

pitală o delegație de industriași 
lieni, condusă de Virglnio Rognoni, 
membru al parlamentului italian. în 
timpul șederii în țara noastră, mem
brii delegației vor avea întrevederi 
la Ministerul Comerțului Exterior, la 
alte ministere economice, la Camera 
de Comerț, la unele întreprinderi de 
comerț exterior și vor vizita uzine, 
fabrici și centrale Industriale .

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întimpinați de mem
bri ai conducerii Camerei de Comerț, 
precum și de Niccolo Moscato, amba
sadorul Italiei la București.

★
La Invitația Uniunii ziariștilor din 

România, o delegație oficială a A- 
sociației ziariștilor maghiari, alcă
tuită din Păi Gedeon și Gyrko Gâza, 
membri ai prezidiului asociației, și 
Eva Olâh, ziaristă, au făcut o Vizită 
în țara noastră. Oaspeții au avut în
trevederi la Uniunea ziariștilor, la 
redacțiile unor ziare centrale și

sosit In

si silviculturii s-a întors I
de la Moscova

de 
de

Vineri dimineața s-a înapoiat 
la Moscova delegația condusă 
Ange’o Miculescu, ministrul agricul
turii o silviculturii, care â participat 
la ședința grupei de lucru C.A.E.R. 
pentru probleme ale agriculturii șl 
industriei alimentare. Delegația a a- 
vut, de asemenea, convorbiri concre
tizate prin semnarea unui aranja
ment de colaborare tehnico-științifi- 
că între Ministerul Agriculturii 
Silviculturii al României și 
rul Agriculturii al Uniunii 
ti ce.

La sosirea delegației, în 
Nord, se aflau adjuncți ai ministru
lui agriculturii și silviculturii, pre
cum și A. V. Basov, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

Ministe- 
Sovie-

Gara de

(Agerpres)

cinema

LOTO
EXTRAGEREA I : 71 75 63 80 37 40 

84 64 25. Fond de premii : 746 341 lei. 
EXTRAGEREA a II-a : 79 30 89 87 
31 90 85. Fond de premii : 687 441 lei.

vremea

Ieri în țară : Vremea a continuat 
să se încălzească ușor. Cerul a fost 
variabil în Banat, Transilvania, nor
dul Moldovei și Oltenia și mai mult 
acoperit în rest. Au căzut ninsori 
temporare în Oltenia și jumătatea de 
vest a Munteniei și local In Podișul 
Transilvaniei. Vlntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura la ora 
14 oscila între minus 6 grade la 
Joseni și 3 grade la Vărâdia și 
Moldova Veche. In București. Vre
mea s-a încălzit ușor. Cerul a fost 
mai mult acoperit. A nins tempo
rar. Vlntul a suflat potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de minus un 
grad.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 februarie a.c. în țară : 
Vreme umedă și relativ călduroasă, 
mai ales in a doua parte a interva
lului. Cerul va fi mai mult acope
rit. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ploaie. Vînt potrivit 
cu intensificări temporare din vest. 
Temperatura în creștere la început 
apoi în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, iar maximele între zero și 
10 grade, izolat mai ridicate. în 
București i Vreme umedă și relativ 
călduroasă. Cerul va fi mai mult a- 
coperit. Precipitații temporare sub 
formă de lapoviță și ploaie. Vînt 
potrivit Temperatura în creștere.

perativelor de consum din Republica 
Socialistă România, precum și a sta
tutului cooperativei de consum ;

— Alegerea Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum 
și a Comisiei de cenzori.

De asemenea, plenara a dezbătut 
și aprobat darea de seamă a activi
tății economice și financiare a 
CENTROCOOP și a unităților sale 
proprii pe anul 1969, repartizarea be-' 
neficiului și planul de venituri și 
cheltuieli pe anul 1970. Totodată au 
fost prezentate concluziile Comisiei 
de cenzori a CENTROCOOP privind 

peactivitatea economico-financiară 
anul 1969.

Au fost adoptate măsuri care 
asigure realizarea ‘ 
de activitate a se 
cooperației de con:

în județul Tulcea au loc In aceste 
zile numeroase manifestări consa
crate aniversării centenarului naș
terii lui V. I. Lenin. La Biblioteca 
municipală din Tulcea a fost des
chisă expoziția „V. I. Lenin, 100 de 
ani de la naștere", cuprinzind aspec
te din viața și activitatea marelui 
conducător al primului stat socialist 
din lume. In localitățile Malcoci, 
Nufărul, Victoria, Beștepe, Murighiol 
și altele au fost prezentate expuneri 
consacrate acestui eveniment.

Numeroase manifestări au loc în 
școlile din județ. La Mahmudia, bu
năoară, a fost prezentat spectacolul 
„Lenin — exemplul nostru", la li
ceul din Sulina — expunerea „Viața 
și activitatea lui Lenin", iar la școa
la din Garvăn — un montaj literar.

tarului 
jclubul 
mișoa- 

3 oma- 
sletoru- 
i lume, 

pell-

culă de Ing. P. Nichita, directorul li
ceului, și tehnicianul V. Albu, por
nește de la o oră de dirigenție în 
care, evocîndu-se personalitatea lui 
Lenln, elevii hotărăsc punerea în see. 
nă a piesei „Orologiul Kremlinului". 
Acest pretext generează o convorbi
re imaginară între un școlar și ma
rele conducător al Revoluției Socia
liste din Octombrie. Figura lui Lenin 
este interpretată de artistul emerit 
Ottmar Strasser, de la Teatrul ger
man de stat din localitate. Ir. alte 
roluri apar prof. Mariana Schaad, 
elevul F. T. Guia și alți membri ai 
cineclubului. Sonorizarea filmului a 
fost realizată după o nouă tehnică, 
aplicată prin încorporarea sunetului 
direct in film.

Intitulat „De vorbă cu Lenln", 
noul film al cineaștilor amatori 
de la Liceul de construcții din Timi
șoara răspunde invitației Intervizl- 
unii pentru participarea la Festiva
lul internațional al filmului de la Le
ningrad, organizat în cinstea sărbă
toririi centenarului nașterii lui V. I. 
Lenin. (Agerpres)

dețene. precum ș 
șov a Uniunii zi 
nea, au vizitat 
triale, muzee, s 
terice și turistici

In urma trata' 
loc la Bucureșt 
rie a fost semn 
laborare pe am 
nea ziariștilor < 
listă România 
lor din Republi

Expoziția terr 
didactic „Lupt 
pentru unitatea 
în Muzeul de I 
București, poat 
nuare, zilnic, î 
la data de 25 m

Idocheiștii „mondiali" aflațl în în
trecere la Galați, au avut ieri o a 
doua zi de odihnă. Competiția intră 
de astăzi în faza ei decisivă ; ulțit 
mele șase meciuri urmează să dea 
forma definitivă clasamentului gru
pei C, primele două clasate obținind 
de drept, calificarea în grupa B. De 
fapt, numele acestor două echipe — 
de pe acum cunoscute — sînt Italia 
și Austria. Intîlnirea lor directă, pro
gramată duminică, la ora 17,30, în
cheie întregul turneu de la Ga
lați. La acest meci, hocheiștii 
austrieci ar avea un avans de două 
puncte (bănuim că nu vor pierde 
partida de astăzi, cu Olanda) și un 
golaveraj superior. Aceste atuuri Ie 
v<Jr fi însă anulate — și deci ar 
ceda locul I - dacă în partida de 
duminică victoria revine italienilor ; 
regulamentul prevede că, la egalita
te de puncte, ordinea în clasament 
o decide victoria directă între echi
pele respective. Iată cum, de unde 
pînă ia surprinzătoarea victorie a 
francezilor în fața echipei maghiare 
exista incertă pentru Italieni chiar 
și ocuparea locului secund, acum 
lupta rămîne complet deschisă.

Cu.noscînd că mai sînt de disputat 
următoarele meciuri (astăzi : Aus
tria—Olanda, Belgia—Ungaria, Fran
ța—Danemarca ; mîine : Franța—Bel
gia, Ungaria—Danemarca, Austria— 
Italia) și avînd în vedere și forma 
actuală a clasamentului (pe eare-i 
publicăm mai jos), rezultă mai multe

delegații ale ministerelor
onstrucțiilor de mașini
imânia
Oonstruc- 
t Intre 16 
o delega- 

>r de ma- 
ă Ungară, 
:talos, ad- 
Urgiei și 
mașini.

ine la tra
ta, adjunct

al ministrului industriei construcți
ilor de mașini.

Scopul tratativelor l-a constituit 
examinarea posibilităților lărgirii 
cooperării și livrărilor reciproce de 
mașini și utilaje între cele două țâri 
pe perioada 1971 — 1975. Cu această 
ocazie s-a convenit asupra unui im
portant volum de livrări reciproce 
de utilaje și instalații între România 
și Ungaria. (Agerpres)

de tenis ale S.U.A
• Ilie Nâstase, calificat în 

semiîinale
• Țiriac a pierdut la Taylor

definitive la
La locul (II au șanse, aproximativ 
in aceeași măsură, Franța, Ungaria. 
Danemarca. Dacă însă pentru echipa 
maghiară acest loc ar fi doar con- 
jolator, pentru că de fapt ea aspira 
la unul din primele două, pentru 
francezi și, mai ales, pentru danezi, 
un loc pe podium constituie o per
formanță aorită Intr-adevăr, dar 
destul de puțin vizibilă înainte de 
începerea competiției.

CLASAMENTUL LA ZI
Austria 4 4 0 0 25— 7 8
Italia 5 4 0 1 24—11 8
Franța 4 2 0 2 16—15 4
Ungaria 4 2 0 2 17—11 4
Danemarca 4 112 18—14 3
Olanda 5 113 14—26 3
Belgia 4 0 0 4 7—37 0

După meciurile de miercuri șl joi 
scorul cel mai sever în grupa de la 
Galați este 11—0 (Austria—Belgia). 
Pînă acum, un singur rezultat de 
egalitate : 3—3 (Danemarca—Olanda). 
A fost stabilit un nou „record" de 
penalizări ; 67 minute, în partida
Italia—Olanda (olandezilor le revin 
47’). în 'Clasamentul dotat cu „Cupa 
fair-play" (trofeu oferit de Loto- 
Pronosport), „lanterna roșie" — pen
tru— non fair-play — o deține echi- 
l>a Olandei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
I. D.

în sferturile de finală ale campio
natelor de tenis pe teren acoperit 
ale S.U.A. de la Salisbury (Mary
land), llie Răstase (România) a obți
nut calificarea prin reprezentarea 
australianului Tony Roche, care, su
ferind de o rupere de.mușchi la bra
țul drept, a devenit indisponibil 
pentru o perioadă de 3 luni. Ilie 
Năstase va juca în semifinalele 
campionatelor. Tot pentru semifinale 
s-a calificat și englezul Taylor, care 
l-a învins cu 11—9, 6—1 pe Ion Ti
riac (România). Celelalte două me
ciuri din cadrul sferturilor de finală 
urmează să se dispute între Laver 
(Australia) — Shafei (R.A.U.) și Ri
chey (S.U.A.) — Osborne (S.U.A.).

Inaugurarea
patinoarului

acoperit
„23 August"
din Capitală

»• CAPT» 
14; 16J5; 18,45;

LUCEAFĂRUL 
____  ____  16; 18,15; 20,45. 

O Comisarul X șl „Panterele al
bastre": BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Cînd se arată cucuveaua: FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Don Juan fără voie: VICTO
RIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• O nuntă cum n-a mal fost:
CENTRAL — 9,30; 11,15; 13; 15; 
16,45; 18,45; 20,45.
• Cînd tu nu ești: CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 12; 14.
• Teritoriu Interzis: CINEMATE
CA — (sala Union) — 16,30; 18,45; 
21.
• O șansă dlntr-o mie: LUMINA
— 9,15—16 în continuare; 18,30; 
20,45.
• Prea mic pentru un război atît
de mare: DOINA — 9; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Țara duhurilor din Mările Su
dului: TIMPURI NOI — 9—15 în 
continuare.
• Program de documentare româ
nești ale ' 
TIMPURI 
nuare.
• Stăptn _
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, ME
LODIA — 9,45; 11,45; 14; 16; 18,30; 
21, AURORA — 9; 11; 13; 15,15; 
17,45; 20,15, TOMIS — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, MODERN — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• Urmărirea: EXCELSIOR — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRIVIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
o Pipele: ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15; 17,45; 20.
• Tigrul: BUZEȘTI — 15,30; 18.
• Răni vechi: BUZEȘTI — 20,30.
• Păcatul dragostei: DACIA — 
8,30—16,30 în continuare; 18,30; 
20,30.
• Călugărița: BUCEGI — 16,15; 
19,15.
• La nord prin nord-vest: UNI
REA — 15,30—19.
• Profesioniștii: LIRA — 15,30;
18; 20,15.
• Valea păpușilor: DRUMUL SĂ
RII — 15; 17,30; 20.
• Femela îndărătnică: FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,30, MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,30.
• Vă place Brahms?: COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,30.
• Cum se reușește în dragoste: 
PACEA — 15.30; 18: 20,15.

Simpaticul domn R: FLO- 
REASCA — 10; 12,15; 15; 17,30; 20.
• Anchetatorul din umbră: VOL
GA — 0,30—16 in continuare 18,15; 
20,30.
• Corabia nebunilor: VIITORUL
— 15,30; 19.
• Intr-o seară, un tren...: MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
O Băieții în haine de piele: POPU
LAR — 15,30; 18.
«Totul do vlnzare: POPULAR — 
20,30.
• Bătălia pentru Roma: MUNCA
— 15,30; 19, RAHOVA — 15,30; 19. 
o Wlnnetou In Valea MOrțli: COS
MOS — 15,30; 18; 20,15, PROGRE
SUL — 15,30; 18.
• Liniște șl strigăt: PROGRESUL
— 20,15.
• Blow-up: FLACĂRA — 15,30; 18; 
20,30.
• Via Mala: ARTA — 9,30—13,30 In 
continuare; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9,15; 11,30; 16; 18,15; 20,30.
• Testamentul doctorului Mabuse: 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic. Dirijor: Alfred Sal- 
ten (Olanda). Solist: Corneliu 
Gheorghiu — 20.
• Opera Română: Travlata — 
19,30.
• Teatrul de operetă: Țara surl- 
sului — 19,30.
e Teatrul Național „I. L, Cara- 
glale" (sala Comedia): Coana Chi- 

.........................  ■' ’ AI pa-

Oplnla

Bulan- 
Măgu-

rița — 19,30; (sala Studio): 
trulea anotimp — 19,30.
• Teatrul de comedie: 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
dra" (sala din bd. Schitu 
reanu): Moartea iul Danton — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia): Melo
die varșoviană — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru); Cind luna e albastră
— 19,30; (sala Studio): Anonimul
— 20.
• Teatru! Mic: Tango — 20.
• Teatrul Gluleștl: Nunta Iul Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Muș
chetarii... Măgăriei sale 1 — 16.
• Teatrul evreiesc de stat: Noap
tea în ttrgul vechi — premieră — 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei): Bandiții din Kar- 
deinomme — 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei 
nr. 174): Nlcuță... la Tănase — 
19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Floare de cactus 
- 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Esop, 
viața, muzica și noi — 20.
o Circul de stat: Mirajele clrcu-
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4 milioane lei,
la a 15-a inovație

Concursul intitulat : „Inova
ția cu cea mai mare economie de 
metal", organizat de comitetul 
sindicatului de la Uzina meca
nică din Cimpulung Muscel, a 
fost ciștigat de maistrul Grigo- 
re Negoiță și ajustorul Cristea 
Geambur. Eficiența inovației lor 
care se aplică in producție este 
evaluată ia 4 milioane lei. Mais
trul Grigore Negoiță, care se a- 
flă la cea de-a 15-a inovație a 
sa, și-a propus ca, pînă la sfir- 
șitul anului, să aducă noi per
fecționări procesului tehnologic 
din uzină.

Centru
de meconografie

Recent a luat ființă un cen
tru de mecanografie la Iași, fi
lială a întreprinderii pentru me
canizarea evidenței contabile 
din București, a Ministerului 
Comerțului Interior. Noua uni
tate este dotată cu echipament 
tehnic modern pe bază de car
tele perforate. Este vorba de 
mașina de perforat, controlat, 
sortat, tabletat și un calcula
tor. Specialiștii centrului me- 
canografic ieșean deservesc 
in principal întreprinderile cu 
ridicata — I.C.R.T.I., I.C.R.A. și 
I.C.R.M. — precum și unitățile 
comerciale cu amănuntul din 
municipiul Iași, prelucrindu-le 
datele de evidență primară și 
punîndu-le la dispoziție un sis
tem informațional corespunzător 
asupra mișcării mărfurilor și 
existenței stocurilor. Nu de 
mult, centrul și-a extins activi
tatea și asupra prelucrării evi
denței contabile și statistice de 
la uzina de fibre sintetice și 
Combinatul textil Iași.

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană. 18,05 
Cheia orașului — emlsiune-concur» 
pentru tineret, realizată de stu
dioul de televiziune, in colabora
re cu Biroul de turism pentru ti
neret al C.C. a) U.T.C. Participă 
echipele reprezentative ale orașe
lor Tg. Mureș șl Brașov. Prezen
tator Mihal Florea. 19.00 Telejur
nalul de seară. 19,20 Reflector. 
19,35 Teleenclclopedla. 20,30 O 
oră cu Alfred Hitchcock : „Poves
tea unul polițist". 21,20 Disc '70 
(Intervlzlune) - emisiune muzi
cală prezentată de orchestra ca
sei de discuri „Electrecord". So
liști : Doina Badea șl Fiorin Bo-

20,30 Deschiderea emisiunii. Tea
tru TV_; „Mioara" de Camll Pe
trescu. Distribuția : Anda Caro- 
pol, Victor Rebengiuc, Eugenia 
Bfidulescu, Ion Marinescu, Ma
riana Mlhuț, Amza Pelea, Mlhai 
Dogaru, Camelia Zoriescu, Nineta 
Guști, Marla Rotaru. Regla : Ion 
Barna. Scenografia : Vaslle Ro
taru. 21,45 Telecinemateca umo
rului. o „Chariot îndrăgostit". 
O „Chariot sosește tîrziu". 22,15 
Actualități literare. 22,25 Film se
rial ; „Sumbra toamnă" (III) — o 
producție a studiourilor iugosla
ve.. 23,15 închiderea emisiunii pro
gramului II.

( 
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Societate 
științifică

La Piatra Neamț a luat ființă 
o societate cultural-științifică a 
elevilor din ultimele clase de 
liceu. Organizată pe secții de 
matematică, chimie, biologie și 
cultural-artistică, societatea își 
propune sil stimuleze interesul 
elevilor pentru știință și artă. 
In acest scop, in planul de acti
vitate sînt prevăzute o serie de 
sesiuni științifice, excursii docu
mentare, manifestări cultural- 
artistice șl altele.

W muncitori pe șantierul ^SATU MÂRE

de la Lotru

VINERI, IN CADRUL CAMPIO- 
NATELOK MONDIALE DE SCHI 
(PROBELE NORDICE) de la Strbske 
Pleso s-a disputat proba feminină 
de ștafetă 3x5 km. Titlul a revenit 
echipei U.R.S.S., care a totalizat 
timpul de 54’32” 18/100. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele 
R. D. Germane — 55’09” 65/100 și 
Finlandei - 55’35”76/100.

Schiorul sovietic Alexandr Tihonov 
a cîștigat la Ostersund (Suedia) 
TITLUL DE CAMPION MONDIAL 
IN PROBA INDIVIDUALĂ DE BI- 
ATLON, urmat de Tor Svendsberget 
(Norvegia). Primul dintre concuren- 
ții români, Constantin Carabela, a 
ocupat locul 30

DE CITEVA ZILE SE AFLĂ LA 
LAUSANNE președintele Comitetu
lui olimpic internațional, AVERY 
BRUNDAGE. El va prezida, între 21 
și 23 februarie, lucrările Comitetului 
executiv al C.I.O. Pe ordinea de zi 
figurează, printre altele, prezentarea 
rapoartelor privind programele o- 
limpiadelor de iarnă și de vară din 
1972 de la Sapporo și respectiv 
Miinchen. De asemenea, se vor stu
dia noile propuneri de 
a regulilor amatorismului la călărie, 
hochei pe gheață, schi și patinaj.

ÎN RUNDA A 10-A A
LUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE 
LA BUDAPESTA, GHEORGHIU 
(România) a remizat cu JANSA (Ce
hoslovacia). Keres (U.R.S.S.) a făcut 
remiză cu Adorj an (Ungaria), iar 
Ivkov (Iugoslavia) a întrerupt cu 
Averbach (U.R.S.S.). In clasament, 
pe primul loc se află Keres cu 7 
puncte și o partidă întreruptă, urmat 
de Szabo (Ungaria) 6,5 (1) puncte, 
Portisch (Ungaria) — 6 puncte, Sue- 
tin (U.R.S.S.) 5,5 puncte etc, Gheor
ghiu are 5 puncte.

INTR-O DECLARAȚIE FĂCUTĂ 
reprezentanților presei americane, 
antrenorul echipei de hochei pe 
gheață a S.U.A., MURRAY WIL
LIAMSON, a spus că LA BUCU
REȘTI, în cadrul grupei secunde a 
campionatului mondial, elevii săi vor 
încerca să ocupe locul întîi pentru 
a juca în viitor în prima grupă. An
trenorul american a subliniat că la 
București va prezenta cea mai tînfiră 
formație (media vîrstei — 24 de ani), 
alcătuită din jucători rapizi, hotă- 
rîți, dornici de afirmare.

LA GENOVA, în prezența a peste 
10 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul internațional de fotbal, dintre 
echipele de tineret (jucători sub 23 
de ani) ale Italiei și Spaniei. Fotba
liștii italieni au repurtat victoria 
cu scorul de 1—0 (0—0).

ECHIPA DE FOTBAL F. C. MAG
DEBURG (R. D. Germană) a susți
nut un meci amical la Singapore cu 
o selecționată locală, pe care a 
vins-o cu scorul de 5—1 (4—0).

(Urmare din pag. I)

în-

în-

schimbare

TURNEU-

nate de verzișoare au stat zile 
tregi In vitrinele magazinelor de des
facere a legumelor și numai puțini 
oameni le cumpărau. Chiar și a- 
cum, pe timp de iarnă, cînd nu 
există alte verdețuri, andivele nu se 
vînd decît cu greutate. Și nu se vind 
pentru că multe gospodine nu știu 
că din această plantă cu un conți
nut ridicat tn săruri minerale și vi
tamine sj prepară o șalată excelen
tă, cu calități gustative deosebite. 
Acest fapt ca și altele confirmă că 
unele legume nu se cer. Dar aceasta 
reflectă cu totul altceva decit lipsa 
de interes. Una este cînd un pro
dus nu se cere pentru că nu întru
nește calitățile necesare consumului, 
cînd cumpărătorul le refuză pentru că 
nu-1 satisface și alta este cind un 
produs nu se cere pentru că nu este 
cunoscut. Este tocmai cazul cu sor
timentele de legume despre care dis
cutăm. Oricare produs nou — și cind 
vorbim de legumele mai puțin cu
noscute pentru unii, din păcate, sînt 
noi — trebuie să fie făcut cunoscut 
in rîndul consumatorilor. Faptul că 
ele se generalizează cu greu în con
sum se datorește lipsei de activitate 
pentru a le face cunoscute. într-o 
vreme. In unitățile de desfacere a le
gumelor apăruseră pliante și broșuri 
care cuprindeau rețete de mîncăruri 
care pot fi făcute din diferite legu
me. Avînd asemenea rețete și reco
mandări, gospodina va ști nu numai 
cum să le pregătească, dar își va da 
seama că ele sint bogate în săruri 
minerale, vitamine etc. și, de aceea,

Patinoarul acoperit „23 August" din 
Capitală, zare va găzdui, incepînd de 
șăptămina viitoare, zampionatul 
mondial de hochei, grupa B, a fost 
Inaugurat ieri șeară. Primul joc s-a 

■ disputat între loturile reprezentative 
A și de tineret ale țării. în cinstea 
constructorilor acestei moderne baze 
sportive. Incinta palatului de ghea
ță, care a arborat atmosfera festivă 
a marilor competiții, a vibrat pentru 
prima oară în aplauzele celor aproa
pe 300 de muncitori, tehnicieni și in
gineri care, timp de 5 luni, au lucrat 
intens pentru terminarea în bune 
condiții a acestei importante rea
lizări în domeniul construcțiilor spor
tive din țara noastră.

va fi Îndemnată să le cumpere. A- 
ceastă practică trebuie reluată și am
plificată.

A doua condiție de care depinde 
îmbogățirea lortimentului legumicol 
o constituie contractarea lor de că
tre unitățile de desfacere și cele de 
industrializare. Or, așa cum s-a vă
zut, chiar Ministerul Industriei Ali-

I. C. H. — GRUPUL DE 
ȘANTIERE CONSTRUCȚII 
„LOTRU" — cu sediul în co
muna Voineasa, județul Rm. 
Vîlcea, angajează de urgență 
— în acest prim trimestru al 
anului — un mare număr de 
muncitori. Se pot prezenta 
muncitori calificați — artifi
cieri, betoniști, dulgheri, lăcă
tuși, mineri, mecanici de uti
laje, sudori, șoferi, zidari — 
precum și muncitori necalifi
cați. Noii angajați vor benefi
cia de salarizare în acord sau 
în regie, în funcție de speci
ficul locului de muncă. Mun
citorii calificați nelocalnici, ca 
fi cei necalificați, vor primi

din prima zi de angajare in
demnizație de șantier, precum 
și sporul de izolare de 25 la 
sută din salariul tarifar, con
form normelor în vigoare. Se 
asigură în mod gratuit caza
rea, echipamentul de protec
ție, asistența medicală, pre
cum și contravaloarea trans
portului la domiciliu — la 45 
de zile — pentru vizitarea fa
miliei. Masa se servește la 
cantinele șantierelor. Angaja
rea se face zilnic, prin I.C.H. 
„Lotru", punctul de încadrare 
a muncitorilor deservit de 
stația C.F.R. Lotru. Alte amă
nunte, la telefonul 60, oficiul 
Brezoi.

Noi unități 
sanitare

în municipiul Satu-Mare a 
fost dat în folosință noul com
plex stomatologic, înzestrat cu 
șase unități de lucru pentru a- 
dulți și trei pentru copii, o sală 
de operație și un laborator de 
tehnică dentară. O unitate sa
nitară s-a deschis de curind și 
în comuna Bogdană. Este vorba 
de un dispensar cu două cabi
nete medicale, casă de naștere, 
punct farmaceutic și locuință 
pentru medic. Alte noi dispen
sare vor fi date in folosință, in 
cursul acestui an, în comunele 
Viile Satu-Mare, Valea Vinului, 
Terebești, Petrești, Urziceni și 
Tiream.

Dar nu-i vorba numai de sorti
mentele așa-zis rare, folosite la pre
pararea mîncărurilor și a salatelor 
de crudități Trebuie asigurate și a- 
cele legume care să permită prepa
rarea unor garnituri și mîncăruri 
variate Tn această privință, baza o 
constituie cartoful. Dar la friptură, 
pe lingă garnitura de cartofi s-ar

SORTIMENTUL
DE LEGUME

mentare, care a solicitat agriculturii 
să producă sparanghel, nu facilitea
ză. în suficientă măsură, realizarea 
producției Cit privește Centrala 
?entru valorificarea legumelor și 
ructelor, ținînd seama de unele 

„experiențe" nereușite, cu varza de 
Bruxelles, de exemplu, se ferește de 
așa-zisele sortimente rare. Dar tre
buie o dată să se iasă din acest cerc 
vicios, eontractîndu-se și producin- 
iu-se cantități cit mai mari de spa
ranghel, indive, varză de Bruxelles 
și varză chinezească, revent etc.

putea servi o diversitate de legu
me : mazăre, fasole verde, mor
covi sote, porumbul zaharat etc. Ca 
să ai din ce pregăti mîncărurile res
pective ar trebui ca vara să se gă
sească cantități însemnate de legu
me sub forma de semipreparate, ceea 
ce economisește mult din timpul 
gospodinei. O dată cu venirea timpu
lui rece, pentru a satisface cerințele 
de consum ale populației, este ne
voie de o gamă variată și de can
tități îndestulătoare de legume con- 
»ervate. în prezent, gama legumelor

conservate este restrlnsă. Ce ne o- 
feră industria alimentară 7 Conserve 
de mazăre, fasole verde, ghiveci și 
mai rar bârne și dovlecei. în alte țări 
a luat extindere utilizarea pireului de 
mazăre, a conservelor de mazăre cu 
morcovi, a celor de varză de Bruxelles 
și numeroase alte asemenea sorti- 
men-e. Se consumă, de asemenea, 
toarte mult porumbul dulce ca piure 
sau boabe întregi, la garnituri pen
tru friptură și în supe împreună cu 
alte legume. De asemenea, sl se fo
losește în compoziția ghiveciului de 
legurrie sau la prepararea supelor- 
cremă. La noi, de cîțiva ani, în sta
țiunile experimentale ale Institutu
lui de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice — Fundulea se ur
mărește înmulțirea porumbului dul
ce. Rezultatele sînt minore, dovada 
că populația nu numai că n-a ajuns 
să-i prindă gustul, dar nici nu-1 cu
noaște.

De aici și concluzia că eforturile 
care se fac pentru mărirea produc
ției globale de legume trebuie Îm
pletite c>r preocuparea pentru îm
bogățirea sortimentului. în această 
primăvară se desfășoară o largă ac
țiune pentru extinderea culturii spa
ranghelului Ea trebuie susținută în
deaproape de direcțiile agricole. Dar 
ce se face acum, destul de timid de 
altfel, cu sparanghelul, trebuie în
treprins și cu celelalte legume 
„rare".' în felul acesta restaurantele 
și gospodinele vor putea pregăti o 
gamă variată de mîncăruri pe «bază 
de legume, iar industria alimentară 
va asigura un sortiment mai bogat 
de conserv».

înaltă eficiență 
in subteran

Specialiștii de la întreprinde
rea minieră Anina au elaborat 
un nou procedeu tehnologic de 
extragere a cărbunelui, care a- 
sigură o înaltă eficiență activi
tății in subteran. Față de me
todele clasice utilizate in mine
le din țara noastră, noul pro
cedeu de extragere a cărbunelui 
in „abataje cameră cu scut e- 
lastic (plasă metalică) și submi
nare", cum este denumit in ter
meni de specialitate, are ca efect 
dublarea productivității muncii 
pb fiecare post, concomitent cu 
reducerea de circa 5 ori a con
sumului de lemn de mină. Im
portant este, de asemenea, și 
faptul că materialul folosit la 
armare poate fi recuperat aproa
pe in întregime. Ca urmare, 
cheltuielile de producție scad cu 
circa un milion de lei anual.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCTNTEII"

ordinii.de
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EXTERNĂ A S. U. Aprogresiste

S.U.A. Șl U.R.S.S BONN 20 (Agerpres). — în fața
300 de delegați ai Uniunii vest- 

a agricultorilor, ■ Sicco

în vederea normalizării trep- 
i relațiilor". „S-au realizat încă 

acum progrese în această di- 
în relațiile noastre cu Româ- 

„Vizita mea din vara trecută

Declarațiile președintelui 
Venkata Giri în parlament

(Agerpres) — La JJelhi 
ucrările se

• ,ar-

viața internaționala
India va continua 
actualul proces 
de transformări

DELHI 20, o .
și-a început lucrările sesiunea Parla
mentului indian, care urmează să 
dezbată și să adopte noul 
buget, precum și să exami
neze problemele , legate de dez
voltarea economică a țării. Tn discur
sul inaugural, președintele Venkata 
Giri a exprimat hotărîrea autorităților 
de a continua actualul proces de 
transformări progresiste pe care s-a 
angajat în ultima perioadă India. El 
a anunțat prezentarea în cursul lucră
rilor a unor proiecte de lege privind 
naționalizarea a 14 bănci principale 
(măsura de naționalizare hotărîtă de 
guvern a fost, după cum s-a anunțat, 
invalidată de Curtea Supremă) și des
ființarea privilegiilor maharajahilor.

Președintele a făcut cunoscut, tot
odată, că statisticile provizorii indică 
realizarea' de către India, în cursul a- 
nului financiar 1969, a unui ritm de 
creștere a producției industriale de 
șapte la sută.-;,Actuala situație econo
mică va permite o accelerare a ritmu
lui dezvoltării în 1970" — a spus Ven
kata Giri.

Sesiunea are, în opinia observatori
lor, o însemnătate deosebită, ea pri
lejuind prima confruntare serioasă 
dintre partizanii premierului Indira 
Gandhi și elementele conservatoare 
din parlament. Se știe că, după sci
ziunea intervenită în sînul partidului 
de guvernămînt — Congresul Națio
nal Indian — fracțiunea condusă de 
Indira Gandhi nu deține majoritatea 
necesară pentru adoptarea proiectelor 
de lege dezbătute. Va fi necesar, în 
acest scop, sprijinul deputaților inde
pendenți și ai opoziției.

„Trebuie oprită periculoasa 
cursă a înarmărilor 
racheto - nucleare"

WASHINGTON 20 (Agerpres). - 
într-un interviu acordat corespon
dentului la Washington al agenției 
TASS, senatorul american Stuart 
Symington a declarat, referindu-se 
la problema reluării convorbirilor 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. în luna 
aprilie la Viena, că acestea „repre
zintă o importantă posibilitate de a 
se aborda o problemă de care depin
de liniștea omenirii. Acum trebuie 
să oprim periculoasa și costisitoarea 
cursă a înarmărilor racheto-nuclea- 
re. Istoria ar putea să nu mai ofere

CONVORBIRI SOVIETO- 
AMERICANE IN PROBLEMA 

FOLOSIRII EXPLOZIILOR 
NUCLEARE ÎN SCOPURI 

PAȘNICE
MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 

Moscova au avut loc convorbiri teh
nice sovieto-americane în problema 
folosirii exploziilor nucleare în sco. 
puri pașnice, anunță agenția TASS.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea convorbirilor se relevă că 
părțile au discutat diverse aspecte 
ale utilizării posibile a exploziilor 
nucleare în scopuri pașnice și au fă
cut comunicări în legătură cu explo
ziile nucleare experimentale, reali
zate in acest scop. Se subliniază, de 
asemenea, unitatea de păreri cu pri
vire la posibilitatea folosirii eficien
te a exploziilor nucleare pentru in
tensificarea extracției de petrol și 
gaze, crearea de lacuri de acumulare, 
construcția de canale și pentru alte 
lucrări.

Tn cadrul convorbirilor s-a acordat 
o mare atenție problemelor asigură
rii securității în cursul efectuării 
unor explozii. .Cele două delegații au 
căzut de acord că schimbul de păreri 
și de informații a fost foarte util și 
au ajuns la concluzia că este necesar 
să se continue și în viitor convorbi
rile. Părțile și-au exprimat, totodată, 
intenția să contribuie la realizarea 
studiilor tehnico-științifice corespun
zătoare ale Agenției Internationale 
pentru Energie Atomică (A.I.E.A.).

COMUNICAT Guvernul donez sprijină ideea convocării unei con
ferințe în problema securității europene sata să la Parte 
activă la pregătirea ei, a declarat în Folketing ministrul de externe al Dane
marcei, Poul Hartling.

NAIROBI 20 (Agerpres) — Preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, și-a încheiat vizita în Ke
nya, unde a avut convorbiri oficia
le cu președintele Jomo Kenyatta. 
In comunicatul dat publicității la 
încheierea vizitei, cei doi șefi de 
state au condamnat amenințările 
cu forța sau folosirea forței în re
zolvarea problemelor dintre state și 
au subliniat că, în rezolvarea dispu
telor trebuie folosite numai mijloace 
pașnice.

Președinții Tito și Kenyatta au 
reafirmat principiile respectării su
veranității și egalității între state, 
precum și principiul autodetermină
rii ; ei au respins categoric doctrina 
intervenției, politica hegemoniei și 
tactica neocolonialismului, care a- 
menință independența politică și in
tegritatea teritorială a statelor.

Tn aceeași zi. președintei'? Tito a 
tosit la Khartum,

® U THANT: EXISTĂ POSIBILITĂȚI PENTRU 0 SOLUȚIE 
PAȘNICĂ ® AZI SE REIAU NEGOCIERILE DINTRE GUVER
NUL IORDANIAN Șl ORGANIZAȚIILE PALESTINIENE ® CON
SULTĂRILE REPREZENTANȚILOR LA O.N.U. Al FRANȚEI, 

MARII BRITANII,

BEIRUT. — Răspunzînd întrebării 
adresate de un ziarist pe aeroportul 
din Beirut — unde a făcut escală în 
drum spre Rangoon — secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, și-a expri
mat speranța că „O.N.U. va avea de 
îndeplinit un rol echitabil și pașnic 
în reglementarea crizei din Orien
tul Apropiat. Revine membrilor per
manent ai Consiliului de Securitate 
de a face tot ce le stă în putință pen
tru a ajunge la un punct de vedere 
comun pentru a-i permite ambasado
rului Jarring să-și reia misiunea". El 
a adăugat că așteaptă în cursul zi
lei de vineri un raport asupra întil- 
nirii de la New York a reprezentan
ților celor patru puteri. „Oricum, a 
subliniat U Thant, sînt optimist în 
privința posibilității de a găsi o so
luție pașnică în criza din Orientul 
Apropiat".

CAIRO Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a trimis guvernu
lui irakian un mesaj în care îi cere 
să-și retragă trupele staționate pe 
malul răsăritean al Iordanului, a 
declarat vicepremierul Irakului, ge
neralul Saleh Mahdi Ammash. El a 
precizat că guvernul de la Bagdad a 
respins cererea secretarului general 
al O.N.U., informîndu-1 că „trupele 
Irakului staționează In Iordania în 
baza tratatului arab privind apăra
rea".

AMMAN. Negocierile între repre
zentanții organizațiilor palestiniene 
și guvernul iordanian urmează să 
fie reluate azi la Amman, a anunțat 
un purtător de cuvînt al Comanda
mentului unificat al rezistenței (or
ganism care grupează cele zece or
ganizații de guerilă ce activează pe 
teritoriul Iordaniei). Agenția Fran
ce Presse precizează că poziția defi
nitivă a Comandamentului unificat 

o a doua asemenea posibilitate. Ll- 
mitînd spirala înarmărilor, putem 
îndrepta mai multe mijloace și po
sibilități materiale, eforturile ce- 
loi’ mai de seamă oameni de știin
ță tn direcția îmbunătățirii vieții po
poarelor, rezolvării numeroaselor 
probleme ale întregii umanități". 
„Convorbirile de la Viena, a mențio
nat în încheiere senatorul Syming
ton, constituie o bază pentru îmbu
nătățirea relațiilor dintre S.U.A. și 
U.R.S.S., contribuie la lichidarea 
neîncrederii și a suspiciunilor".

Guvernul R. 0. Germane
propune data de 2 martie 
pentru convorbiri pregătitoare 

cu R. f. a Germaniei
BERLIN 20 (Agerpres) — Agen

ția A.D.N. anunță că guvernul R.D. 
Germane a comunicat guvernului 
R.F. a Germaniei că discuțiile a- 
supra problemelor tehnice privind 
pregătirea întrevederii dintre pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane și cancelarul R.F. a 
Germaniei pot începe la Berlin, la 
2 martie 1970.

Guvernul R.D. Germane a însăr
cinat pe Gerhard Schussler, locții
torul șefului Secretariatului Con
siliului de Miniștri al R.D. Germa
ne, să participe la convorbirile 
pentru stabilirea definitivă a datei 
întrevederi! șefilor de guverne ai 
R.D. Germane și R.F. a Germaniei, 
precum și pentru discutarea pro
blemelor tehnice și de protocol.

agențiile de presă transmit

Delegația Comitetului de 
stat pentru economia și ad
ministrația locală din Ro- 
mâniar condusă de Petre Blajovici, 
care întreprinde o vizită în Danemar
ca, a avut convorbiri la 20 februarie' 
cu Henry Stjernqvist, președintele 
Consiliului municipal al . ’ ~
penhaga, cu Urban Hansen, primarul 
general al orașului, și cu membri ai 
Consiliului municipal. La întrevedere 
a participat ambasadorul României la 
Copenhaga, Gheorghe Ploeșteanu.

orașului Co-

Todor Jivkov, Prim secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, l-a primit vineri pe Janos Peter, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
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in cadrul acestor negocieri a făcut 
obiectul unei reuniuni urgente, con
vocate în cursul dimineții de vineri, 
la care au participat responsabilii 
militari și politici ai celor zece or
ganizații. Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că toate aspectele diferendului 
izbucnit la începutul săptămînii tre
cute între mișcarea palestiniană de 
rezistență și guvernul de la Amman 
au fost din nou trecute în revistă cu 
acest prilej.

NEW YORK. — Reprezentanții per
manent la O.N.U. ai Franței, Marii 
Britanii, S.U.A, și U.R.S.S. au ținut 
joi, la reședința delegației britanice, 
cea de-a 27-a reuniune consacrată gă
sirii căilor unei reglementări pașni
ce a conflictului din Orientul Apro
piat. Viitoarea reuniune va avea loc 
la 27 februarie.

MOSCOVA. Intre Comitetul sovie
tic de solidaritate cu țările Asiei șî 
Africii și delegația Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, au avut 
loc convorbiri, anunță agenția 
TASS.

Delegația, condusă de Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru eliberarea 
Palestinei, care s-a aflat într-o vi
zită în U.R.S.S., a părăsit Moscova 
la 20 februarie.

M. Schumann reafirmă liniile 
generale ale politicii externe 

franceze
PARIS 20 (Agerpres). — Vorbind 

în fața Comisiei pentru afaceri ex
terne a Parlamentului francez, minis
trul de externe, Maurice Schumann, 
a evocat din nou aspectele princi
pale ale poziției Franței în diferite 
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

Maurice Schumann a afirmat că 
„nu există o politică franceză de li
vrare de arme, ci doar o politică me
diteraneană a Franței, care compor
tă, între alte aspecte, și, vînzări de 
arme". El a informat bbrrîisia despre 
„rezultatele încurajatoare" obținute 
de misiunea franceză de cooperare

PLENARA COMITETULUI

POLONEZ AL FRONTULUI

UNITĂȚII POPORULUI

VARȘOVIA 20 — Corespondentul 
Agerpres, I.. Dumitrașcu, transmite : 
Comitetul Polonez al Frontului Uni
tății Poporului s-a întrunit vineri in 
ședință plenară. în referatul prezen
tat, președintele comitetului, Marian 
Spychalski, președinte al Consiliului 
de Stat al R.P. Polone ,a relevat ac
tivitatea organizației pe linia activi
zării întregului popor în vederea 
realizării sarcinilor în domeniul eco
nomic și politic.

Marian Spychalski s-a ocupat în 
continuare de problema normalizării 
relațiilor politice, polono-vest-germa- 
ne, arătînd că „concilierea popoare
lor polonez și german este posibilă 
și reală" Vorbitorul a accentuat ne
cesitatea recunoașterii de către R.F. 
a Germaniei a realităților din Eu
ropa de după cel de-al doilea război 
mondial, subliniind că Polonia a fost 
gata totdeauna să se așeze la masa 
convorbirilor cu reprezentanții gu
vernului R.F. a Germaniei. Pentru 
Polonia, a spus Marian Spychalski, 
obiectivul convorbirilor cu R.F. a 
Germaniei este recunoașterea de că
tre R.F. a Germaniei a caracterului 
definitiv al graniței Oder-Neisse.

Ungare, care face o vizită oficială în 
Bulgaria.

Victoria greviștilor din 
Limbourg. Greva declarată joi de 
minerii din bazinul carbonifer Lim
bourg, în semn de protest împotriva 
concedierii a patru muncitori, partici- 
panți la acțiunile revendicative ante
rioare, s-a terminat tn aceeași ri cu 
victoria greviștilor. Intre comitetul de 
grevă și direcția întreprinderilor car
bonifere a intervenit un acord pentru 
reprimirea la lucru a minerilor conce- 
diați.

Demonstrații de protest
au avut loc pe întreg teritoriul S.U.A. 
împotriva verdictului juriului din Chi- 

germani îngrijorați 
de consecințele 

Europei verzi“
a 
germane w ____ ,
Mansholt, vicepreședintele comisiei 
C.E.E., a încercat să apere proiec
tul său care vizează o schimbare a 
structurii agriculturii Pieței comune.

Argumentele sale n-au fost îndea
juns de convingătoare, deoarece par- 
ticipanții au criticat proiectul, ex
primînd, totodată, îngrijorarea lor 
față de consecințele negative pe care 
actuala politică agrară a C.E.E. ar 
putea să le aibă în viitor asupra a- 
gricultorilor vest-germani.

Președintele uniunii, Constantin 
Heerman, a critica Comisia Pieței 
comune pentru faptul că la stabilirea 
prețurilor nu se consultă cu organi
zațiile agricultorilor și că dramati
zează problema surplusurilor. Heer
man a declarat că „dolarul verde" 
(unitatea de cont In care se calcu
lează prețurile comunitare) a deve
nit din toamna anului trecut o iluzie 
și a cerut ca prețurile la produsele 
agrare să fie fixate tn monedele na
ționale.

PARIS. — „Negocierile între Piața 
comună și Marea Britanie nu vor pu
tea intra intr-o fază activă și deci
sivă atît timp cît acordul asupra 
reglementării financiare a „Europei 
verzi", asupra căruia s-a căzut de 
acord la Bruxelles, nu va fi rati
ficat de parlamentele celor șase țări 
membre ale. C.E.E.", a declarat joi 
Jean de Broglie, președintele Comi
siei pentru afacerile externe a Adu
nării Naționale Franceze.

economică și culturală care a vizitat 
de curînd Libia. în ce privește con
sultările dintre cele patru mari pu
teri membre permanente ale Consi
liului de Securitate în problemele pe 
care le ridică soluționarea crizei din 
Orientul Apropiat, șeful diplomației 
franceze a apreciat că s-ar fi dega
jat un grad de acord suficient pen
tru i se putea elabora de pe acum 
un catalog al punctelor de conver
gență.

Schumann a declarat că Piața co
mună ar putea trece din nou'prln- 
tr-o criză dacă acordul asupra re
glementării financiare a „Europei 
verzi" nu va fi ratificat de parlamen
tele tuturor celor șase țări membre. 
El a fost deosebit de categoric în a 
sublinia că tratativele de aderare in
tre Anglia și Piața comună nu vor 
putea sub nici, un motiv intra în faza 
activă și definitivă fără această ra
tificare.

Ministrul francez a reafirmat, de 
asemenea, poziția țării sale față de 
ideea convocării conferinței în pro
blema securității europene, exprimînd 
părerea guvernului Franței că o ast
fel de reuniune ar trebui „să ofere 
ocazia de a se consacra destinderea 
și nu statu quo-ul“.

VARȘOVIA

chino-americană
VARȘOVIA 20 — Corespondei 

tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trata 
mite: La sediul ambasadei ameri
cane din Varșovia a avut loc vineri 
20 februarie a.c. cea de-a 136-a 
întîlnire a șefilor reprezentanțelor 
diplomatice ale Statelor Unite și 
Republicii Populare Chineze în Po
lonia. întîlnirea a durat o oră. 
După încheierea ei, șefii celor 
două delegații au făcut scurte de
clarații ziariștilor prezenți, arătînd 
că, in vederea stabilirii datei în- 
tîlnirii următoare, vor trebui să 
țină contactul in continuare.

:n- 
is-

cago, care a găsit vinovați pe cinci 
din cei șapte lideri ai unor organizații 
pacifiste americane pentru că au con
dus manifestațiile de protest împotri
va războiului din Vietnam, organizate 
în august 1968 cu prilejul convenției 
Partidului democrat.

Populația lumii In 
1980. Citînd cele mai recente 
date statistice, un raport al Co- 

popu- 
to- 

pro- 
1970 
Cea 
spor 
curs

misiei O.N.U. pentru 
lație, relevă că populația 
tală a lumii va crește, 
babil, de la 3 632 000 000 în 
la 4 457 000 000 în 1980. 
mai mare parte a acestui 
se va înregistra în țările în 
de dezvoltare. în 1980 se consi
deră că 3 247 000 000 persoane 
vor trăi în țările în curs de dez
voltare și 1 210 000 000 în țările 
dezvoltate.

MESAJUL PREȘEDINTELUI NIXON FRANȚA

CU PRIVIRE LA POLITICA

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a prezentat în fața Congresului me
sajul intitulat : „Politica externă a 
Statelor Unite pentru anul ’70", con
siderat drept un document-program 
al politicii externe și militare ameri
cane pentru acest deceniu, care pre
zintă punctul de vedere al actualei 
administrații față de principalele pro. 
bleme internaționale contemporane.

Mesajul este caracterizat de ceea 
ce se intitulează în însuși conținutul 
său „Spiritul doctrinei Nixon", doc
trină pe care președintele S.U.A. a 
enunțat-o în Insula Guam. Esență a- 
cesteia este următoarea : „Statele 
Unite ale Americii vor participa la 
apărarea și dezvoltarea aliați'.or și 
prietenilor lor, dar America nu poate 
să elaboreze toate planurile, să în
tocmească toate programele, să exe
cute toate hotărîrile și să-și asume 
întreaga apărare a țărilor*. „Vom da 
ajutor acolo unde acest lucru schim
bă in mod real situația și dacă vom 
considera că aceasta este in intere
sul nostru". în acest spirit, el a ară
tat, de pildă, că în relațiile cu alia- 
ții europeni trebuie „să trecem de 
ia relații de dominare la relații de 
partener".

Criticînd vechil» gtiverne ale 
S.U.A., Nixon a spus : „Iu trecut prea 
mult timp S.U.A. au condus fără să 
asculte. Au vorbit aliaților lor în loo 
de a discuta cu ei. I-au informat des
pre noile acțiuni în lof de a lua 
hotăriri cu ei". Aceasta pare a fi 
rezultatul constatării taă politica de 
dominație este tot mai mult repu
diată de popoare. Totuși, deși enun
ță un asemenea principiu, președinte
le S.U.A. susține și u>n principiu de 
natură contrară, afirmînd că r's^A 
susține că alte țări trebuie să joace, 
un rol nu înseamnă o renunțare Ia 
răspunderile noastre, ci înseamnă o 
împărțire a răspunderii", ceea ce 
practic înseamnă arogarea dreptului 
de a juca în continuare „un rol" 
în treburile altor țări. în acest con
text, el s-a pronunțat tn favoarea 
„menținerii forței necesare" în cadrul 
alianței nord-atlantice, susținînd că 
menținerea N.A.T.O. constituie o o- 
rientare principală a politicii ameri
cane în această regiune. Este știut 
însă că această organizație a avut și 
are un roi negativ, în menținerea 
spiritului războiului rece, în submi
narea dreptului suveran al popoare
lor.

El a afirmat de asemenea cM 
S.U.A. vor continua să pună accen
tul pe menținerea unei puternice 
forțe militare și a confirmat hotă; 
rîrea administrației de a accelera 
realizarea celei de-a doua faze a sis
temului „Safeguard" și de a spori 
potențialul nuclear și de rachete ăl 
Statelor Unite.

După ce a făcut o largă trecere 
In revistă a relațiilor sovieto-ame
ricane și a enumerat acordurile și 
tratatele semnate Intre S.U.A. și 
U.R.S.S. în diferite domenii de acti
vitate, președintele S.U.A. a apre
ciat că „pentru relațiile americano- 
sovietice anul 1969 a înregistrat un 
început bun". Pronunțîndu-se în 
continuare in favoarea unei „cola
borări autentice", el a menționat că 
situația acestor relații, în ansamblu, 
„este încă departe de a fi satisfă
cătoare".

Președintele Nixon a afirmat do
rința „îmbunătățirii relațiilor cu R.P. 
Chineză", însă în același timp a de
clarat că S.U.A. „intenționează să 
mențină" angajamentele militare pre
văzute în acordurile încheiate cu 
Cian Kai-și.

Referindu-se la relațiile S.U.A. cu 
țările socialiste, președintele S.U.A. a 
spus, printre altele : „nu vom sub
aprecia profunzimea dezacordului 
ideologic sau deosebirile dintre in
teresele lor și ale noastre. Nici nu 
pretindem că acordul este iminent, 
trezind iluzia că ei și-au abandonat 
convingerile sau că sînt pe punctul 
de a o face în procesul negocierilor. 
Tocmai aceste deosebiri cer crearea 
unor condiții obiective — negociere 
cu negociere — din care să se poată 
dezvolta pacea". Pornind de la aceste 
considerente — a spus vorbitorul — 
se vor dezvolta relațiile dintre S.U.A. 
și fiecare tară socialistă în parte.

Un acord polono-ltalian 
de colaborare cultural-științifică pe pe
rioada 1970—1972 a fost semnat la 
Roma de reprezentanții ministerelor 
afacerilor externe ai celor două țări. 
Noul acord, menționează agenția 
P.A.P., prevede o intensificare a cola
borării dintre cele două țări în acest 
domeniu.

Tineri nord-americani la 
Zafra. 492 tineri nord-americani, re- 
prezentînd cel de-al doilea contin
gent al brigăzii „Venceremos", au sosit 
la Havana pentru a participa la cam
pania de recoltare a trestiei de zahăr 
— Zafra. Tinerii americani vor rămîne 
tn Cuba aproximativ două luni.

Criminalitatea din Anglia 
a CraSCUt în anu' 1969> reIevă da
tele publicate joi de poliția britanică. 
Inspectorul șef al poliției metropoli
tane, sir John Waldron, a comunicat 
că s-au înregistrat 9 830 de infrac-

„Statele Unite, a subliniat el, consi
deră țările din Europa răsăriteană 
ca fiind state suverane" și în această 
lumină el s-a referit la îmbunătă
țirea relațiilor S.U.A. cu aceste țări. 
Vorbitorul a spuș în continuare că 
S.U.A. „sînt gata să înceapă trata
tive cu națiunile din Europa răsări
teană 
tate a 
de pe 
recție 
nia". u 
în această țară — care este pentru 
mine, din punct de vedere uman, de 
neuitat — a pus în mișcare 
o serie de programe de cooperare în 
domeniile economic, tehnic, științific 
și cultural. Noi intenționăm să le 
continuăm cu energie. Convorbirile 
mele cu președintele Ceaușescu au 
inițiat, de asemenea, procesul unui 
schimb de păreri cu privire la pro
bleme mai largi de interes mutual 
care, după părerea noastră, contri
buie la îmbunătățirea generală a co
municațiilor între Est și Vest". Pre
ședintele Nixon s-a pronunțat în fa
voarea „stabilirii unor relații simi
lare" cu oricare altă țară socialistă.

„Statele Unite și națiunile din Eu
ropa occidentală au legături istorice 
cu. popoarele și națiunile din Europa 
răsăriteană pe care dorim să le men
ținem și să le reînnoim. Stabilitatea 
și pacea în Europa vor fi consolidate 
după lichidarea divizării ei" — se a- 
rată în mesajul prezidențial. „După 
cum am arătat în toastul adresat pre
ședintelui Ceaușescu în timpul vizi
tei mele în România, în august anul 
trecut", a continuat președintele, 
„ceea ce urmărim noi, la urma ur
melor, nu este o pace a hegemoniilor 
sau a uniformităților artificiale, ci o 
pace în care să fie respectate inte- 

l. jesele legitime ale fiecăruia și să fie ( 
salvgardate interesele tuturor".

Iry mesajul său, președintele 
S.U.A. s-a ocupat pe larg de con
flictul din Vietnam. Era de așteptat 
ca președintele S.U.A. să anunțe 
măsuri care să vină in întîmpinarea 
dorinței manifestate de popoarele 
din întreaga lume de a se pune ca
păt războiului din Vietnam. Opinia 
publică a consemnat cu regret fap
tul că în problema conflictului din 
Vietnam mesajul prezidențial nu a 
adus nici un element nou, el consti
tuind o reafirmare a poziției S.U.A. 
In această problemă, care ignorează 
drepturile legitime ale poporului din 
Vietnam de a-și hotărî singur soar
ta. Președintele a anunțat că anul a- 
cesta se va proceda la noi reduceri 
de 
de 
re 
ce 
războiului prin folosirea mai activă 
a trupelor saigoneze în scopul rea
lizării obiectivelor politico-militare 
ale S.U.A.

în mesajul,său, președintele S.U.A. 
s-a ocupat și de situația din Orientul 
Apropiat, subliniind că, după părerea 
Administrației S.U.A., „rezoluția 
O.N.U. din noiembrie 1967 privind 
încetarea focului stabilește condițiile 
care trebuie înfăptuite la fața lo
cului dacă se urmărește realizarea u- 
nei reglementări". O asemenea regle
mentare — a spus el — poate fi rea
lizată „numai prin concesii reciproce 
făcute în cadrul negocierilor de cei 
implicați". Deși s-a pronunțat în fa
voarea unei „limitări a angajării di
recte a marilor, puteri", totuși pre
ședintele Nixon a lăsat să se înțe
leagă că Statele Unite vor continua 
să furnizeze armament Israelului 
pentru „menținerea unui echilibru de 
forțe" în această regiune.

Un capitol al mesajului preziden
țial a fost consacrat politicii econo
mice internaționale a S.U.A. Nixon 
a declarat că administrația sa ■ se 
pronunță în favoarea unui comerț 
mai liber între toate țările. Nu
meroși comentatori politici au re
marcat aici contradicția care există 
între declarațiile cuprinse în mesaj 
și realitatea existentă în legislația 
S.U.A. De altfel, președintele Nixon 
a recunoscut că S.U.A. mai mențin 
încă foarte multe restricții în rela
țiile lor economice cu alte țări ale 
lumii.

1

trupe americane din Vietnamul 
sud, însoțite însă de o intensifica- 
a politicii de „vietnamizare", ceea 
înseamnă în fapt continuarea

țiuni grave (asasinate, răniri, răpiri, 
jafuri sub amenințarea cu moartea 
etc.), ceea ce reprezintă o creștere de 
22,5 la sută în comparație cu anul 
precedent.

Un nou satelit de comu
nicații lansat în U.R.S.S. 
Agenția TASS informează că, la 19 
februarie, în Uniunea Sovietică a fost 
lansat un satelit artificial de comu
nicații de tip „Molnia-1". Satelitul 
este destinat exploatării sistemului de 
legături telefonice, telegrafice și prin 
radio la mare distanță, 
transmiterii programelor 
centrale din U.R.S.S. spre punctele 
rețelei „Orbita", amplasate în regiunile 
Extremului nord, Siberiei, Orientului 
îndepărtat și Asiei centrale sovietice.

precum ți 
televiziunii

0 gală de filme românești 
a avut loc sub auspiciile centrului 
„Marea Britanie-Europa de est", în 
sala cinematografului „Bowater" din 
Londra. Au fost prezentate o serie 
de filme documentare, ilustrînd aspec
te ale vieții economice, social-culturale 
și artistice din țara noastră. La ma
nifestare au participat reprezentanți ai 
Ministerului de Externe, Consiliului 
Britanic, Camerei de Comerț din Lon
dra și ai altor instituții oficiale engle
ze, precum și membri ai Ambasadei 
Republicii Socialiste România la Lon
dra.

in campania 
pentru alegerile 

cantonale
Azi s-a deschis oficial in 

Franța campania pentru a- 
legerile cantonale ce se vor 
desfășura in două tururi de 
scrutin, respectiv, la 8 și 
15 martie. Vor fi aleși cu 
acest prilej 1609 consilieri 
generali (numai in jumăta
te din cantoanele Franței, 
dar in toate cele 96 de de
partamente ale țării, cu ex
cepția orașului Paris). A- 
proape 15 milioane de ale
gători vor fi chemați la 
urne. Departamentele (îm
părțite in arondismente, 
cantoane și comune) consti
tuie, după cum se știe, 
principala unitate adminis
trativă a Franței, fiind ad
ministrate de un prefect, 
delegat al guvernului, asis
tat de o adunare aleasă 
prin sufragiu universal 
(consiliul general), în/ care 
intră tot atîția membri cite 
cantoane cuprinde 
tamentul respectiv; 
tate din numărul 
lor acestor cons.. .
pe cite șase ani, este Srein- 
noită la fiecare trei ani.

Orașele Franței sint azi 
insuficient reprezentate în 
aceste consilii, existente

CORESPONDENTA 
DIN PARIS DE LA 
AL. GHEORGHIU
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de pe vremea cind Franța 
era o țară eminamente a- 
gricolă. Azi, cantonul ru
ral, cu minimum 200 de 
locuitori, si cel urban, cu 
maximum 200 000, sînt egal 
reprezentate in consilii, cu 
toate că, in urma transfor
mărilor din ultimele dece
nii, 65 la sută din populația 
țării trăiește in zone ur
bane.

Cu toate că sub regimul 
actual prefectul a fost în
vestit cu puteri largi, fiind 
șeful executiv al departa
mentului, consiliul general 
joacă totuși un rol im
portant, fiind un fel de 
parlament local: el ad
ministrează departamentul, 
ia hotăriri privind pro
blemele de sănătate, a- 
sistență socială, construc
ții de locuințe, școli, șo
sele. votează bugetul de
partamental ele. In funcție 
de componența sa, conser
vatoare sau democratică, 
consiliul general poate ac
ționa intr-o măsură mai 
mică sau mai mare in in
teresul populației munci
toare, inscriindu-se in rea
litate intr-o anumită orbită 
politică.

Alegerile cantonai» ac
tuale prezintă un interes 
sporit in raport cu cele 
precedente, pentru ci ele 
constituie prima consultare ; 
politică, deși parțială, de : 
la ultimele alegeri prezi
dențiale și de la forme '•ea 
noului guvern. In acest c n- 
text, alegerile pot constitui 
un indiciu asupra pulsului 
politic actual al țării.

Ele vor fi deci un prim 
test, atit pentru majorita
te, cit și pentru partidele 
de stingă, oferindu-le aces
tora din urmă prilejul de a 
explora posibilitățile unei 
tactici comune și ale unei a- 
lianțe electorale, mai ales 
la al doilea tur de scrutin.

Partidul Comunist Fran
cez atribuie o importanță 
deosebită acestor alegeri, 
prezentînd candidați pre
tutindeni.

Acestea sînt clteva din 
considerentele pentru care 
alegerile cantonale sînt aș
teptate cu mult interes.

Un împrumut acordat Iu
goslaviei de către Banca Inter
națională de Reconstrucție și Dezvol 
tare (B.I.R.D.). ImDrumutul este de 4( 
milioane dolari și este acordat în ve
derea lărgirii și modernizării sistemu
lui de telecomunicații.

Podul „Eurasia". La 20 fe
bruarie a avut loc, în prezența pre
ședintelui Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, și a primului ministru desem
nat, Suleyman Demirel, ceremonia în
ceperii lucrărilor la podul suspendat 
peste strîmtoarea Bosfor, care va lega 
Europa de Asia. Podul „Eurasia", care 
va avea o lungime de 1 560 metri și o 
lățime de 33 metri, se va număra 
printre cele mai lungi din lume. El se 
va afla la 64 metri deasupra nivelului 
apelor.

0 campanie de îndepăr
tare a grupurilor de hippies 
din oraș a fost inițiată de poliția din 
Rio de Janeiro. Un reprezentant al 
autorităților a declarat că hotărîrea a 
fost luată deoarece grupurile de 
hippies au devenit „un inconvenient" 
pentru oraș, instalîndu-se în parcurile 
publice „ceea ce este împotriva legii". 
Majoritatea celor arestați sînt străini, 
cei mai mulți venind din Argentina.


