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PRINTR-O HOTARÎRE A CONSI
LIULUI DE MINIȘTRI DIN SEP
TEMBRIE ANUL TRECUT SE PRE
VEDE APLICAREA EXPERIMEN
TALA A SISTEMULUI CONTRAC
TUAL ÎN ACTIVITATEA CABINE
TELOR JUDEȚENE, MUNICIPALE 
ȘI ORĂȘENEȘTI PENTRU PRO- 
--------- — ORGANIZARE ȘTI- 

PRODUCȚIEI ȘI A
BLEME DE 
INȚIFICA A 
MUNCIL

După cum 
întreprindere ... ____
ani compartimente de organizare 
științifică a producției și a muncii. 
Acestea au rolul de a analiza temei
nic modul de conducere a unității, de 
planificare și de realizare a produc
ției și, ca urmare, de a întocmi studii 
care, aplicate, să permită înlătura
rea oricărei Inadvertențe dintr-un 
domeniu sau altul al activității eco
nomice și așezarea, pe baze raționa
le, a muncii, a producției. Se intîm- 
pla însă, uneori, ca, dată fiind com
plexitatea ei, o anumită problemă să 
nu poată fi rezolvată la nivelul În
treprinderii respective în asemenea 
Împrejurări, lucrarea în cauză era 
pur și simplu abandonată, iar efi
ciența economică scontată rămlnea 
în stadiul de deziderat.

în prezent, prin aplicarea prevede
rilor hotărîrii amintite, este urmări
tă tocmai evitarea unor atari situa
ții. Unitățile interesate se pot adresa 
cabinetelor teritoriale de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
iar acestea, Ia rîndul lor, apelînd la 
specialiști reputați, competenți, fac 
posibilă soluționarea oricărei pro
bleme de organizare a producției și 
a muncii. într-o întreprindere sau 
alta. Ca formă. între unitățile solici
tante și cabinet, pe de o parte, și în
tre acesta și specialiștii colaboratori,

se știe. în
activează

fiecare 
de cîtiva

pe de altă parte, Intervin contracte 
bilaterale. Pe plan financiar, cabine
tele țintesc ca din încasările primite 
de la întreprin/îrile beneficiare de 
studii, după ce au achitat drepturile 
colaboratorilor, 
pere propriile cheltuieli și, în plus, 
să realizeze beneficii, adică să se au- 
tofinanțeze

Toate acestea — sub aspect teore
tic. Cum se prezintă lucrurile în 
practică ? Cum se înfăptuiesc preve
derile hotărîrii ? De la bun început, 
trebuie să arătăm că, deși perioada 
de cînd se aplică noua reglementare 
este relativ scurtă, marea majoritate 
a cabinetelor județene de organizare 
științifică a producției și a muncii 
s-au angrenat cu nădejde și au pă
șit „cu dreptul" în noua lor activita
te. Tov. Mihail Rădoi, șef de servi
ciu în Ministerul Muncii, ne-a pre
zentat o situație statistică din cara 
rezultă că, în medie, în 1970, fiecare 
cabinet județean a incheiat cu di
verse unități economice, cîte 7—8 
contracte, în unele locuri — Iași, 
Cluj — ajungîndu-se chiar Ia 20 de 
contracte. Dar dincolo de numărul 
lor, e necesar a fi relevată varieta
tea- tematică abordată și, lata! ales, 
eficiența studiilor întocmite. Studiul 
privind valorificarea deșeurilor re
zultate la prelucrarea produselor 
din material pjastic — contractat de 
fabrica „Viitorul" din Oradea cu ca
binetul județean Bihor — va permite 
obținerea unor venituri suplimentare 
de cinci milioane lei. La fel, un stu
diu privind raționalizarea transpor
tului intern și a fabricației de amba
laje din lemn — studiu efectuat prin 
intermediul cabinetului județean Il
fov — va avea o eficientă con
siderabilă. în fine, pentru a în
cheia șirul exemplelor, studiile în-

să poată să-și aco-

tocmite prin cabinetul județean Satu- 
Mare — printre care cele al căror 
beneficiar este combinatul de exploa
tare și industrializare a lemnului, 
privind îmbunătățirea organizării de
pozitului final la exploatarea Bicsad 
și a fluxului tehnologic la fabrica de 
mobilă-corp și la secția de scaune — 
vor avea, de asemenea, eficientă e- 
conomică.

în general, sumele plătite de între
prinderi pentru studiile contractate 
cu cabinetele județene nu au depă
șit 50 000 de lei. Deci, fondurile de 
producție sau cele pentru tehnica 
nouă — din care se suportă aceste 
plăți — ale unităților economice au 
fost foarte puțin grevate. în aceste 
condiții, evident, eficiența antecalcu- 
Iată își sporește ?i mai mult valoa-

Dan MATEESCU 
Octav GRUMEZA 
Aurel POP

(Continuare tn pag. a lll-a)
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o
cică intr-un comparti
ment -Ițe tren călăto
reau iepuraș, un 
■rs, un'lup și o vulpe, 
ieși era compartiment 

Je nefumători, iepu
rașul și-a aprins o ți
gară. Ursul a protestat 
șl atunci iepurașul jig
nit l-a invitat pe cu
loar. După citeva mi
nute s-a întors, și-a ne
tezit blănița și a des
chis fereastra ca să 
arunce afară... blana 
ursului. Lupul l-a ru
gat să închidă fereas
tra ca să nu se facă 
prea mult curent. Ie
purașul l-a poftit a- 
fară, pe culoar, și a 
revenit după alte cite
va minute. Și-a netezit 
blănița și a agățat in 
cuier coada lupului. 
Nici nu apucase bine 
să-și vină in fire vul
pea care — cit era ea 
de t ulpe — nu price
pea nimic, cînd un leu 
a deschis ușa și a în
trebat cu glas tunător : 
„L-a mai necăjit ci
neva pe nrietenul meu 
iepurașul 7"

Anii au trecut și 
morala anecdotei — u- 
neori și anecdotele au 
morală — s-a cam de
modat pentru că de 
atunci s-au înscris mul
te goluri in poarta ne
potismului, a pilelor, a 
protecției, a familiuțe- 
lor. Cerințele mereu 
creseînde de compe
tență, calificare, studii 
de specialitate, incu- 
ra:area criticii, stimu
larea dezvăluirii cu 
curai a lipsurilor au 
avut ca rezultat, prin
tre alte efecte saluța~e, 
șubrezirea poziției ie
purașilor și a leslor 
lor coresnunzători. Dar 
iată că de la o vreme 
încoace a apărut i>e 
alocuri un nou tip de 
iepuraș, pe care mi-as 
permite, parafrazînd 
anecdota defunctă, să-l 
botez., iepurașul far
sor.

Iepurașul farsor nu 
are la drept vorbind 
nici un fel de proptea 
șl cunoaște nume de 
„lei" doar din auzite.

Circula tntr-o vreme 
anecdotă cam așa :

precum jucătorul 
•.ărți care relansea

ză cu doi șeptari și se 
preface servit, iepura
șul nostru joacă toată 
viața, sau „cit ține", 
intr-o neîntreruptă ca- 
cialma. Iată, in linii 
mari, cum procedează. 

Strecoară la urechea 
unui ins, cunoscut prin 
capacitatea de a difu
za „confidențe", că 
soția sa sau cumna
tul stju, sau altcineva 
foarte apropiat, este 
rudă sau prieten cu un

SCHIȚA
DE PORTRET

om ce deține o funcție 
de răspundere.

O dată pusă pe 
rampa de lansare 
pseudo-racheta influ
enței, iepurașul stă 
cuminte și așteaptă 
desfășurarea eveni
mentelor. După două- 
trei săptămîni, dacă 
vreunul mai slab de în
ger a mușcat momeala, 
se arată primele sem
ne. Bunăoară, iepura
șul farsor întirzie de 
citeva ori la condică 
și observă că șeful său 
ierarhic se face că 
plouă. Atunci iepura
șul începe să lucreze 
intens pentru crearea 
unei aureole de invul
nerabilitate. De pildă, 
cînd se face programa- 
roa con-ediilor. el de
clară sibilinic : „Mie 
îmi e total indiferent. 
Dar nevastă-mea e li
beră numai in august 
cînd e invitată... in fa
milie". Și iepurașul ia 
concediu In august, 
pentru că cine ar pu
tea să fie atit de lipsit 
de inimă incit să-l 
împiedice pe un soț să 
stea cu nevasta... in 
familie 7

Iepurașul farsor re
curge și la alte trucuri, 
cum ar fi autotelefo- 
nul. Formează de la

birou propriul său 
măr de telefon 
provizează un 
log travestit in 
cu o presupusă 
tară. Ceva de genul: 
„Tovărășica Stela 7 
Spune-i șefului că l-a 
căutat Viorel". Amabil 
și protector cu colegii, 
el oferă și 
ca să ' 
țigări 
xuri 
Caută 
timente mai puțin cu
noscute ca să dea im
presia că el — om cu 
relații — le-a procu
rat cine știe de unde.

Oricit ar părea de 
ciudat, uneori aceste 
stratageme grosolane 
dau rezultate. Dacă nu 
chiar o avansare, pen
tru că și naivitatea 
are limitele ei, măcar 
o posibilitate de-a tra
ge chiulul cu randa
ment. Rar, dar tot sa 
mai Intimplă. Iată cum. 
undeva, un om cinstit, 
serios, muncitor, care 
nu-și vede capul de 
treburi, habar nu are 
că in presupusa lui 
umbră, un iepuraș șme
cher, total necunoscut,

■ mănincă varză și mor
covi de pomană !

Din fericire, pină In 
cele din urmă, balonul 
de săpun al iepurașu
lui farsor explodează 
din senin. Cineva, in
dignat, se apucă să-l 
scarmene pe iepurașul 
chiulangiu, iar slabii de 
înger — care ar trebui 
să înțeleagă bine că 
societatea noastră res- 
p’nge asemenea prac
tici — constată cu stu
poare că nimeni nu a 
sărit in a-utorul blănl- 
ței bănuite prețioasă.

Fie ca aceste mo
deste rinduri să ajute 
la depistarea iepurași
lor farsori care — VA 
RUGAM SA ȚINEȚI 
MINTE — spre deose
bire de fazani ori po- 
tirnichi, pot și trebuie 
să fie vînați tot anul, 
intrucit la noi nici o 
lege nu ocrotește ră
pitoarele, nici măcar 
travestite in iepurași.

SE DEZVOLTĂ

PLATFORMA

PETROCHIMICA

DIN PITEȘTI
PITEȘT1 (corespondentul 

„Scînîeli", Gh. Cîrstea). — în 
anii actualului cincinal, plat
forma petrochimică de la Pi
tești va cunoaște o continuă 
dezvoltare. La combinatul pe
trochimic au început lucrările 
celei de-a doua etape de dez
voltare, în urma căreia se va 
dubla capacitatea de produc
ție actuală a acestei moderne 
unități economice.

Constructorii LC.M.-Pitești 
au început fundațiile șl tera- 
samentele la instalația de pi- 
roliză, cu o capacitate de 
200 000 tone etilenă pe an. Ei 
lucrează, de asemenea, la ri
dicarea fabricii de polietilenă 
de joasă presiune. Totodată, 
se execută lucrări de alimen
tare cu apă, rețele electrice, 
drumuri etc.

Pe aceeași platformă piteș- 
teană au început lucrările la 
unele obiective prevăzute pen
tru cea de a doua etapă de 
dezvoltare a rafinăriei.

Acum un veac șl Jumătate, în 
noaptea de 18 spre 19 ianuarie 1821, 
Tudor din Vladimiri, cel ce avea să 
devină conducătorul marii răscoala 
populare din 1821, pornea din Bucu
rești, în fruntea unei cete de ar- 
năuți, spre Tîrgu-Jiu, spre a-i ridica 
pe panduri și apoi „tot norodul ome
nesc din București și din celelalte o- 
rașe și sate ale Țării Românești", Îm
potriva nedreptăților sociale și a a- 
supririi naționale.

în marea carte a trecutului milenar 
al poporului român, în istoria lupte
lor sale revoluționare, răscoala lui 
Tudor Vladimirescu t „ L.gc.Iz ~ 
nul din cele mai 
remarcabile mo
mente, cu ample 
consecințe asupra 
întregii evoluții — 
politice, economi
ce, sociale — a so
cietății românești 
in deceniile urmă
toare. Ca o adevă
rată replică dată.
de dincoace de ...
populare conduse de Horia, Cloșca și 
Crișan, care zguduise în 1734 părțile 
românești, transilvane, ale Imperiului 
habsburgic, răscoala din 1821 a con
stituit o nouă și indubitabilă dovadă 
a crizei profunde care cuprinsese re
gimul feudal și regimul dominației 
străine asupra țărilor române , am
bele mișcări revoluționare au avut 
Înscrise pe stindardele lor eTberarca 
socială și națională, și ambele au 
fost, cu temei, considerate ca pri
mele manifestări ample de masă ale 
redeșteptării na’ionalc, primele ma
nifestări revoluționare de masă ale 
națiunii române constituite în sensul 
modern al cuvîntului.

Patriot înflăcărat, revoluționar 
dirz, înzestrat cu o energie de fier 
și minte luminată, Tudor a chemat 
poporul să i se alăture în lupta pen
tru neatirnarea neamului, pentru 
scuturarea jugului otoman, pentru 
alungarea fanarioților, care tîrguiau 
domnia țării. Ieșit din rîndurile po
porului, el s-a identificat cu năzuin
țele seculare de dreptate socială alo 
maselor asuprite, ale țărănimii, su
puse unei crîncene exploatări do 
moșieri și fanarioți.

Ca exponent al conștiinței națio
nale. Tudor era însuflețit de ideile 
făuririi statului național unitar ro-

s-a înscris ca u-

nti- 
im- 

mono- 
dialog 
secre-

și

mici daruri 
impresie : 

de soi, pi- 
port-chei.

facă 
mai 
sau 
să fie din sor-

Snșa GEORGESCU

„Ne plecăm eu venerație tn fața eroilor națiunii, tn fața celof 
care nu și-au precupețit viața pentru a asigura libertatea și 
progresul poporului român, care au pus, la timpul lor, o piatră 
la temelia mărețului edificiu pe care 11 înălțăm astăzi pe me
leagurile României socialisto".

NICOLAE CEAUȘESCU

el a aspirat spre unirea poll- 
țărilor române, a întregului 
român, „ca unii ce sîntem 
neam, de o lege... la un gind 

cîștiga

mân ; 
tică a 
popor 
de un 
și intr-un glas... să putem . _ 
deopotrivă dreptățile acestor Prinți- 
paturi, ajutorîndu-ne unii pe alții". 
După cum l-a caracterizat Nicolae 
Bălcescu, Tudor vorbea în numele 
poporului și personifica deșteptarea 
Iui. Tocmai de aceea, în conștiința 
generațiilor următoare, ecoul mișcării 
revoluționare conduse de Tudor 
s-a ridicat la valori supreme : Tudor 
a intrat în galeria marilor figuri ale 
istoriei românești, iar opera sa a de-

împeriului habsburgic, ca și cu zo
nele balcanice ale imperiului oto
man, expansiunea economică a Aus
triei spre părțile Dunării de Jos șl 
Marea Neagră, transformările pro
funde in modul de trai al claselor 
avute, ca și alți factori de naturi di
ferite au 
un interes 
tru piață 
cuțire a

dus în mod inexorabil la 
crescînd al boierilor pen- 

și implicit la o as- 
__ _ contradicțiilor sociale. 
Exploatarea boierească se intensifică, 
obligațiile țărănimii clăcașe sînt 
mereu sporite, zilele de clacă du- 
blîndu-se și chiar triplîndu-se ; drep
turile clăcașilor

150 DE ANI DE LA RÂSCOALA POPULARĂ
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CONDUSADETUDORVLADIMIRESCU
Carpați, răscoalei

Combinatul de industrializare a lemnului de la Tr. Severin Foto : Gh. Vințllă

venit un sfînt port-drapel pentru ge
nerațiile anului 1318, Unirii, Plcvnel 
și Mărășeștilor, fiind cu prețuire cin
stit! de cei ce înalță în vremurile 
noastre edificiul grandios al Româ
niei socialiste, libere și independente.

■ir
în zorii veacului al XIX-lea, criza 

societății feudale căpătase un carac
ter acut. Revoluția franceză și 
războaiele epocii napoleoniene dă
duseră lovituri mortale regimu
lui feudal, zdruncinaseră mari im
perii și regate feudale. Conducă
torii reacțiunii europene, reuniți 
în 1815 la Congresul 
speraseră zadarnic 
asupra lui Napoleon și 
„sfintei Alianțe" ar putea 
gravele fisuri ale edificiului 
Nu avea să treacă nici un 
de la victoria aparentă din 
valul luptei revoluționare pentru eli
berarea din jugul servitutilor feudale 
— corespunzător cerințelor obiective 
ale dezvoltării societății — va cu
prinde din nou zone întinse ale con
tinentului. Italia. Spania, imperiul 
otoman și imperiul țarist vor consti
tui. în anii 1820—1830. principalul tea
tru de acțiune al forțelor revoluțio
nare. Acesta a fost cadrul internațio
nal în care avea să se desfășoare, și 
în care s-a integrat organic, marea 
ridicare de mase a românilor din 1621. 
...Cauzele ei își au însă rădăcinile 
în condițiile specifice — economice, 
politice, sociale — ale societății româ
nești de la finele veacului al XVIII- 
lea și începutul celui de-al XIX-lea, 
Asistăm in această perioadă la 
adincirca necontenită a contradicție! 
fundamentale a orînduirii feudale — 
dintre stăpinil de moșii și masa ță
rănimii clăcașe. îngrădirea monopo
lului otoman asupra comerțului Prin
cipatelor după pacea de la Kuciuc- 
Kainargi extinderea schimburilor 
comerciale ale Principatelor cu zo
nele transilvane și austro-boeme ale

de la Viena, 
că victoria lor 

crearea 
astupa 
feudal, 

deceniu 
1815 și

Prezență de prestigiu în 
rîndurile intelectualității 
sătești, profesorul. învăță
torul se bucură, astăzi, da 
o nouă demnitate, corespun
zătoare rolului său în dez
voltarea vieții spirituale din 
comunele și satele patriei 
noastre socialiste. Unde în
cepe și unde se termină a- 
cest rol. care sînt dimensi
unile terenului de activitate 
al cadrelor didactice ? Dacă 
vel adresa această întrebare 
profesorului Constantin 
Mesteacăn, din Polovragi, 
el îți va răspunde că acest 
teren se confundă cu îhsăși 
viața satului, că rolul pro
fesorului începe in școală, 
dar se continuă, tn mod fi
resc, în afara ei — inte- 
grîndu-se. ca un element 
dinamic, procesului complex 
al ridicării satului la cultu
ră. al formării conștiinței 
socialiste, al satisfacerii ne
cesităților de cunoaștere și 
de frumos ale colectivității 
în mijlocul căreia trăiește. 
Și dacă, de mai bine de 20 
de ani. numele lui Cons
tantin Mesteacăn este le
gat de activitatea căminu
lui cultural din Polovragi 
— cotată printre fruntașele 
așezămintelor de cultură 
din județul Gorj — acest 
fapt atestă pasiunea și înal
ta răspundere cu care pro
fesorul își înțelege misi
unea, ca o prezență vie, 
permanentă și stimulatoa
re în viața socială, — 
un ferment al 
ților culturale, 
educative din 
sa. Aceeași atitudine 
de nobila lor menire este 
proprie profesorilor Cră-

ca 
activită- 
artistice, 
comuna 

fată

' 'l

r-''

PROFESORUL
în viața satului

din Samari- 
Dădălău din

clun Balaban 
tești, Nicolae 
Mătăsari și altor numeroase 
cadre didactice din Gorj. 
După cum observa — in ca
drul anchetei noastre — to
varășul Vasile Romanescu. 
inspector general al Inspec
toratului școlar județean, 
„cele aproape 3 000 de cadre 
didactice care profesează in 
prezent în școlile județului 
sînt antrenate, sub diverse 
forme, într-o muncă ideo
logică și de propagandă, 
sprijină sau conduc activi
tatea căminelor culturale, 
jumătate exercitând în mod 
direct și permanent o ac
tivitate cultural-artisțică".

Ne-am oprit pentru o zi 
la școala din comuna Mu- 
șetești. Tovarășul Dumitru 
Roșculete. directorul șco
lii și secretarul comitetu
lui comunal de partid, ne-a 
prezentat o experiență inte
resantă a cadrelor didactice 
de aici privind modul în 
care este organizată și di
rijată activitatea căminului 
cultural. Fiecare profe
sor apreciază, la în
ceput de lună, cu ce ar 
putea participa la activita-

tea căminului cultural. Pe 
baza acestor aprecieri-anga- 
jamente și. bineînțeles, a 
programului căminului cul
tural. se întocmește planul 
de activitate. Acesta este 
discutat în consiliul peda
gogic. aprobat și devine, 
după expresia directorului, 
„literă de lege". Așa se 
explică faptul că aici, echi
pa de teatru are o adevă
rată stagiune cu 4—5 piese 
„bine lucrate" și pe care le 
joacă atit in comună, cit 
și in satele vecine. Seara, 
la căminul cultural am a- 
plaudat programul. brigăzii 
artistice de agitație, al că
rui text, realizat de un grup 
de profesori, era concret, la 
obiect. Tinerii spuneau că 
acest program — căruia 
l s-au adus actualizările 
necesare — a fost prezen
tat de patru ori pină la 
acea dată „cu sala plină".

Cadrele didactice din a- 
ceastă comună înțeleg par
ticiparea lor la viata spiri
tuală a satului nu numai 
in postura de animatori, 
dirijori sau membri ai for
mațiilor artistice. întîlnirile 
cu cetățenii în eficiente seri

■

de a folosi șl 
lucra moșiile în 
schimbul dijmei 
în produse sint 
tot mai îngrădite. 
Pădurile, pășunile, 
iazurile 
moșiile I 
— avînd 
boieri în 
economiei 
schimb o

de pe 
boierești 

pentru 
i cadru! 
i de 
valoare 

sporită — slnt tot mai greu și tot mai 
scump accesibile țărănimii.

Pe tărimul comerțului cu produse 
și al comerțului cu bani se dezvoltă 
accelerat burghezia. Interesul boieri
mii de a obține beneficii rapide, 
fără investiții si fără riscuri, din ex
ploatarea moșiilor stimulează forma
rea păturii de arendași — copărtașl 
la exploatarea de tip feudal a țără
nimii clăcașe. dar totodată și între
prinzători de tip capitalist în comerț 
și în industria incipientă.

Noile clase și pături sociale stnt 
Insă înt^-o vădită stare de inferiori
tate politică față de boierime și cle
rul înalt — fiind excluse de la func
țiunile publice importante — și de 
Inferioritate economică față de co- 
merciantii, meseriașii și cămătari! 
supuși străini, exceptați de la im
pozite și — sub protecția consulilor 
respectivi — liberi să încalce legile 
țării in materie civilă și penală și să 
concureze producția breslelor autoh
tone. în mod obiectiv, această concu
rență a supușilor străini — denumiți 
„sudiți" — contribuie substanțial la 
descompunerea breslelor, la lărgirea 
pieței interne și, implicit, la procesul 
de descompunere a vechilor relații 
feudale. Fenomenul constituie o ca
racteristică a epocii, iar ponderea lui 
tn explicarea fenomenelor social-eco- 
nomice și politice ulterioare este deo
sebit de importantă.

Ceea ce a amplificat la maximum 
și a adus în faza exploziei revoluțio
nare contradicțiile societății româ
nești. la pragul dintre secolul aî 
XVIII-lea și al XIX-lea, a fost cri
za regimului de dominație turco- 
fanariot, reflectare în condițiile spe
cifice țărilor române a crizei ce zgu
duia imperiul otoman. în această 
epocă. Principatele devin teatrul prin
cipal de operațiuni în războaiela

Matei IONESCU

(Continuare tn pag. a III-a)
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de întrebări șl răspunsuri, 
brigăzi științifice, lectorate 
cu public pe diferite teme, 
simpozioane, șezători și 
procese literare au devenit 
acțiuni cu caracter perma
nent. dînd activității cămi
nului cultural complexita
tea și perspectiva cerute de 
noua viață spirituală a sa
tului.

Din păcate insă, nu am 
putut consemna asemenea 
răspunsuri vibrante ale ca
drelor 
rile 
ale 
ra 
toate localitățile 
Iar. în multe cazuri, nepar- 
ticiparea la viața culturală 
era datorată unui fenomen 
cu consecințe nu arareori 
negative și asupra activită
ții didactice propriu-zise : 
navetismul. în satele comu
nei Arcani. de pildă, din 56 
cadre didactice, numai 20 
sînt localnice. O situație cu 
profunde implicații în viața 
spirituală a acestei așezări 
La școala din satul Runcu. 
aparținînd acestei comune, 
din 13 cadre didactice, uns
prezece părăsesc școala și

didactice 
căminului 

activității 
orelor de

la chemă- 
cultural, 

din afa- 
clasă, în 

vizitate.

SPORT
HAHDBAL : Universitatea Timișoara a obținut victo

ria, în primul meci din sferturile de fi
nală ale „C.C.E.", dar...

SCHI: „Cupa Unirii" - o competiție reușită 

BASCHET : întreceri disputate în campionatul națio* 
nai

FOTBAL : Plin „sezon de Iarna" In București

ALTE ȘTIRI DIN ȚARA ȘI DE PESTE HOTARE IN 
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satul o dată cu ultimul su
net de clopoteL Sînt nave
tiști. Evident, e greu de 
vorbit — în multe din ast
fel de cazuri — despre acea 
legătură strînsă între pro
fesori și locuitorii satului 
respectiv, despre acea mul
tilateral necesară continua
re a activității profesorului 
după terminarea orelor de 
curs — fie că e vorba des
pre legătura cu părinții ele
vilor. fie că e vorba despre 
diferitele activități social- 
culturale care implică pres
tigiul și competența cadru
lui didactic. Profesorul Nică 
Bîcoi ne înfățișa rezultatele 
remarcabile obținute în ac
tivitatea sa pe tărîm cul
tural... anul trecut. Si a-

M. DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii*
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Anefii își continuă pregătirile 

in sală
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Domnu'ui ION GMEORGNE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

în numele guvernului șl poporului malayezian, doresc să vă 
mulțumesc sincer pentru amabilul dumneavoastră mesaj de com
pasiune.

Sînt bucuros să arăt că apele s-au retras aproape în întregime 
șl că s-au luat toate măsurile pentru ca activitatea în regiunile 
sinistrate să reintre în normal.

TUN ABDUL RAZAK
prim-ministru al Malayeziai
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La Oradea a fost inauguratactualitatea culturală MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR

sticlă

Primul Anuar
statistic

al județului

(Agerpres)

Pe urmele unor scrisori
CARNET MUZICAL Cresc rmdurile

meșteșugarilor

de artă bucureștene 
această săptămînă o

Construcțiile 
anului 71

La Anina, Bocșa, Caransebeș, 
Oravița, Reșița și in alte locali
tăți din județul Caraș-Severin

TURNEUL TEATRULUI „GIULEȘTI' 
ÎN DANEMARCA

iși. află o 
autonomă, 
simplitate

Spre sfîrșitul acestei luni, colecti
vul Teatrului „Giulești" va pleca In
tr-un turneu în Danemarca. Teatrul 
„Giulești-1 este cel de al doilea tea
tru românesc care va vizita această 
tară, după Teatrul „C.I. Nottara".

Prețuirea pe care și-a ciștigat-o 
arta noastră teatrală în Danemarca 
se reflectă și în invitația făcută. Tea
trului Giulești, de a participa la 
deschiderea primului Festival inter
național de teatru de la Copenhaga.

Pentru acest turneu, teatrul bucu- 
reștean și-a ales două dintre spec
tacolele sale de succes : „Meșterul 
Manole" de Lucian Blaga și „Nunta 
lui Figaro" de Beaumarchais. Regizo
rul celor două spectacole este Dinu 
Cernescu.

RADIOFONIC ne 
aparatelor pentru a 
martori" de Peter

Bătălia pentru Alger, frescă drama
tică a unor, momente importanțe ale 
luptei poporului algerian pentru in
dependență, este o producție Igor 
Film-Roma cu participarea studiouri
lor Casbah-Film Alger. La Bienala de 
la Veneția 1966, filmul a fost distins 
cu Leul de Aur de San Marco, Pre
miul Criticii FIPRESCI, Premiul ora
șului Veneția, Premiul OCIC. Sce
nariul : Franco Solinas. Regia : G. 
Pontecorvo. Imaginea : Marcello Gat
ti. Muzica : E. Morricone și G. Pon
tecorvo. Cu : Jean Martin, Jacef 
Saadi, Brahim Haggiag.

Cluj, și Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Relevînd semnificația inaugurării 
Muzeului Țării Crișurilor, vorbitorii 
au arătat, că acest nou așezămint va
lorifică . tot ceea ce este mai repre
zentativ in cultura și istoria Bihoru
lui. infățișînd lupta de veacuri a po
porului nostru pentru realizarea as
pirațiilor sale, lupta comună a oame
nilor muncii români, maghiari și de 
alte naționalități, care de secole vie
țuiesc împreună pe aceste meleaguri. 
S-a subliniat că muzeul ilustrează, 
totodată, continuitatea poporului ro
mân pe aceste plaiuri și a unor tra
diții progresiste care au făcut ca a- 
cest ținut să fie racordat in perma
nență la circuitul spiritual al întregii 
națiuni. Vorbitorii au exprimat adîn- 
ca mulțumire și recunoștința deplină 
față de conducerea superioară de 
partid, personal față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru îndru
marea și sprijinul acordat în realiza
rea acestui muzeu.

După tăierea tradiționalei panglici 
inaugurale, asistența a vizitat sec
țiile muzeului

mere".
• TEATRUL DRAMATIC DIN 

BAIA MARE a prezentat joi 14 ia
nuarie cea de-a 4-a premieră a sta
giunii — piesa „Lovitura" de Sergiu 
Fărcășan. Regia : Petre Popescu, 
Scenografia : Giulio Tincu. Distribu
ția : Sandu Popa. Vasile Constanti- 
nescu. Radu Dimitriu. Teofil Turtu
rică. Ecaterina Sandu. Vasile Prisă- 
caru, Larisa Stase-Mureșan și Tzenka 
Velceva Binder.
• TEATRUL DE STAT „VALEA 

JIIJLW DIN PETROȘANI a pre
zentat - recent, în premieră pe tară, 
piesa „Pleacă berzele" de Ion Minu- 
lescu. Regia : Marcel Șoma. Sceno
grafia : Aurel Florea. In distribuție : 
Chira Scarlat. Nicolae Nicolae. Va
ier Donca, Alexandru Codreanu, 
Mircea Zabalon. Ludmila Petrov, 
Constanța Nicolau, Lucia Lucan, Va
sile Duțu,

Soliști ai filarmonicii bucureștene 
se adresează tinerilor

Galeriile 
cuprind în 
serie de expoziții recent des-
- In sălile DALLES : • EX
POZIȚIA DE ARTA PLAS
TICA SOVIETICA ; • Expo
ziția retrospectivă de pictură 
LUCIA DEMETRIADE BALA- 
CESCU.
— La Galeriile „Orizont" 
(B-dul Nicolae Bălcescu, 23): 
Expoziția de pictură ANA 
AZVADUROVA CIUCUREN- 
CU.
— La galeriile „Amfora" (str. 
Mihai Vodă 2) : Expoziția de 
sculptură LEHEL DOMOKOȘ 
Joi 21 ianuarie vor avea loc 

vernisajele expozițiilor de pic
tură NICOLAE DRAGUȘIN, la 
galeriile de artă „Simeza", și 
AUREL DINULESCU, RODICA 
TANASESCU GHEVREA, DAN 
ALDEA. in sala Kalinderu.

COLABORĂRI
Șl SCHIMBURI CULTURALE

In acest an, constructorii ie
șeni vor ridica, printre altele, un 
spital modern de neurochirurgie, 
un magazin universal, cămine 
studențești, precum și peste 3 550 
de apartamente din fondurile 
statului, in afară de numeroa
se locuințe proprietate persona
lă.

Pe malul Bahluiului se va con
strui un nou și mare cartier ie
șean, care va purta numele dom
nitorului Alexandru cel Bun. 
Conceput după principiile urba
nismului modern, noul cartier 
va avea, In final, peste 7 600 de 
apartamente.

Sculptură în

Scenă din piesa „Duet” de Audi Audrieș prezentată recent în premieră 
pe țară de Teatrul Național „vasile Alexandri" din lași

In Covasna a fost editat pri
mul Anuar artistic al ju
dețului. Lucrarea iși propune 
redimensionarea datelor statis
tice din primii ani ai cincina
lului trecut la nivelul actualului 
județ și demonstrează dezvolta
rea accentuată — in domeniile 
economic și social-cultural — pe 
care a cunoscut-o această parte 
a țării in perioada 1965—1969. 
Cele douăsprezece capitole ale 
anuarului urmăresc îndeaproape 
dinamica unor indicatori de bază 
privind dezvoltarea industriei, 
agriculturii, creșterea și folosi
rea forței de muncă, a populație'' 
a investițiilor și construcțiil' 
înflorirea învățămîntului și c< 
turii. Lucrarea prefigurează 
pune bazele apariției, in cufsui 
anului curent, a unui anuar sta
tistic care să cuprindă și datele 
din 1970, respectiv întreaga pe
rioadă a cincinalului care s-a 
încheiat.oară, la blocurile 55 nord și 55 sud 

din Brașov, semnalate în sesizarea 
cu care au debutat rîndurile de față. 
Cum se explică faptul că ele sînt 
lipsite de apă caldă menajeră ? 
„Lotul de instalații a greșit. Nu a 
respectat proiectul de execuție" 
(Florin Căpraru, mecanicul-șef al 
sectorului I I.L.L.) „De această 
situație se fac vinovați constructo
rul — Șantierul 501, și beneficiarul 
— I.L.L.'1. (Eugen Koller, șeful lo
tului de instalații). Adevărul este că 
la aceste nereguli au o contribuție 
comună atit constructorul și insta
latorul, cit și I.L.L., care a luat în 
primire lucrarea. Cu ani în urmă, 
cind cele două blocuri erau gata de 
recepție, s-a constatat cu uimire că 
se „omisese" (!) executarea cana
lului termic care trebuia să asigure 
apa caldă. S-a recurs la o soluție 
provizorie și departe de a fi satis
făcătoare : racordarea celor două 
blocuri la canalul termic al altor 
imobile. De atunci, nici I.L.L. și 
nici întreprinderile de construcție 
și instalații nu și-au mai pus pro
blema revenirii la prevederile pro
iectului. Soluția,

Orologiul Kremlinului este o pro
ducție a studioului „Mosfilm" în re
gia lui Viktor Gheorghiev. Imaginea: 
Vladimir Nahabțev. Muzica : Andrei 
Eșpai. Cu : Iurii Kaiurov, Anatoli 
Faîkovici, Boris Livanov. Acțiunea se 
desfășoară în Rusia anului 1920 — an 
in care tînăra republică sovietică se 
resimte după urmările războiului. Fil
mul — una dintre marile creații ale 
cinematografiei sovietice — urmă
rește aderarea intelectualilor la im
perativele construcției societății noi, 
socialiste.

de înalt, prestigiu ca 
cele ale lui Pablo Pi
casso, Max Ernst, Jean 
Cocteau, Marc Chagall, 
Jean Hans Arp, E. S. 
Matta, Lucio Fonta
na etc. — ale căror 
lucrări sînt prezentate 
acum publicului ro
mânesc — calitatea cu 
totul remarcabilă a 
execuției acestor lu
crări, realizate de cele 
mai multe ori după 
desene ale artiștilor 
citați, se datorează în 
întregime atelierului 
venețian. Șl nu poate 
ti decît un prilej de 
mîndrie faptul că in 
cadrul unei expoziții 
de o asemenea ținută 
artistică sint prezen
te lucrări ale artiști
lor români Eugen Is- 
pir și Sever Frențiu.

considerată la în
ceput provizorie, 
a fost astfel, în 
mod arbitrar, per
manentizată.

Uneori. nici 
măcar nu se cu
nosc locurile unde 
se petrec „gitui- 
rile" în rețeaua 

de încălzire. Se Încearcă depis
tarea defectelor de construcție 
dar fără efect. La Petroșani, în mai 
multe blocuri, instalațiile de încăl
zire nu funcționează. Comitetul 
executiv al consiliului popular mu
nicipal a apelat, la un moment dat, 
la ajutorul proiectanților de la 
I.S.C.A.S.-București. Aceștia au

La Palatul Baroc din Oradea a fost 
amenajat un complex muzeal căruia 
i s-a dat numele evocator de Muzeul 
Țării Crișurilor. Act cultural de re
zonanță in viața regiunii și a țârii, 
inaugurarea acestui complex, care a 
avut loc duminică dimineața, se în
scrie ca una din manifestările de 
prestigiu organizate în întîmpinarea 
glorioasei aniversări a Partidului Co
munist Român, reprezintă un cald și 
prețios omagiu adus de oamenii mun
cii bihoreni — români, maghiari și 
de alte naționalități — luptei și acti
vității de cinci decenii a partidului.

La festivitatea inaugurării a luat 
parte tovarășul Iile Rădulescu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R. Manifestarea 
a fost deschisă de Szanto Ștefan, 
prim-secretâr al Comitetului munici
pal Oradea al P.C.R., primarul muni
cipiului Oradea, după care au luat 
cuvintul Victor Bolojan, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Oradea 
al P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, Pusztai Emeric, 
membru al Biroului Comitetului ju
dețean Oradea al P.C.R., membru al 
P.C.R. din ilegalitate, Gheorghe Pro- 
toponescu, director adjunct al-Muzeu
lui de istoria al Transilvaniei din

lui de la Tg. Mureș mai contribuie 
doi oaspeți din Iugoslavia : sceno
grafia Radmila Radoevici, autoarea 
costumelor, și compozitorul Milan 
Asiei, autorul muzicii de scenă.

de 
tru Cultură 
In sălile 
s-a deschis 
XXXVIII-a 
ție internațională 
sculptură în 
Un oraș — 
dar mai ales 
de două

Sub auspiciile Comi
tetului de Stat pen- 

~ “ și Artă,
Ateneului 
cea de-a 

expozi- 
de 

sticlă. 
Veneția, 

munca 
decenii, 

munca asiduă, ne
precupețită a unui 
mare entuziast (numit 
în prefața catalogului 
cu funcția de „regi
zor” sticlar) — Egi- 
dio Constantini, au 
contribuit la reactua
lizarea și impunerea 
pe plan internațional 
a acestei arte. Iar dacă 
In sprijinul afirmării 
ei pe planul foarte 
larg al vieții artistice 
pot fi evocate nume

Materia delicată și 
transparentă a sticlei, 
pusă în valoare prin- 
tr-o adecvată regie lu- 
ministică, descoperă, 
fiecăreia . dintre lu
crări,'energii poetice, 
latente sau actualiza
te, aduce parcă la su
prafață bogățiile mi
rifice ale lumii. Este 
o lume proprie, o lu
me a culorii și lumi
nii, o lume care reflec- 
tînd realul 
existență 
Aparenta 
ascunde o știință pro
digioasă, o muncă a- 
tentă și susținută pen
tru organizarea unor 
ansambluri in care sti
cla este investită cu 
funcții spirituale și 
morale.

Marina PREUTU

în ultimele zile, la redacția noas
tră au sosit mai multe scrisori, prin 
care cititorii — președinți de aso
ciații și alți locatari — sesizează 
o situație de care ziarul nostru s-a 
ocupat în mod insistent în ultimul 
timp : în toiul iernii, in diferite 
blocuri din unele orașe, alimenta
rea cu apă caldă și încălzirea a- 
partamentelor se fac defectuos. „A- 
partamentele de la etajele superi
oare ale celor două blocuri-turn din 
orașul nostru, 55 nord și 55 sud, 
in care locuiesc sute de cetățeni — 
ne scrie un grup de locatari din Bra
șov — sînt lipsite de apă căldă me
najeră. în ciuda nenumăratelor in
tervenții și a zecilor de adrese și 
memorii, pe care le-am făcut la 
consiliul popular al municipiului, 
problema n-a fost nici acum rezol- 
vată11. De la asociația de locatari 
din microraionul 9-Tîrgoviște ni se 
semnalează : „De o lună de zile, 
mai ales la etajele III și IV nu 
avem căldură ; stăm in casă îmbră- 
cati, copiii nu-și pbt face lecțiile". 
In Petroșani, la unele blocuri din 
cartierul „Aeroport"—9 A, 12 A, 12 
B, etc. — multe apartamente, in 
special cele cu 3 
și 4 camere, au 
cite o cameră sau 
două neîncălzite, 
de un an de zile,, 
de cind blocurile 
au fost date tn 
folosință. Majori
tatea locatarilor 
încălzesc apartamentele eu r«- 
șouri electrice. Scrisori asemănă
toare am primit și din Ploiești, 
Focșani, Buzău și din alte orașe.

Cauzele acestei stări de lucruri 
sînt de mai multe teluri, tn rindu- 
rile de față ne vom referi la cîteva 
aspecte mai importante, desprinse In 
urma investigațiilor făcute in cîteva

Reproducem una din replicile ul
timului spectacol de la Teatrul Mic : 
„Am vrut să te învăț, toate cîte sînt 
pe lume șl nu Ie știu nici eu. vă
zute și nevăzute. Să ti le arăt, cele 
care durează și cele care trec. Să-ți 
povestesc ce-i omul... cum merită să 
ta bucuri că ești om... uneori... și 
alteori nu, ți-i rușine. Despre lumina 
adusă de om pe lume, făr’ să se stin
gă, făr’ să se stingă, in pofida întu
nericului, pe care tot el. omul îl 
face, pentru că lumina are un trup : 
cuvintul... Desfaci un cuvînt șl des
coperi secole, istorie. Simțim, gîn- 
dim, cunoaștem, și toate le întruchi
păm, Ie zidim în cuvinte, ca într-o 
piatră care înfruntă moartea. Cu un 
cuvint, unul singur, tl-aș pune în 
palma asta a ta lumea întreagă. Dar 
cum, cum să-ti explic că ăsta-t 
C.U.V.I.N.T și ăsta L.U.C.R.U.L. 1 pe 
care-I arată cuvintul ?“ — spune 
Annie Sullivan (Leopoldina Bălă
nuță), „Fata care a făcut o minune" 
— din spectacolul cu același nume, 
in regia lui Ion Cojar de Ia Teatrul 
Mic, — adresîndu-se Helenei. Inter
preta micuței eroine a lui W. Gib
son se numește Dalila Gali.

• TEATRUL „C.I. NOTTARA" a- 
nunță premiera piesei lui Horia Lovi- 
nescu „Și cu am fost In Arcadia". 
Regia : Dan Nasta. Scenografia : Dan 
Nemțeanu. In distribuție : Alexandru 
Repan, Dorin Varga. Gilda Marines
cu. Lucia Mureșan. Rodica Tuțuianu, 
Anda Caropol (joi 21 ianuarie, ora 
19,30).

• TEATRUL T.V. prezintă „Pre
țul" de Arthur Miller. Interpretează 
un colectiv al Teatrului Mic compus 
din Ion Marinescu. Doina Tuțescu, 
Tudorel Popa, G. Ionescu-Gion. Re
gia : Crin Teodorescu. Scenografia : 
Ștefan Hablinski (marți 19 ianuarie, 
ora 20,30).
• TEATRUL 

Invită în jurul 
asculta „Șapte 
Karvas, In traducerea și adaptarea 
lui Jean Grossu. Regla : C. Moruzan.

• „TEATRUL LABORATOR AL 
STUDENȚILOR- din București pre
zintă joi, 21 ianuarie. Ia ora 21. o 
„Seară Brcchl" care va cuprinde Mi- 
cuL organon '70 în premieră absolută 
(transpunere scenică de I. Csallos) și 
„Cerșetorul sau Clinele mort" regia : 
Cătălin Naum (Sala „Podul" a Ca
sei de cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa" din Calea Plevnei nr. 61).

• TEATRUL DE STAT DIN TG. 
MUREȘ — secția maghiară — a Invi
tat zilele trecute pe spectatorii tîrg- 
mureșeni la premiera piesei lui Oscar 
Wilde „Evantaiul Lady-ci Winder-

COVASNA

CARA$-, 
SEVERIN

• TEATRUL „CSOKONAY" DIN 
DEBREȚIN (R.P. UNGARA) va fi 
tn zilele de 19 și 20 ianuarie oaspete
le Teatrului de stat din Oradea. Ar
tiștii maghiari vor prezenta piesele 
„Antigona", „Oecllp rege" și „Oedip 
Ia Colonos" de Sofocle șl un spec
tacol coupă.

• în cadrul relațiilor de colabora
re încheiate între Teatrul de stat Tg. 
Mureș și Teatrul din Subotita — 
R.S.F. Iugoslavia, la secția română a 
Teatrului din Tg. Mureș au început 
— In direcția de scenă a lui Rado
slav Lazicl, director artistic Ia Tea
trul din Subotița — repetițiile la o 
piesă a marelui scriitor clasic sîrb 
Iovan- Sterla Popovlcl (1806—1856), 
comedia „Regele mincinoșilor". Cu 
acest prilej, publicul românesc va 
lua contact cu opera uneia din cele 
mai Importante si multilaterale per
sonalități ale culturii sîrbe, fondato
rul — printre altele, al Teatrului Na
țional Sîrb. La realizarea spectacolu-

Nu putem să nu apreciem atenția 
și chiar zelul cu care Filarmonica de 
Stat „George Enescu" urmărește și — 
în mare pacte — realizează atrage
rea publicului tînăr in sălile sale de 
concert. Manifestările dedicate elevi
lor, cele organizate pentru studenți, 
dar în egală măsură recitalurile sus
ținute prin participarea tinerilor mu
zicieni la Sala Studio, toate urmă
resc formarea educației muzicale a 
celor mai tineri spectatori, cei ce vor 
frecventa mîine obișnuitele concerte 
de stagiune ale instituțiilor noastre 
muzicale. încadcîndu-se. deci, aces
tui fel de manifestări, această ini
țiativă permite facilitatea unor 
întîlniri dintre publicul de virs- 
tă școlară și cîțivă dintre soliștii care 
concertează în mod curent pe sce
nele filarmonicii bucureștene. Ulti
mele trei concerte prezentate In a- 
cest cadru au permis reaudierea în
tr-o frumoasă tinută interpretativă a

Producțli ale Studiourilor 
„AI. Sahla", „Animafilm șl 

„București" :

la Brașov. Pre- 
Florea.
Tudor. Reportai 

___  Buholu, închinat 
pagini glorioase din 
răscoalei conduse de

t V

22,15

23.00

18,50
19,20

Maria 
Bradu, 

Petre

22.30
22.40

Producțil ale studiourilor 
din alte țări s

Buzești : Piramide de pămînt —

18,00 Deschiderea emisiunii. Scena 
și ecranul.

18,30 Muzică populară cu 
Pletraru, Florlca 
Georgeta Ghinea șl 
Săbădeanu.
Actualitatea tn economie. 
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Roman-folleton „Doamna 
Bovary" (II).

Grivița : Vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în ju
dețele Satu-Mare. Maramureș și 
Sălaj î Aurora: Vizita delegației 
Se partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România în 
R.P. Bulgaria ; Timpuri Noi : Pen- 
:ru pace și colaborare Internațio- 
ială. Film dedicat participării pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. la sesiunea jubi
lară a O.N.U. și vizitei în S.U.A. ; 
Patria : După 40 de ani : Luceafă- 
•nl : La Babadag in coloritul toam- 
îei ; București : La început a fost 
itomul : Festival : Tîrgul internâ- 
ional București ; Central s Unirea ; 
/erovlar : Unirea ; Excelsior : Sin- 
rur printre pelicani ; înfrățirea : 
vlarmura : Dacia : A doua premie- 
ă : Bucegi : Gimnastică și fan- 
ezie ; Lira : Orizont științific nr. 
1/970 : Ferentari : Arhitectura feu- 
tală ; Giulești : Invitație la zbor ; 
’acea : 21—24.1. Orizont științific 
ir. 10/70 : Crîngași : 18—20.1.

zont științific nr. 10/70 ; Melodia : 
Gindește-te la mutarea următoare ; 
Lumina : Unde se joacă copilul 
dvs. ; Floreasca : Flori pentru Mi- 
haela ; Viitorul : Dacă ar vorbi 
pădurea ; Miorița : Triptic bizan
tin : Popular : Dialog cu sculptura ; 
Tomis : Sub aripa avionului : Mo
dern : Singur printre pelicani .

R.P. Bulgaria ; Cotroceni : La noi 
in luna mai — R.D. Germană ; 
Unirea : Mozaicuri romane — R.P. 
Bulgaria ; Pacea : 18—21.1. Poveste 
cu corali — R.S. Cehoslovacă ; 
Crîngași : 21—24.1. Fiul — R.P.
Bulgaria ; Munca : Monolog — R.P. 
Ungară ; Cosmos : 18—20.1. Calei
doscop — U.R.S.S. ; Vitan : Con
trapunct — R.P. Polonă ; Flacăra : 
Reportaj din lumea comorilor — 
U.R.S.S. ; Rahova : Oaspeții din 
Valea Neagră — R.P. Polonă : Pro
gresul 4 Perpetuum amor — R.S. 
Cehoslovacă ', Drumul Sării : Vera 
Kirova — R.P. Bulgaria.

ciclului complet al Sonatelor pentru 
pian și vioară de Beethoven in in
terpretarea pianistului Valentjn 
Gheorghiu, a violoniștilor Ștefan 
Gheorghiu, Varujan Cozighian și Mi
hai Constantinescu. Și trebuie remar
cat faptul că prin semnificațiile sale, 
acest act de cultură se ridică la ni
velul pilduitoarelor inițiative enes- 
ciene de valorificare integrală. în 
concert, a paginilor memorabile ale 
literaturii violonistice.

Deplin conștienți de importanța ac
tului artistic interpretativ, cei patru 
soliști au știut să creeze, — în pri
mul rînd, — un climat sensibil, ca
meral. de intimă și inteligentă apro
piere față de text. Pianistul Valen
tin Gheorghiu etalează, și de această 
dată, inițiative interpretative de mare 
eficientă expresivă, in spiritul unei 
depline colaborări cu partenerii săi. 
Tușeul său îngrijit, de aleasă cali
tate, joacă aci un prețios rol de 
înnobilare a frazei muzicale, a sensu
rilor sale. Ștefan Gheorghiu a creat 
sonata „Kreutzer" tn sensul unui 
poem de proporții camerale, foarte 
meticulos, dar foarte sensibil contu
rat, de un remarcabil ton comunica
tiv. Violonistul Varujan Cozighian, 
aflîndu-se intr-una din cele mai re
marcabile apariții ale sale din ulti
mii ani, a prezentat un program am
plu din care am reținut accentele de 
o maximă elocvență ale Rondo-uluf 
primei sonate, sau realizarea impre
sionantă a Sonatei a Vil-a în do mi
nor. La rîndul său. violonistul Mihal 
Constantinescu rămine același cu
noscător atent și interpret scrupulos 
al literaturii clasice a viorii. Sonata 
a V-a ..a primăverii" sau a X-a în 
sol major, rămîn edificatoare prin 
lirismul tor generos, prin gratia mai 
mult Interioară a expresiei pe care 
Interpretul o redă cu aleasă înțele
gere.

Pe luciul ghețif, producție a stu
diourilor austriece. (Scenariul : Kurt 
Rachman, Regia : Franz Antei. Ima
ginea : Siegfried Hold. Muzica : Er
win Halletz) relatează peripețiile u- 

■ nui cuplu de campioni mondiali la 
‘patinaj artistic solicitați — la concu
rență — de reprezentanții a două re
viste pe gheață. Interpret» princi
pali : Marika Kilius și Hans-Jurgen 
Baumler.

Cinci pentru infern aduce in aten
ție un episod din timpul celui de al 
doilea război mondial — din Italia 
—, din vara anului 1944. Filmul este 
o producție a studiourilor italiene. 
.Scenariul : Sergio Garrone-Izo-Kra- 
mer. Regia : Frank Kramer. Cu John 
Garko, Margaret Lee, Klaus Kinski.

21,05 Ocolul țării tn 8 luni — emi
siune realizată tn colaborare 
cu Biroul de turism pentru 
tineret al C.C. al U.T.C. Par
ticipă echipele reprezentative 
ale județelor Brașov, Covas
na, Harghita și Sibiu. Trans 
misiune de ' ~
zlntă Mihal
Drumul iul 
de Aristide 
unor 
timpul 
Tudor Vladlmlrescu. 
Telejurnalul de noapte. 
Concurs internațional 
schi — proba de slalom 
uriaș. înregistrare de la A- 
delboden.
închiderea emisiunii.

orașe.
Se constată adeseori că centra

lele termice sini suprasolicitate, da
torită numărului excesiv de aparta
mente cărora trebuie să Ie asigu
re apă caldă și 
mativele tehnice 
tre capacitatea 
ce și suprafața 
bule să existe o 
Aproape in toate orașele în care s-a 
desfășurat raidul nostru, aceste pre
vederi nu sint respectate. Din a- 
ceastă cauză, cazanele centralelor 
nu pot produce aburul sau apa 
Caldă necesară, apartamentele rămi- 
nînd neîncălzite sau încălzite insu
ficient. Centrala termică nr. 2 din 
Tirgoviște, bunăoară, despre care 
s-au primit cele mai multe sesizări 
de la cetățeni, deși proiectată pen
tru 700 de apartamente, „duce în 
spate" 1 000. întreprinderea județea
nă de gospodărie locativă și pres
tări servicii Dîmbovița, împreună 
cu întreprinderea județeană de 
construcții au hotărit tn vara anu
lui trecut să mai monteze aici încă 
un cazan. Dar nu numai că nici 
pină in prezent cazanul respectiv 
n-a fost montat, dar capacitatea ini
țială a centralei termice a fost di
minuată cu peste 20 la sută, prin 
demontarea unui boiler de 5 000 1. 
In Ploiești, la centrala termică de 
pe str. 23 August — și așa solici
tată peste puterile ei — s-au ra
cordat alte 5 blocuri, iar Ia cea de 
pe str. Doftanei a fost conectat un 
centru stomatologic. De atunci, ca
loriferele apartamentelor din aceste 
cvartale se Încălzesc toarte puțin 
sau. In unele cazuri, nu se mai în
călzesc deloc.

tn numeroase cazuri, neajunsu
rile se datoresc unor erori de con
strucție. Ce se întreprinde pentru 
remedierea acestora ? tn unele 
tocuri, nimic. Să ne referim, bună-

încălzirea. Nor- 
prevăd că în- 

centralei termi- 
de încălzire tre- 
deplină corelație.

a conservatorului 
recital

Dumitru AVAKIAN

(Urmare din pag. I)

CARNET MUZICAL
— Filarmonica de «tat

Enescu" prezintă tn această 
seară pe soliștii Valentin Gheor
ghiu, Ștefan Gheorghiu și Cătă
lin Ilea, intr-un concert simfo
nic dat studenților bucureștenl, 
concert dirijat de Mircea Basa- 
rab. Vor fi interpretate lucrări 
de Beethoven, Ceaikovski și Ba- 
sarab.

— Cornelia Bronzetti și Ga
briel Amiraș interpretează 
miercuri, 20 ianuarie, la Sala 
Mică, ciclul integral al sonate
lor pentru vioară și pian de 
Brahms.

— Ioana Minei susține stm- 
bătă 23 ianuarie în Sala „Geor
ge Enescu" 
bucureștean un amplu 
de pian.

tunci făcea naveta. Totuși 
de trei ori pe săptămînă 
rămînea la căminul cultu
ral din acest sat. ocupin- 
du-se de brigada artistică 
și grupul vocal. Anul acesta 
însă n-a mai reușit. Ceilalți 
colegi ai săi cu care am dis
cutat s-au arătat, de alt
minteri, surprinși că fiind 
navetiști li s-ar mai putea 
pretinde să desfășoare la 
Runcu o activitate „extra- 
școlară”.

Am vizitat căminul cultu
ral de aici și am fost pur și 
simplu impresionați nu nu
mai de impunătoarea con
strucție nouă, ci și de dota
rea modernă a acestui lăcaș 
de cultură. Cite nu se pot 
întreprinde aici — de ia ac
țiuni cu caracter politic, e- 
ducativ pină la manifestări 
menite să pună în valoare 
talentele. forțele artistice 
locale. Funcționara Iulia 
Dobriceanu, artistă ama
toare cu vechi state de ac
tivitate. ne spunea că în 
sat există multi oameni ta-

lentați, vîrstnici și tineri, 
gata oricînd să se ia la în
trecere cu orice formație 
artistică din județ. Lipsesc 
însă tocmai 
coordonatorii.
Și cine dacă 
și învățătorii

îndrumătorii, 
instructorii, 

nu profesorii 
ar putea să

ment de... tăcere. Și tn a- 
cest sat există cămin cul
tural și tineri dornici să a- 
pară pe scenă, și oameni 
însetați de cultură, de nou. 
Dar. din păcate, numai 
singur dascăl rămîne in 
după orele de scoală.

un 
sat

n

PROFESORUL

răspundă solicitărilor de 
acest ordin ?

In comuna 
discutat cu 
didactice ale 
sindu-le mai 

a
artistică desfă- 
ultima săptă- 
urmat un mo-

rea : ..Care 
tea cultural 
șurată în 
mină î". A

Dobrița am 
cele 12 cadre 
scolii, adre- 
intii întreba- 
fost activita-

„Cadrele didactice de Ia 
sate constituie sprijinul 
nostru de nădejde pentru o 
Interesantă și permanentă 
activitate ideologică menită 
să ducă tn mijlocul oame
nilor satului cuvintul Înțe
lept al partidului. In condi
țiile socialismului, rolul 
și menirea intelectualilor 
capătă valențe noi, impli-

cind o înaltă conștiință a 
datoriei din partea fiecă
ruia — fie el profesor, 
medic sau inginer, con
cluziona ancheta noastră 
tovarășul Constantin Dră- 
goescu, secretar pentru 
problemele de propagan
dă al comitetului județean 
de partid Gorj. Rămîne pe 
mal departe să găsim mij
loacele eficiente in vede
rea înlăturării surselor de 
formalism și superficialita
te care se mai manifestă 
încă pe alocuri, pentru di
rijarea cu pricepere și efi
ciență a acestor forte, pen
tru a valorifica marile 
lor calități, la nivelul exi
gențelor al sarcinilor mul
tiple și de mare însemnă
tate pe care partidul le tra
sează intelectualității de la 
sate".

Concluzie la care sub
scriem cu speranța că — 
investigîndu-se toate po
sibilitățile. inlăturîndu-se 
cauzele care determină une
le situații nedorite— ea se 
va materializa în viata fie
cărui sat al județului.

venit, au analizat și au dat o solu
ție în vederea modificării instala
țiilor ; dar, deși soluția s-a aplicat, 
lucrurile au rămas ca și mai îna
inte.

Exploatarea și întreținerea Insta
lațiilor de încălzire se face, în des
tule locuri, in mod defectuos. 
Aceasta duce Ia degradarea instala
țiilor, la uzarea lor prematură și, 
implicit, la desele întreruperi în în
călzirea și alimentarea cu apă cal
dă a unor blocuri. Conducerea I.L.L. 
Ploiești, de exemplu, ne-a prezen
tat o situație din care rezultă că 
anul trecut au fost înlocuiți — da
torită exploatării necorespunzătoare 
a instalațiilor — peste 300 m de 
conductă de transport in canalele 
termice și sute de metri de țeavă 
sub blocuri — lucrări care au costat 
mari sume de bani. E drept că apa 
folosită in centralele termice din 
Ploiești are o mare duritate. Insă 
măsurile care ar trebui luate pen
tru înlăturarea efectelor dăunătoare 
intîrzie. In Brașov, blocurile racor
date la centrala termică „Tractorul 
1I“, totalizind 350 de apartamente, 
primesc căldura cind și cind ; unul 
dintre cele două aparate de contra- 
curent este blocat, iar al doilea — 
crăpat. Pentru a scăpa de protestele 
locatarilor, I.L.L. a trimis aici, de 
formă, o echipă de meseriași, să 
facă reparații. Dar cum au venit, 
așa au și plecat, pentru că, au spus 
ei. nu au materialele necesare. La 
C.T.-l din Tirgoviște s-au ars trei 
motoare de la pompele de circula
ție a agentului termic ; cind se vor 
repara, nu ni s-a putut preciza de 
către factorii de răspundere din ca
drul întreprinderii județene de gos
podărie locativă.

Cauzele arătate mai sus sînt bine 
cunoscute de către comitetele exe
cutive ale consiliilor populare. Dar 
nu se iau măsuri pentru înlătura
rea lor. Și, deși natura cauzelor — 
după cum am văzut — diferă de la 
caz la caz, o constatare unică iși 
face loc in toate cele amintite : 
administrarea și gospodărirea locu
ințelor, asigurarea condițiilor nor
male de confort pentru locatari 
sînt considerate cu prea puțină a- 
tenție din partea consiliilor popu
lare. Dăunătoare este mentalitatea, 
vădind superficialitate, după care, 
dacă s-au dat blocurile in folosință 
și s-a construit o centrală termică, 
totul este in regulă. Urmărirea mo
dului cum funcționează acestea ră- 
mine mereu pe planul doi. Faptele 
semnalate sînt cu atit mai îngrijo
rătoare, cu cit multe defecțiuni teh
nice au fost constatate de ani de 
zile. Cu toate acestea, tn sezonul 
cald, cind erau condiții bune de lu
cru. ele 
Acum se dă din colț in colț, se 
caută justificări și motivări pentru 
a ascunde ceea ce — cu toate es
camotările, — se vede limpede, de 
ta distanță : neglijența și lipsa de 
preocupare.

Se impune o analiză temeinică 
din partea comitetelor executive 
ale consiliilor populare și luarea de 
urgență a unor măsuri care să pună 
capăt acestor anomalii.

au luat ființă noi unități de pro
ducție ale cooperației meșteșu
gărești, care se ocupă cu țesu
tul covoarelor cu motive folclo
rice, impletitul din răchită, con
fecționarea de obiecte decorative 
din lemn, îndeletniciri tradițio
nale in Banat. Pentru pregătirea 
cadrelor care vor lucra in aceste 
unități — in majoritate femei — 
Uniunea județeană Caraș-Seve- 
rin a cooperației meșteșugărești 
a organizat cursuri de calificare 
la locul de muncă, la care par
ticipă aproape 500 de cursanți.

VASLUI »

Modernizarea
gării Vaslui

Actuala gară Vaslui va fi su
pusă unor ample transformări 
menite să-i sporească gradul de 
funcționalitate, ținindu-se seama 
de creșterea cerințelor, a trafi
cului economic, concomitent cu 
o îmbunătățire a condițiilor de 
găzduire a călătorilor. Vor fi 
mărite spațiile pentru serviciile 
stației C.F.R. și holul sălii de 
așteptare, in care vor funcționa 
patru case de bilete. Nici exte
riorul gării nu va fi neglijat : el 
va avea o fațadă finisată cu praf 
de piatră la parter și cu cărămi
dă aparentă la etaj.

SIBIU ,

O veste buna

pentru turiști

nu au fost remediate.

Vasile MIHAI 
Nicolae MOCANU 
Constantin SOCI

Un acces mai lesnicios intre 
Sibiu și stațiunea climaterică 
Păltiniș, făcind posibilă deplasa
rea cu autoturismul pină la 
poalele munților Cibin, consti
tuie un vechi deziderat al miilor 
de turiști care se abat in această 
pitorească zonă a țării. O veste 
bună pentru ei : după asfaltarea 
drumului Sibiu—Rășinari și apoi 
Rășinari — Cabana Curmătura, 
din primele zile ale acestui an 
a inceput modernizarea și asfal
tarea drumului in serpentine Ca
bana Curmătura — Stațiunea 
Păltiniș, in lungime de 16 kilo
metri. Conform proiectelor, va fi 
modernizat in continuare și dru
mul de 15 kilometri dintre Pălti
niș șt Citul Berbecului, in acest 
fel intensificindu-se circuitul tu
ristic Sibiu— Păltiniș—Tălmaciu, 
prin Valea Sadului.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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SUTIMILE DEPE GIULEȘTI

La sub

Celsius

CUPA UNIRII

ne 
decît să urăm 
de la Universi- 
Timișoara un 
asemănător și

UNIVERSITATEA TIMISOARA
J

România— campioană europeana

la bob 4 persoane

DUPĂ LUPTA PENTRU
SECUNDĂ"

Cabinetele
teritoriale

(Urmare din pag. I)

La ora cînd apar a- 
eeste rînduri, rezulta
tul întîlnirii disputate 
ieri în sala Olimpia din 
Timișoara între forma
țiile Universității din 
localitate și H. G. Co
penhaga, în cadrul 
sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor eu- 
roDeni" <a handbal fe- 
rriînin, este cunoscut 
majorității cititorilor 
din transmisia directă 
de la radio. De aceea, 
ne vom opri mai mult 
asupra a ceea ce se 
desprinde după această 
partidă, mai ales pen
tru . ecl^->a română an- 
ga^Jf r tr-o competi
ție' o(f prestigioasă. 
Fe'J (jg® ,1a Universi- 
ta* au ciștigat parti
da-' - o diferență de 
patru/puncte, victoria 
lor nefiind pusă nici un 
moment la îndoială. 
Este mare, este mic a- 
cest scor 7 Este sau nu 
este suficient pentru 
calificarea în semifina
lele cupei ? Părerea 
noastră e că elevele 
antrenorului Constan
tin Lache. au jucat ieri 
mai slab decît in alte 
lntîlniri Internaționale 
și chiar decît in recen
tul turneu 
București. 
Înainte de

de sală de la 
Faptul că 

meci acestea

își puneau numai pro
blema scorului la care 
vor cîștiga le-a făcut 
să uite în mare măsură 
indicațiile tactice date 
de antrenor, fiecare 
dintre ele urmărind în 
ultimă instanță înscrie
rea a cit mai multor go
luri. Și astfel, procedee 
verificate și eficient u- 
tilizate în atitea rîn
duri, precum angajarea 
pivoților la semicerc 
sau loviturile directe de 
la distanță — posibile 
mai ales în cadrul unui 
joc colectiv — au fost 
rarisime. Cit despre 
contraatacuri, să nu 
mai vorbim : in prima 
repriză doar două, din 
care unul ratat, iar în 
cea de-a doua — nici 
unul. Este adevărat că 
adversarele, posesoare 
ale unei tehnici șlefui
te, au excelat prin forță 
— în unele momente 
chiar prin duritate — 
și prin... tactica trasu
lui de timp — modali
tăți des folosite de e- 
chipele aflate în de

plasare pentru a men
ține un scor strîns. A- 
cestora, sportivele ro
mâne nu le-a găsit an
tidotul 
ales că 
arbitri 
(R. P.

cuvenit, mai 
și echipa de 

Șali — Szolnoci
Ungară) nu a 

intervenit decît rare-

ori pentru a aplica co
recțiile de rigoare a- 
tunci cînd era cazul. Și 
astfel, după o repriză 
In care superioritatea 
echipei noastre a fost 
evidentă, a urmat alta 
desfășurată sub semnul 
unui echilibru perfect 
din punct de vedere al 
golurilor înscrise. Scor 
final 14—10 (9—5).

Punctele echipei ro
mâne au fost realizate 
de Neghină — 4, Met- 
zenrath — 4, Szekely- 
Popa — 3, Onofraș
— 2, Rigo — 1, iar cele 
ale formației daneze de 
Rasmussen — 7, Cris- 
tiansen — 2, Galle — 1. 
Reamintindu-ne că și 
în primul meci din op
timi disputat pe teren 
propriu echipa română 
a terminat tot cu un 
avans de patru puncte, 
pentru ca în deplasare 
să cîștige la o diferență 
mult mai mare, nu 
rămîne ' " 
fetelor 
tatea 
succes 
după cum spunea an
trenorul echipei femi
nine naționale, Gabriel 
Zugrăvescu, prezent la 
partida de ieri, mai 
mult spirit de echipă.

Viena, 17 (prin telex de la Petre Stâncescu). 
Echipajul de bob al României format din Ion 
Panțuru, Ion Zangor, Dumitru Pascu și Dumitru 
Focșeneanu a lăsat o mare impresie. Deși zia
rele vieneze de duminică înregistrează cu amă
răciune insuccesul schiorilor austrieci de la St. 
Moritz, paginile sportive consemnează cu vădită 
simpatie, victoria echipajului românesc condus 
de Panțuru, la campionatele europene de bob.

După festivitatea de premiere, în aplauzele 
spectatorilor, ION PANȚURU, conducătorul echi
pajului victorios, a declarat următoarele repre
zentanților presei sportive internaționale : „Nu 
am fost siguri, după primele două manșe, că 
vom învinge. Noi aveam in față pe cel mal re
dutabil adversar — echipajul R.F. a Germaniei, 
pilotat de celebrul Zimmerer. Noi, toți membrii 
echipajului ne-am străduit in ultimele două 
manșe să întoarcem rezultatul în favoarea noas
tră. Șl am reușit. Pîriia s-a prezentat în stare ex
celentă".

întrebat de ziariști despre succesul echipaju
lui României, pilotul vest-german HORT FLOTH, 
unul dintre cei mai apreciațl conducători de bob 
din lume, a declarat: „Nu trebuie să surprindă 
pe nimeni victoria românilor. Ei au mai cucerii 
campionatul european și nu sînt la prima Is
pravă de genul acesta. Nu sînt invidios că am 
ratat victoria. Panțuru, acest neinfricat pilot, este 
un maestru în aria de a conduce bobul. El a 
știut la timpul potrivit să riște totul și să smulgă 
sutimile de secundă necesare victoriei. Ii felicit 
pe boberii români pentru acest meritat succes".

Sub titlul: „Panțuru a condus de două ori cu 
cel mal bun timp — România de neînvins în cea 
de-a doua zi a campionatelor europene de bob 
in patru", ziarul „ARBEITER ZEITUNG" din 17 
Ianuarie scrie • „Românul Panțuru a condus în 
cursa a 3-a șl a 4-a cu cel mai bun timp și și-a 
asigurat titlul, cu un avans de 32 sutimi de se
cundă, față de echipajul condus de Zimmerer. 
Panțuru a mai ieșit o dată învingător pe pista de 
Ia Igls, in 1967".

Relatarea ziarului este Însoțită de o fotografie, 
prezentîndu-1 pe Panțuru alături de Zimmerer 
„după lupta pentru sutimile de secundă".

Menționînd, de asemenea, în titlu, victoria bo 
berilor români, ziarul „KURIER" scrie : „La ora 
șase dimineața, cînd s-au desfășurat ultimele 
două curse la Igls, citeva sute de suporteri erau 
totuși prezenți (suporterii erau veniți din Ba
varia și au plecat dezamăgiți — n.a.), pentru a 
urmări duelul german Floth-Zimmerer. Duelul a 
avut loc, dar s-a disputat insă pentru medalia 
de argint. Prin două strălucitoare curse, echi
pajul românesc al iul Panțuru s-a distanțat de 
concurenți. Victoria românească la campionatele 
europene de bob a fost binemeritată. In ziua fi
nală, Panțuru a dominat in mod excepțional".

In cronica ziarului „WIENER ZEITUNG", inti
tulată : „România a ciștigat campionatul euro
pean de bob in patru — două remarcabile curse 
ale lui Panțuru", sînt evidențiate succesele ho
herilor noștri și desfășurarea palpitantă a în
trecerii in finala campionatului.

Cezar IOANA

în campionatul feminin de baschet

Sănătatea Satu-Mare

O revelație

A fost rîndul baschetului ca, la 
«fîrșitul săptămînii trecute, să „po
posească" in sala Floreasca ; după 
cum am mai anunțat, s-au disputat 
primele trei etape ale turului II al 
câmpionatulurteminfn."Înainte poale ’ ______„____
de orice, înainte de • a vorbi despre spus totodată 
echipele fruntașe ale clasamentului, 
se cuvine a sublinia că impresia cea 
mai deosebită — o impresie plăcută, 
pentru specialiști, ca și pentru spec
tatori (din păcate, numărul acestora 
din urmă a fost destul de redus...) 
a produs-o formația Sănătatea Satu- 
Mare (antrenată de profesoara Ga
briela Both). Antrenorul federal Al. 
Popescu ne spunea că tinerele spor
tive din Satu-Mare, deși nou pro
movate in prima divizie, iși. dato
rează forma bună nu numai tine
reții lor (media de vîrstă — 19 ani), 
ci și seriozității cu care se pregă
tesc, modului in care antrenoare și 
jucătoare știu să se concentreze in 
procesul de instruire, acordînd aten
ție în aceeași măsură cantității și ca
lității antrenamentelor. Nu exagerăm 
cîtuși de puțin afirmind că in bas
chetul practicat de sătmărene am re
marcat elemente de virtuozitate teh-

îr cîteva rînduri
MORITZ. — După disputa

rea probei de coborire de la Saint 
Moritz, în „Cupa Mondială" la schi 
conduce Patrick Russel (Franța) cu 
80 puncte, urmat de francezul Duvil- 
lard — 73 puncte și J. Augert (Fran
ța) — 71 puncte. Pe echipe, primul 
loc este deținut de Franța cu 684 
puncte. Urmează în clasament Aus
tria — 383 puncte și Elveția — 171 

. puncte.
FRAGA. — Oficialitățile sportive 

cehoslovace au anunțat că la Jocu
rile Olimpice de iarnă din anul 1972 
de la Sapporo (Japonia). Cehoslovacia 
va participa cu o delegație de 55 de 
sportivi. In afara echipei de hochei, 
sportivii cehoslovaci vor evolua la 
schi (sărituri de la trambulină), pa
tinaj artistic, biatlon și skeleton. La 
Jocurile Olimpice de vară de la 
Munchen, delegația sportivă a Ceho
slovaciei va număra aproape 200 de 
membri.

MOSCOVA. — Turneul internațio
nal feminin de șah de la Celiabinsk 
s-a încheiat cu victoria maestrei so
vietice Elena Rubțova. care a totali
zat 9,5 puncte din 13 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasa Klara 
Skeghina (U.R.S.S.) — 9 puncte. Olga 
Ignatieva. Rimma Bilunova (ambele 
U.R.S.S.) — 8,5 puncte, Tamara Belo
va (U.R.S.S.) — 8 puncte, Kviatosiava 
Eretova (Cehoslovacia) — 7 puncte, 
etc. Șahista româncă Margareta Jun- 
cu a ocupat locul 10 cu 5 puncte.

, J a
_ , pe drept cuvînt remarcau

unii dintre specialiști, prin jocul 
practicat, echipa din Satu-Mare a de-' 

. BlSUSteaț «Șă .„și .baschetul feminin 
poate fi (și este I) spectaculos. Trebuie 
T~;“_ că echipa Sănătatea
nu practică un baschet „romantic", 
ci un Joc destul de eficace. A condus 
pînă în ultimele două minute meciul 
cu Rapid și a ciștigat (după un final, 
intr-adevăr dramatic) partida cu 
Crișul, echipă oricum cu mult mai 
multă experiență. Invingînd și ieri 
(pe Voința Brașov), Sănătatea a fă
cut un salt spectaculos în clasament: 
de pe locul 8, pe locul 4, ăvînd acum 
înainte doar pe Politehnica, I.E.F.S. 
și Rapid.

Fruntașele clasamentului, deși cu 
meciuri ușoare, n-au fost scutite de 
emoții. Rapidistele, cum spuneam, au 
învins foarte greu pe Sănătatea, iar 
Politehnica — sîmbătă, cu Voința 
București, ultima clasată — de-abia a 
ciștigat cu două coșuri diferență.

Ieri dimineață, baschetbalistele de 
la Rapid au avut o misiune foarte 
ușoară în fața echipei Mureșul Tg. 
Mureș. Bizuindu-se mai ales pe pre
cizia aruncărilor la coș a jucătoare
lor Racoviță, Chiraleu, Vasilescu (au
toare a 14, 13 și, respectiv, 11 puncte) 
elevele antrenorului emerit S. Ferencz 
au jucat cu toată seriozitatea, învin- 
gind la un scor edificator : 64—30
(34—17). Alte rezultate : Crișul Ora
dea — A.S.A. Cluj 54—51 ; Voința 
București — Constructorul București 
58-54 (25—29).

nlcă și o foarte rapidă circulație 
mingei ; j-~ J—"  ’-1 --------

Unora Ic face plăcere mare să 
înoate chiar In toiul iernii in apa eli
berată de gheață. Altora le place să 
stea zgribuliți în tribune de beton, 
măcar vreme de un ceas și trei sfer
turi. Aceștia din urmă sint amatorii 
de fotbal. Duminica trecută li întilni- 
sem la arena din Șoseaua Ștefan cel 
Mare. Ieri, i-am găsit in Giulești. Erau 
in număr sporit față de duminica 
precedentă, 800 de oameni cu bilete, 
numai pe aceștia îi pun la socoteală, 
fiindcă plătesc ca să sufere frigul. 
Dintre cei intrați „pe gratis", mai a- 
daug vreo 200 de băiețandri. Cine, 
fiind copil, n-a tras chiulul la intrare, 
minat de ispitele spectacolului de fot
bal ? Erau acolo pe timpul de joc, tare 
înghețat, artiștii, fotbaliștii, grupați in
două formații ale Rapidului. Prima 
echipă o constituiau „titularii" : Ră- 
mureanu-Pop, Lupescu, Dan, Codrea- 
Dumitru, Dinu-Năsturescu, Petreanu, 
Stelian, Codreanu. Cum, o echipă a 
Rapidului, fără Necula Râducanu și 
fără Neagu ? Nici o grijă cu Rădu- 
canu, arată bine, apăra ieri poarta 
echipei de rezerviști. Arăta un pic 
chiar prea bine, după vacanța petre
cută la țară, tocmai pe timpul sărbă
torilor de iarnă, printre caltaboși și 
cîrnăciori. Zice el că a și slăbit șase 
kilograme de tind și-a reluat pregă
tirile. Oricum, pot să vă asigur, apără 
cum îl știți, bine și cu fantezia-i re
cunoscută. E adevărat, a primit două 
goluri de la Dinu și Petreanu, to
tuși, acestea erau greu parabile, chiar 
în formă „de virf". Celălalt absent 
din prima formație, Neagu este ab
sent de-a binelea. Stăm împreună 
lingă linia de margine. Are o nouă 
întindere, mai ușoară, e vindecabil, 
spune doctorul, în maximum 10 zile.

Ambele echipe rapldiste se mișcă 
vioi, arată multă poftă de joc, rezer
viștii dau o replică satisfăcătoare ti
tularilor. Disting activitatea în teren 
a lui Dumitru, despre care un supor
ter exclama că nu e jucător, ti ju
decător de.fotbal (!), a lui Năsturescu, 
Dinu și Codrea. Dintre tinerii celei
lalte formații^ fac o bună impresie 
Dobre, Badea, Apostol și Petre Gheor- 
ghe, ultimul autor al unui gol care 
a fixat de altfel scorul întrecerii la 
3—1 pentru echipa întîi.

După cum mi s-a părut ieri, rapi- 
diștii sint la punct cu pregătirile și 
așteaptă, cam nerăbdători, ora plecă
rii în turneu prin Brazilia. Partea 
proastă e că impresarul nu le-a co
municat nici pînă astăzi data de ple
care și programul turneului. Îmi spu
nea președintele clubului, Petre Ca
pră, că dacă pînă marți seara impre
sarul nu le dă nici o veste, Rapid 
renunță la acest turneu care a fost 
tratat prin intermediul funcționarilor 
de la federație și caută soluții prin 
ofertele ce i s-au făcut in mod di
rect. Bine era dacă se proceda așa 
de la început.

Valeriu MIRONESCU

întrecere
telefon).— AtttSINAIA 17 (prin

de promițătoare la mijlocul lunii de
cembrie, iarna le face acum sporti
vilor numai greutăți. Tradiționalele 
locuri de antrenament și concursuri 
de la Predeal și Poiana Brașov sint 
lipsite aproape în totalitate de ză
padă. In consecință, bogatul calendar 
competițional al federației de spe
cialitate suferă săptămînal aminări, 
renunțări sau amputări. Numai în a- 

, ceastă săptămînă erau prevăzute, de 
pildă, organizarea a trei concursuri, 
dintre care, unul la Bușteni cu par
ticipare internațională. Oarecum fa
vorizați rămîn în continuare slalo- 
miștii, grupați în ultima săptămînă 
în Bucegi. Prezența lor aici a și per
mis, de altfel, organizarea sîmbătă și' 
duminică pe Valea lui Carp a unui 
interesant concurs dotat cu , 
Unirii". O participare numeroasă, din

(Urmare din pag. I)

I. D.

NEW YORK. - Cea de-a patra 
partidă din cadrul turneului campio
nilor la tenis s-a disputat la Phila
delphia între cunoscuții jucători aus
tralieni Rod Laver și Roy Emerson. 
Numeroși spectatori au urmărit o 
partidă spectaculoasă în care victoria 
a revenit în trei seturi : 6—2. 6—2, 
7—5 lui Rod Laver.

HAGA. — După 12 ore. în Cursa 
ciclistă de șase zile, care se desfă
șoară în prezent pe velodromul aco
perit din Rotterdam, conduce cuplul 
olandez Leo Duyndam-Nene Pijnen 
cu 70 de puncte. Ii urmează perechile 
Leijn Loevesjin (Olanda)-Wilfried 
Peffgen (Elveția) — 63 puncte și Pe
ter Post (Olanda) — Patrick Sercu 
(Belgia) — 47 puncte.

VIENA. — Cea de-a 18-a ediție a 
campionatului european feminin de 
săniuțe disputat la Imst în Austria 
a revenit italiencei Erika Lechner cu 
timpul de 2’37’’24/100 realizat în 4 
manșe. Pe locurile următoare s-au 
clasat Angela Knoesel (R.D. Germa
nă) și Barbara Biecha (Polonia).

o reușita 
a schiorilor alpini

rlndul cărora nu a lipsit nici unul 
dintre schiorii de frunte, o zăpadă 
bună, dezghețată în cea mai mare 
parte de sulițele aurii ale soarelui 
care a strălucit cu putere, tn aceste 
zile, peste masiv. Iată principalele 
caracteristici ale concursului de la 
acest sfîrșit de săptămînă. De remar
cat, în, plus, faptul că pentru prima 
dată în acest sezon s-a reușit orga
nizarea unui slalom uriaș tn 
manșe.

Cele două zile de întreceri au 
citat din plin pe cei peste 120 
concurenți, concursul fiind.

două
soli- 

de 
cum 

bine se exprima un arbitru, un ade
vărat campionat național. A impre
sionat in mod plăcut felul in care 
participanții — de la primul slalo- 

_ rftist al țării șl pînă la cel tilai tinăr 
„Cupa junior — au abordat întrecerea, 

voința și tenacitatea care i-a însoțit

rea, în Înțelesul direct al cuvîntulut
Relevînd aceste aspecte, nu putem 

insă omite faptul că, in aplicarea 
noilor reglementări, se constată o se
rie de greutăți, in unele locuri o ti
miditate nejustificată și chiar neîn
țelegerea prevederilor hotărârii. Este, 
bunăoară, cazul uzinei „Autobuzul" 
din Capitală care a contractat cu ca
binetul municipiului București pen
tru problemele de organizare științi
fică a producției și a muncii întoc
mirea unui studiu privind conduce
rea operativă, prin coordonate, a 
procesului de producție. Termenul de 
predare — 30 decembrie 1970 — a 
fost respectat, iar studiul acceptat de 
uzină. Cum in hotărârea de care vor
bim se prevede clar că întreprinde
rile care au contractat întocmirea de 
studii, cu cabinetele pentru probleme 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii, trebuie să ia măsuri 
pentru valorificarea în practică a re
zultatelor obținute în termen de cel 
mult trei luni de la recepția lucră
rilor contractate, ne-am interesat 
care este stadiul aplicării studiului 
amintit la cunoscuta uzină bucureș- 
teană. Răspunsul ni l-a dat lng. Ce
zar Mereuță, șef de serviciu, care 
ne-a spus :

— Transpunerea în practică a a- 
cestui studiu va fi realizată integral 
de-abia la sfîrșitul anului in curs.

Nu acesta este spiritul prevederilor 
hotărîrii ! Contractarea de studii care 
pot fi aplicate imediat și creșterea 
rezultatelor economice prin perfec
ționarea activității productive trebuie 
să fie scopurile urmărite de fiecare 
întreprindere industrială atunci cind 
apelează ia serviciile cabinetelor 
pentru probleme de organizare știin
țifică a producției și a muncii. Nu e 
permis nimănui să încarce fondurile 
de producție sau cele pentru tehnica 
nouă cu plăți pentru studii, care se 
vor aplica... cîndva, lntr-un viitor 
mai mult sau mai puțin definit

Spuneam la început că, potrivit 
prevederilor hotărîrii, din sumele în
casate de la întreprinderile beneficia
re de studii, cabinetele — după ce au 
achitat drepturile colaboratorilor — 
își vor acoperi cheltuielile proprii ți 
își vor constitui un volum de benefi
cii. Trebuie să arătăm că, deocamda
tă, din acest punct de vedere, pre
vederile hotărîrii nu sînt îndeplinite. 
Azi, la fel ca atunci cînd această re- ' 
glementare nu exista, cheltuielile ca
binetelor sint suportate de consiliile 
populare pe lingă care ființează. 
Specialiști din Ministerul Muncii, 
din cabinetele investigate susțin că 
această situație se justifică prin a- 
ceea că, pînă acum, sumele încasate 
sînt Insuficiente pentru a acoperi 
cheltuielile cabinetelor șl, tn plus, a- 
cestea nici nu au experiența nece
sară pentru a-șl rezolva singure pro
blemele financiare.

Argumentele de acest gen nu au 
nici un suport spre a fi luate în sea
mă. Și iată de ce. Mai întîi, să ne re
ferim la mult invocata lipsă de ex
periență a celor care lucrează in ca
binetele județene de organizare a 
producției și a muncii. Atît la Bucu
rești, cit și în județele Satu-Mare și 
Oradea — unde ne-am concentrat 
mai intens investigațiile — directorii 
cabinetelor respective și puținii sa- 
lariați de care acestea dispun Închei» 
contractele, întocmesc devizele și, 
ceea ce trebuie reținut cu precădere, 
rezolvă de facto toate problemei» fi
nanciare — cheltuieli, plăți etc. — 
ale cabinetelor. Deci, nu acesta est» 
motivul pentru care cabinetele res
pective încă nu se autofinanțează.

Insuficiența sumelor provenite din 
încasări țâre, la prima vedere, a fi 
un motiv real. Dar de cine depinde 
ca încasările să crească vertiginos 7 
Răspunsul este, fără echivoc : de în
seși, cabinetele pentru probleme dq 
organizare științifică a producției și 
a muncii. Pentru că e evident că 
atunci cînd se încheie doar două con
tracte, dintre care pentru unul s-au 
Încasat doar 4 000 de Iei — așa cum 
s-au petrecut lucrurile anul trecut Ia 
cabinetul municipiului București, 
atunci cînd — așa cum ni s-a spus 
Ia Ministerul Muncii — apar situații 
In care unele cabinete județene — 
Buzău, Arad, Mureș — nu pot răs
punde marilor solicitări de studii pe 
care le primesc din partea întreprin
derilor din județele respective, din 
cauza lipsei de cadre pregătite In 
domeniile respective (oare apelarea 
la specialiști din alte județe nu ar fi 
o modalitate de lucru la care s-ar 
putea recurge ?!), fără îndoială că 
sumele încasate nu pot acoperi chel
tuielile.

Pentru noul an, fiecare cabinet ju
dețean are planuri mart Așa cum ne 
spunea tov. D. Tonescu, directorul 
cabinetului municipiului București, 

«l971,..la un v°>um de Încasări 
de 3,9 milioane de lei, va rezulta 
pentru cabinetul care-1 conduce un 
beneficiu total de 570 000 de lei. Prin
tre altele, se vor întocmi studH pri
vind organizarea activității de pro
iectare Ia două institute de proiec
tări, pentru fabrica de cinesooape se 
va realiza un studiu de evaluare a 
muncii, iar pentru combinatul de mo- 
rărit și panificație - un studiu pri
vind optimizarea transportului plinii 
in Capitală. Asemenea perspective se 
deschid și în alte județe. De exem
plu, cabinetul județean Bihor a în
cheiat contracte care numai în acest 
trimestru îi vor aduce Încasări de a- 
proape 100 000 de lei.

Pentru cabinetul bueureștean, ea și 
pentru cele din multe județe, se în
trevăd, deci, posibilități de autofinan
țare. Aceasta însă nu trebuie privită 
ca un scop în sine, ei ea să decurgă 

flresc al Îmbunătățirii activității cabinetelor, activitate re
flectată indirect în eficiența ce se va 
obține In producție tn urma aplicării 
studiilor întocmite.

Se poate spune, în concluzie, că 
alături de rezultatele bune obținute 
in răstimpul scurt de cînd se aplică 
această nouă reglementare, se mani
festă o serie de neajunsuri, Ia urma 
urmei, proprii oricărui început E ne
cesar insă să se depună toată silința 

și, In acest domeniu, intervenția 
organelor locale de partid și de stat 
ar fi de un real folos — pentru ca a- 
ceste dificultăți să fie Înlăturate de 
urgență, pentru ca, In fiecare județ, 
cabinetele pentru probleme de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii să-și desfășoare tn cele mai 
bune condiții activitatea. Aceasta 
înseamnă depistarea întreprinderilor 
care au cu adevărat nevoie de spri- 
jin calificat pentru rezolvarea unor 
probleme ale organizării producției, 
înseamnă găsirea și atragerea Ia în
tocmirea studiilor a celor mal bune 
cadre de specialiști din județ (și nu 
numai din județ I), înseamnă realiza
rea de studii de un înalt nivel, capa
bile să ducă la consemnarea unor re
zultate superioare tn producțl».

pe toți tn dorința de a obține rezul
tate cit mai bune. în general, ca și 
în concursul de deschidere al sezo
nului, primele locuri s-au disputat 
între favoriții celor două probe. La 
băieți nu a lipsit astfel decît Dorin 
Munteanu, din cauza unei glesne lo
vite în urmă cu zece zile. în. lipsa 
acestuia, Dan Cristea („Dinamo''-Bra- 
șov) a reușit să-și înscrie numele in 
dreptul cîștigătorului, atît la uriaș, 
cit și la special, necedînd nici măcar 
la una din cele patru manșe, pri
mul loc. La „uriaș", el a fost urmat 
de Constantin Băideanu și Virgil 
Brenci (A.S.A. Brașov), iar Ia „spe
cial" de Gheorghe Vulpe („Dinamo 
Brașov) și Nicolae Crețoi (Politehnica 
Brașov). O notă pentru acest din 
urmă concurent, cîștigător in urmă 
cu o săptămînă a concursului •• inter
național de la Poiana Brașov, a cărui 
comportare este în continuă ascen
siune și ale cărui rezultate sînt din 
ce în ce mai bune.

In întrecerea schioarelor, cea mai 
constantă comportare au avut-o Ele
na Neagoie (Caraimanul Bușteni), ciș- 
tigătoare a slalomului uriaș și a lo
cului doi la cel special, și Ioana Belu 
(A.S.A. Brașov), clasată pe primul 
ioc la special și pe al treilea la uriaș. 
In ceea ce o privește pe Gizela Mo
res, după locul doi obținut în prima 
zi la uriaș, ea a pierdut secunde pre
țioase în cea de a doua zi la spe
cial, ca urmare s unui stupid ac
cident.

Foarte disputate au fost și întrece
rile juniorilor, desfășurate la fete in 
cadrul unei categorii, iar la băieți in 
cadrul a două categorii. In afara o- 
bișnuiților concurenți, reprezentînd 
școlile sportive din Brașov, Sinaia și 
Predeal, la start au luat parte și unii 
concurenți din Petroșani și Baia 
Mare. Cele mai prestigioase rezulta
te le-au obținut Alexandrul Bogdan 
și Burchi Marian (ambii din Sinaia) 
cîștigător! ai slalomului uriaș și 
respectiv, special, adevărate speran
țe, după cum spuneau specialiști ai 
slalomului nostru.

H
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Petreanu, de la numai trei me
tri, Înscrie în poarta echipei se
cunde, apâratâ de... Râducanu.

Ml

H

ruso-turce, cu toate consecințele 
grave ce decurgeau de aici. Spre a 
ilustra starea de nesiguranță care 
caracterizează această frămîntată 
epocă din istoria noastră, vom aminti 
că de la 1774 și pînă la marea miș
care revoluționară de la 1821, Mol
dova și Țara Românească, au supor
tat pe teritoriul lor două îndelungate 
războaie. In același răstimp, domnii 
fanarioți au fost schimbați de 17 ori 
în Țara Românească și de 18 ori în 
Moldova ; unii dintre ei și-au găsit 
un sfîrșit tragic sub iataganele că
lăilor.

Disputa tot mai ascuțită dintre cela 
trei imperii limitrofe — otoman, 
țarist și habsburgic — pentru a-și a- 
sigura sfera de influență și de domi
nație asupra țărilor române a com
plicat și mai mult situația. Domnito
rii fanarioți — orientindu-se în func
ție de vicisitudinile războaielor ruso- 
turce și ruso-austro-turce — încetea
ză a mai fi slujitori credincioși ai 
Porții Otomane, căutînd noi alterna
tive salvatoare. Politica lor externă 
duplicitară, caracterizată prin tato
nări și căutări stăruitoare in toate 
taberele aflate în conflict, sfîrșește 
către anii 20 ai veacului trecut, prin 
poziții de ostilitate față de Poartă.

Această politică externă se reali
zează cu prețul unor sacrificii 
grele de ordin financiar-economic 
și cu abdicări nemaiîntilnite de 
la apărarea suveranității. Pusti
irile războaielor și invaziilor străi
ne, povara rechizițiilor pentru arma
te, livrările ruinătoare în bani și 
natură către Poartă și către perso
najele mai importante ale Imperiu
lui otoman, ca și lăcomia domnilor 
fanarioți și a camarilelor lor, hotă- 
rîte să adune averi fabuloase intr-un 
timp cit mai scurt — toate aceste 
împrejurări și multe alte cauze au 
determinat o presiune fiscală me
reu sporită, suportată, firește, numai 
de țărănime, de negustorii și me
seriașii autohtoni. E de observat că 
stăpinii de moșii — deși exceptați de 
la aceste poveri — au protestat îm
potriva lor, nu din alt motiv decît 
acela că datoriile țăranilor câ

în folosul domnu- 
al aparatului venal 

... __ , de execuție fis
cală — aveau prioritate față de obli
gațiile pe care, în calitate de clăcași, 
le datorau stăpînilor moșiei. Pove
rile fiscale și abuzurile aparatului 
administrativ au constituit in epoca 
aceea elementul care a accelerat 
criza generală.

Principala forță socială a răscoalei 
a format-o țărănimea, clasa asupra 
căreia se răsfrîngeau cel mai dure
ros atît asuprirea străină, cit și a-

tre stat — adică 
lui, al clicii sale și 
de impunere și

ceput cu toții a se scula și tot Prin
cipatul a se clăti" (clătina). De aceea, 
ceata cu care pornise s-a transfor
mat in scurt timp într-o adevărată 
oaste, căreia nici o forță locală nu i-a 
putut rezista și în fruntea căreia Tu
dor avea să intre victorios in Bucu
rești, la 21 martie 1821. în urma oș
tirii, sătenii care nu s-au înrolat in 
„Adunarea poporului" au atacat co
nacele marilor boieri, au ars regis
trele nenumăratelor biruri și socoteli' 
nedrepte.

Toate acestea au constituit o
V

în schimbul serviciilor carac
ter militar ei și-au cîștigat un 
regim de excepție fiscală.. Faptul că, 
in al doilea deceniu al secolului tre
cut, domnitorul Caragea a dizolvat 
corpul pandurilor și a anulat acest 
regim, punîndu-i la bir ca „ruptași 
ai vistieriei", a stîrnit profundă ne
mulțumire și revoltă in rîndurile 
lor. Nu întîmplător tocmai ei, țăra
nii liberi, purtători ai unei conștiințe 
mai înaintate, ferm atașați ideilor de 
libertate și demnitate, au format ba
za oștirii lui Tudor, cadrele ei.

1
buzurile domniei și boierilor. Țărăni
mea năzuia la eliberarea de sub ju
gul străin, ca și de sub jugul exploa
tatorilor autohtoni, la restabilirea 
drepturilor ei consuetudinale pier
dute in cursul secolelor. O seamă 
de frămîntări țărănești, răzvrătirile 
tot mai frecvente și mai îndirjite 
între 1815 — 1820 arătau că răbda
rea țărănimii ajunsese la limită. De 
aceea, cînd Tudor, dind glas năzuin
țelor țărănimii, a chemat-o să se 
adune „cu furci de fier și lănci" 
pentru a cuceri libertatea și egalita
tea, a impune desființarea privile
giilor boierilor, țărănimea a alergat 
sub steagul lui. Pretutindeni pe unde 
trecea Tudor satele se goleau de băr
bați care se alăturau pandurilor, în- 
groșînd rîndurile acestora. După cum 
menționa un izvor al vremii, „au în-

nouă expresie a potențialului revo
luționar ai țărănimii, care de atitea 
ori in trecut s-a ridicat la luptă a- 
prigă pentru dreptate socială, a re
prezentat multă vreme, dc-a lungul 
zbuciumatei istorii a poporului nos
tru, cca mai importantă forță a pro
gresului social, purtătoarea năzuințe
lor de libertate și neatîrnare ale na
țiunii române.

In fruntea 
din anul 1821 
țăranii liberi 
ale Olteniei, 
vechi tradiții 
atare încă din veacul al 
Din rîndurile ei se recrutaseră pan
durii, care au luat parte ca volun
tari la războaiele purtate împotriva 
turcilor în secolul al XVIII-lea și 
la războiul ruso-turc din 1806—1812.

țărănimii in răscoala 
s-au aflat moșnenii — 
din județele de nord 

Era o populație cu 
ostășești, cunoscută ca 

' ' XVI-Iea.

Țărănimii răsculate li s-au raliat 
și alte categorii sociale — meșteșu
garii, interesați în înlăturarea stă- 
pinirii otomane și a concurenței 
străine.

Răscoala și-a găsit sprijin șl în 
rîndurile micii negustorimi, nedrep
tățită in raport cu privilegiile acor
date străinilor și nemulțumită ca ur
mare a vămilor și havaieturilor im
puse de domnie asupra comerțului.

In pragul anului 1821, principalele 
clase sociale ajunseseră- Ia concluzia 
că „așa nu mai merge" : regimul se 
afla in fața unei crize mortale. Toți 
factorii cu o anumită pondere în Prin
cipate pregăteau răscoala împotriva 
jugului otoman. Bineînțeles, de pe po
ziții diferite și cu țeluri felurite ; în 
timp ce boierii nu înțelegeau să re
nunțe la privilegiile feudale, țăranii,

meseriașii, negustorii urmăreau, 
dată cu răsturnarea dominației oto
mane, lichidarea tuturor relațiilor 
feudale.

Pozițiile diferitelor clase aveau să 
se contureze limpede în lunile de 
aprigă Încleștare care s-au succedat 
din ianuarie și pînă în mai 1821.

Un moment de seamă in această 
desfășurare l-a marcat, in jurul datei 
de 23 ianuarie, lansarea cunoscutei 
Proclamații-manifest de la Padeș. 
„Fraților locuitori ai Țării Româ
nești — se spunea in proclamație — 
veri de ce neam veți fi, nici o pravilă 
nu oprește pre om de a întîmpina răul 
cu rău... Dar pe bălaurii care ne în
ghit de vii, căpeteniile noastre, zic, 
atît cele bisericești cit și cele poli- 
ticești, pînă cînd să-i suferim a ne 
suge sîngele din noi, pînă cînd să le 
fim robi 7“ „Veniți dar, fraților, cu 
toții, cu rău să pierdem pe cel răi, 
ca să ne fie nouă bine..." Era o ade
vărată declarație de război împotri
va asupritorilor din interior și din 
afară, inspirată de înaltul țel al eli
berării sociale și naționale.

Au urmat, așa cum se știe, marșul 
victorios al lui Tudor, în fruntea 
oastei sale, spre București ; intrarea 
la 21 martie in Capitală, unde, după 
fuga boierilor, Tudor a rămas stăpîn 
timp de 2 luni, inițiind o suită de 
măsuri care răspundeau „cererilor 
norodului rumânesc" ; încercările ne
reușite de colaborare cu eteriștii, 
retragerea din București spre Tîr- 
goviște în condițiile unei iminente 
intervenții otomane, în sfirșit tragi
cul deznodămint, prin asasinarea 
mișelească a lui Tudor în noaptea 
de 26—27 mai.

Sînt tot atitea verigi importante 
ale procesului revoluționar ce. vor 
fi evocate mai larg in contextul 
aniversării, pentru a releva multi
plele și profundele semnificații ale 
mișcării din 1821. Reînvierea in 
conștiințe a acestor evenimente con
stituie o expresie a 
venerației poporului 
cei care cu un veac 
urmă vesteau lumii,
eroică, hotărîrea națiunii române de 
a-și croi, independentă, propriul ei 
destin.

recunoștinței și 
nostru față de 
și jumătate în 
prin lupta lor
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Uniunea muncitorilor de ia oficiile poștale

chile Noi pași pe caleaanunță pentru miercuri

băncii
că la 

o reu-
(orga-

britanici de la P. T. T.
• Preluarea controlului asupra băn
cii particulare de credit și investiții
• Consiliul economie cere măsuri 
ferme împotriva firmelor care își 
reduc deliberat producția

viața internațională
Polonia și Austria, interesate în convocarea 

grabnică a unei conferințe europene
privind securitatea și colaborarea pe continent

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — Sîm
bătă seara s-a încheiat vizita oficială 
în Polonia a ministrului de externe 
al Austriei, Rudolf Kirchschlaeger. în 
comunicatul publicat cu acest prilej 
Se arată că In cadrul convorbirilor pe 
care Kirchschlaeger le-a avut cu cole
gul său polonez, Stefan Jedrychowski, 
a fost subliniată dezvoltarea cu suc
ces a relațiilor dintre Polonia si Aus
tria si s-a exprimat dorința celor două 
părți de a extinde aceste relații. în 
special pe calea cooperării industri
ale și tehnico-științifice.

Abordînd probleme ale situației ln-

ternaționale actuale, miniștrii de ex
terne ai Poloniei și Austriei au rele
vat dorința țărilor lor de a acționa 
in favoarea unei păci trainice, a li
chidării focarelor de încordare exis
tente în lume și a dezvoltării coope
rării pașnice internaționale, in spe
cial europene. Cele două guverne, se 
arată în comunicat, sînt interesate în 
convocarea în cel mai scurt timp a 
unei conferințe europene privind 
securitatea și colaborarea pe conti
nent. care poate aduce o contribuție 
concretă la pacea trainică, securita
tea și colaborarea în Europa.

La Moscova a sosit un 
grup de specialiști ai 
N.A.SJL, avind ,n ,runte p* 
George Low, director ad-interim al 
Administrației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic. Agenția T.A.S.S. 
precizează că . delegația americană 
urmează să facă un schimb de pă
reri cu specialiști sovietici in proble
me privind colaborarea în domeniul 
cercetării și folosirii spațiului cos
mic în scopuri pașnice.

Ambasadorul Elveției do 
rește să rămînă în postul 
SăU IO RiO. lntr‘un interviu di
fuzat sîmbătă de Televiziunea elve
țiană, Giovanni Enrico Bucher, am
basadorul Elveției în Brazilia, răpit 
și apoi eliberat de membrii unei or
ganizații ilegale din această țară In 
schimbul punerii în libertate a 70 de 
deținuți politici, a declarat că dorește 
să rămînă, în viitor, în postul său la 
Rio de Janeiro.

Autoritățile ecuadorisn© 
tru făcut cunoscut că au 
reținut două nave de pes
cuit nord-americane sub ,a* 
vinuirea de a fi pescuit în apele te
ritoriale ale țării fără a avea apro
barea corespunzătoare. Potrivit unei 
declarații a ministrului ecuadorian al 
resurselor naturale, Daniel Borja, 
navele și echipajele lor, alcătuite din 
34 de persoane, vor fi eliberate după 
plata unei amenzi de 99 950 de dolari.

agențiile de presă transmit:

Prima grevă a lucrătorilor

LONDRA 17 — Corespondentul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite : Un nou conflict de muncă de mari proporții amenință 
să se declanșeze săptămîna aceasta în Anglia. Începînd de 
miercuri dimineața — după cum a declarat secretarul general al 
Uniunii muncitorilor de la oficiile poștale. Tom Jackson — cei 
peste 200 000 de membri ai uniunii vor intra în grevă. Vor fi afec
tate în mod deosebit posta, serviciile de telegrame și telex și, par
țial, telefoanele. în mod excepțional urmează să lucreze doar ser
viciile telefonice urgente (poliție, pompieri, prim-ajutor), telegra
mele urgente (în caz de „viață sau moarte") și birourile de plată 
a pensiilor prin poștă. Aceasta va fi prima grevă generală a 
muncitorilor britanici de la P.T.T. în istoria de 300 de ani a aces
tei instituții.

Conflictul dintre muncitori și Direcția generală a P.T.T. a iz
bucnit în urmă cu cîteva săptămîni. cînd reprezentanții uniunii 
sindicale au cerut majorarea salariilor în raport cu creșterea 
costului vieții. Direcția generală a P.T.T. a refuzat, după o serie 
de ezitări, să consimtă Ia sporirea salariilor în proporția cerută 
de muncitori. în această situație, reprezentanții sindicatului au 
anunțat hotărîrea lor de a declanșa grevă. în fotografia de mai 
sus : un aspect din timpul recentei demonstrații a muncitorilor 
din orașul britanic Harlow, pentru respectarea drepturilor sin
dicale.

INDIRA GANDHI BOGOTA
îmbunătățirea situației 

materiale a poporului indian
PRINCIPAL OBIECTIV AL 

PROGRAMULUI PARTIDULUI 
DE GUVERNĂMINT

DELHI 17 (Agerpres). — Lulnd 
cuvintul sîmbătă la un miting desfă
șurat în localitatea indiană Surat 
(statul Gudjerat), premierul indian, 
Indira Gandhi, a chemat populația 
țării să acorde guvernului un sprijin 
multilateral în Îndeplinirea transfor
mărilor social-cconomice pe care și 
le-a propus. Referindu-se la progra
mul cu care se prezintă la apropia- ■ 
tele alegeri partidul de guvernămînt, 
Congresul Național Indian, Indira 
Gandhi a relevat că unul din princi
palele scopuri urmărite este lupta 
Împotriva sărăciei, pentru îmbunătă
țirea situației materiale a maselor 
populare.

de lărgirea comerțului 
cu R. P. Chineză

DECLARAȚIA LUI 
XANTHOPOULOS-PALAMAS,

ADJUNCT Al. MINISTRULUI DE 
EXTERNE

ATENA 17. — Corespondentul A- 
gerpres. Alexandru Cîmpeanu. trans
mite : în cadrul unei conferințe de 
presă cu redactorii politici ai presei 
ateniene, Xanthopoulos-Palamas, ad
junct al ministrului de externe, a de
clarat că în Grecia se manifestă in
teres pentru realizarea de schimburi 
comerciale cu R. P. Chineză. Acestea 
vor putea fi stabilite între firme 
particulare grecești șl întreprinderi 
comerciale din China populară — a 
spus vorbitorul. El a precizat că volu
mul schimburilor greco-chineze ar 
putea ajunge la 20 milioane de dolari.

Ziarul economic „Argo". care apare 
la Pireu, precizează că tranzacțiile 
între Grecia și R. P. Chineză vor fi 
reglementate prin intermediul unei 
bănci elvețiene și vor cuprinde ex
portul în China a 20 mii tone 
de tutun si importul din această țară 
a unui r.umăr neprecizat de cornute.

Pentru crearea unui front popular unic
Apelul secretarului general al C.C. al P.C. din Columbia 

Gilberto Vieira
BOGOTA 17 (Agerpres). — Intr-un 

articol publicat de revista „Voz Pro- 
letaria", secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Columbia. Gilberto Vieira, a 
cerut tuturor forțelor democratice și 
progresiste din țară să acționeze în 
vederea creării unui front popular u- 
nic. Vieira a relevat existența, în 
momentul de față, pe scena politică 
columbiană a doi factori deosebit de 
favorabili partidelor de stingă : pe

de_ o parte, adîncirea procesului de 
scindare a partidelor conservator și 
liberal, care s-au perindat la condu
cerea tării după anul 1958. și pe de 
altă parte, pătrunderea cu tot mai 
multă forță în rindul maselor a idei
lor progresiste. Acești factori, a sub
liniat Vieira, favorizează crearea u- 
nui front unit al forțelor de stingă, 
care ar putea avea șanse reale la ale
gerile generale din 1973.

SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager
pres). — Guvernul chilian a preluat 
controlul asupra băncii particulare 
de credit și investiții, deoarece, după 
cum relevă o declarație oficială a 
autorităților, conducerea băncii în
călca reglementările cu. caracter fi
nanciar și nu respecta dispozițiile 
guvernamentale Banca de credit 
și Investiții este a treia instituție fi
nanciară din țară trecută sub control 
guvernamental, succedînd în această 
privință băncii „Edwards" și 
de ipoteci.

Pe de altă parte, se anunță 
Santiago de Chile a avut loc 
niune a Consiliului economic 
nism guvernamental) consacrată pro
blemei lichidării șomajului în țară. 
Consiliul a aprobat o serie de mă
suri menite să contribuie la realiza
rea, intr-un viitor apropiat, a utili
zării depline a forței de muncă. în 
cursul reuniunii a fost condamnată 
„politica de sabotaj economic" prac
ticată de unele firme particulare din 
țară, care reduc In mod deliberat 
producția. Membrii consiliului au 
cerut guvernului să adopte împotriva 
firmelor respective măsuri energice, 
mergind pină ta confiscarea lor.

Cea de-a cincea sesiune 
a Consiliului ministerial al 
O.E.R.S. (Organizația statelor ri
verane fluviului Senegal) șl-a înche
iat lucrările la Bamako, capitala Re
publicii Mali. Participants la sesiune 
— primii miniștri din Guineea, Mali, 
Mauritania și Senegal — au adoptat, 
după cum menționează comunicatul 
final, o serie de rezoluții cu caracter 
economic și cultural, recomandînd 
statelor respective să depună efor
turi pentru intensificarea unei coo
perări reciproc avantajoase. Comu
nicatul reafirmă, în același timp, so
lidaritatea membrilor organizației 
față de Guineea, condamnind agre
siunea portugheză Împotriva acestei 
țări.

Cei trei membri ai misiu
nii selenare americane 
„flpollo-14" care urmează să 
înceapă la 31 ianuarie au fost supuși 
simbătă unui nou examen medical 
de către o echipă de medici, care 
i-a găsit într-o stare de sănătate 
perfectă. Azi va avea loc o repetiție 
in vederea startului, sub forma unei 
lansări simulate, iar pentru marți 
este programată o operațiune simi
lară cu participarea astronauților.

Două rachete destinate 
cercetărilor la mare altitu
dine au fost lansate sîmbă
tă de specialiștii Institutului de 
cercetări aeronautice al Universității

din Tokio. Prima rachetă, în greutate 
de 260 kilograme și lungă de 5,2 me
tri, s-a ridicat la 110 kilometri înăl
țime, în timp ce altitudinea atin.'ă 
de „sora" ei mai mare, cu două 
trepte (1 400 kilograme, 11.9 me
tri), a fost de 357 kilometri.

ii
■yy/. ‘xi-x "

In timp ce naviga în Marea Caraibilor, In apropierea insulelor Barbados, 
pe vosul de pasageri francez „Antilles" a izbucnit un incendiu. Cele 500 
de persoane aflate la bord au fost salvate de vaporul englez „Queen Eli

sabeth II*. In fotografie : vasul „Antilles" tn flăcăritabeih II*. In fotografie :

Guvernul american refu
ză să plătească suma de 
un milion de dolar» ^£rută de 
o organizație ilegală din vyc^'^y In 
schimbul eliberării f «pW ’.ului 
american Claude Fly, ră W au
gust 1970, și se opune, totoc.” ț.o.$chi- 
tării ei de către grupuri âa<_ per
soane particulare — a declarat un 
purtător de cuvînt al Departamentu
lui de Stat al S.U.A. Motivînd 
această poziție prin dorința de 
„a nu încuraja răpirile și cererile 
de răscumpărări", purtătorul de cu
vînt a arătat însă că guvernul S.U.A. 
ișl va continua eforturile pentru a 
obține eliberarea lui Fly.

S.U.fl. îsi dublează „do
națiile" militare. Poțrivit datelor 
publicate 
dezvoltare 
ajutorul 
sub formă 
financiar _ __ ...
a.c. însumează 690 milioane dolari, 
ceea ce reprezintă dublul celui ofe
rit în exercițiul financial precedent.

-------- X-»®
de cătce Agenția pentru 
internațională (A.I.D.), 

militar acordat de S.U.A. 
de „donații" în exercițiul 
care ia sfîrșit la 30 iunie

Variola se află în regres 
în întreaga lume - 8e arata 
în ultimul buletin epidemiologie 
publicat la Geneva de Organizația 
Mondială a Sănătății. Potrivit date
lor statistice prezentate de O.M.S., 
In anul 1970 cazurile de variolă au 
scăzut cu 77 la sută față de 1967, 
adică de la 131 000 de bolnavi la 
30 000.

Programul „Concorde" 
se desfășoară potrivit previziunilor, 
dar cu o anumită întîrziere. în 
timp ce prototipurile „001" șl „002“ 
au acumulat orele de zbor prevăzute, 
avionul „01", care trebuia să zboare 
la jumătatea lunii mai, nu va decola 
decît în septembrie. Aceste in
formații au fost furnizate tn cursul 
unei vizite efectuate de o misiune 
de parlamentari și specialiști tn 
uzinele „Snias" din Toulouse (Fran
ța) și ..British Aircraft Corporation" 
din Filton (Anglia). Cu acest prilej, 
reprezentanții celor două firme au 
reamintit că certificatele de navigație 
vor putea fi obținute abia la sfîrșitul 
anului 1973.

H
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UN „SIMPOZION 
AL PETROLULUI" ARAB

KUWEIT 17 (Agerpres). — în capi
tala Kuweitului s-a deschis un „sim
pozion al petrolului", la care parti
cipă 65 de specialiști reprezentînd 
Industria și companii petroliere 
arabe, Centrul de dezvoltare al Ligii 
Arabe, precum și diverse organizați) 
străine. Printre problemele care ur
mează să fie examinate sc numără 
proiectul de creare a unui institut 
petrochimic arab, precum și coope
rarea dintre țările respective în do
meniul exploatării și comercializării 
petrolului.

Trimisul special al președin
telui Algeriei primit de șeiul 

statului irakian
BAGDAD 17 (Agerpres). — Șeful 

statului irakian, generalul Ahmed 
Hassan Al Baler, I-a primit sîmbătă 
pe Cherif Belkasem, ministru de stat 
algerian, trimis special al președinte
lui Algeriei, Houari Boumediene. 
Cherif Belkasem. care a sosit la Bag
dad in cadrul unui turneu în unele 
țări arabe, a înmînat președintelui 
Irakului un mesaj din partea preșe
dintelui Boumediene și a avut cu ge
neralul Ahmed Hassan Al Bakr o 
convorbire în cursul căreia au fost 
abordate o serie de probleme privind 
țările arabe.

TUNIS. — Sayed Nofal, secretar ge
neral adjunct al Ligii Arabe, aflat in- 
tr-o vizită la Tunis, a fost primit de 
primul ministru. Hedi Noulra, care 
îndeplinește și atribuțiile șefului sta
tului pe timpul absenței președinte
lui Bourguiba din țară. Vizita lui No
fal în Tunisia este consacrată exami
nării,- cu oficialitățile tunisiene, a si
tuației din Orientul Apropiat și a 
unor aspecte ale relațiilor dintre sta
tele arabe.

Nilrnbdrgul trăiește în aceste 
săptămîni sub semnul pregătiri
lor pentru aniversarea unuia din 
cei mai iluștri fii ai săi, Albrecht 
Durer. La 21 mai se împlinesc 
cinci veacuri de la nașterea ilus
trului pictor, desenator și gravor, 
titan al Renașterii germane.

Născut in anul 1471, la Nurn- 
berg, in casa aurarului Albrecht 
Diirer cel bătrin. marele artist 
și-a petrecut cea mai mare par
te a vieții in orașul său natal. 
Pentru cinstirea memoriei sale, 
orașul „maeștrilor cintăreți" de 
odinioară a hotărit ca anul acesta 
să fie proclamat drept „Anul 
Dtirer".

Cu acest prilej, 500 dintre cele 
mai importante și reprezentati
ve opere ale Ilustrului artist, pro
venind din mari muzee ale lumii, 
cit și din colecții particulare, vor 
fi expuse. la Nilmberg. Un nu
măr de 13 țări au acceptat să 
trimită lucrări purtînd semnătu
ra lui Diirer. O stradă J Niirn- 
bergului va fi reconstituită aido
ma epocii sale, intr-un decor spe
cific medieval. Cele mat mari 
orchestre simfonice din Europa 
au anunțat că vor prezenta la 
Nilmberg concerte festive in 
cadrul .Anului Diirer".
' Mai multe edituri vest-germa- 
ne conlucrează in prezent la a- 
pariția unui album de mai mul
te sute de pagini consacrat ope
rei marelui umanist. In prefața 
lui este reprodusă ca motto cu
noscuta caracterizare făcută lui 
Albrecht Diirer de Wolfflin. tn 
monografia publicată la Miln- 
chen in 1926 : „gînditor în cău
tarea universului, umanist tin- 
zînd către frumusețea supremă".

M. MOARCAȘ

Adevărata comoară 
din insula 

Monte Cristo

DIPLOMA DE STAT 
PENTRU CURSURI 

PRIN RADIO

După aproape șapte luni de la pre
luarea noului mandat prezidențial de 
către Joaquin Balaguer, în capitala 
dominicană domnește o atmosferă de 
decepție. în care teroarea și incertitu
dinile sînt strîns împletite. Răpirile 
și asasinatele politice se țin lanț. în 
majoritatea cazurilor fiind vizați 
membri al opoziției de stînga, oameni 
cu vederi progresiste. La începutul lui 
octombrie trecut a fost asasinat Otto 
Morales, secretar general al partidului 
Mișcarea populară dominicană 
(M.P.D.). apreciat ca unul dintre cele 
mai active partide în timpul campani
ilor electorale A urmat asasinarea 
lui Amin Abel Hashin, secretar al fe
derației studenților, și a ziaristului En
rique Piera Puig. Au fost semnalate 
atentate împotriva altor personalități 
ale vieții publice, printre care directo
rul postului de radio Radio-Comer- 
cial, unde vorbea fostul președinte 
Juan Bosch, liderul Partidului revo
luționar dominican (P.R.D.).

Substratul acestei situații este ușor 
de dedus. Este știut că președintele 
Balaguer a fost reales în condițiile 
unei puternice opoziții în întreaga 
țară. Reușind să introducă o modifi
care la constituție, prin care să poată 
obține un al doilea mandat, actualul 
președinte nu s-a sfiit să / creeze o 
stare de tensiune în țară, care să-i 
permită să-si înlăture sistematic ad
versarii politici. în perioada campa
niei electorale a fost instriuită starea 
de asediu, ceea ce a perm's legal in
tensificarea acțiunilor polițienești, în 
special îmnotriva forțelor progresiste, 
ost'le regimului. Asasinatele politice, 
atribuite, ca și cele actuale, de către 
Balaguer unor „forțe necontrolabile", 
s-au succedat zi de zl. în acea peri
oadă, circa 60 de personalități, poli
tice au cerut azil politic la diferite 
ambasade din capitala dominicană.

Toate acestea au determinat partidele 
de opoziție să boicoteze alegerile. Par
tidul revoluționar, unul dintre cele 
mai puternice partide de opoziție, cu 
un larg sprijin în mase, nu și-a pre
zentat candidați, ceea ce. după păre
rea cotidianului „Le Monde", explică 
procentul de 40 la sută abțineri la 
alegerile din mai 1970.

O dată obținut fotoliul prezidențial 
(comisia electorală centrală a res
pins contestațiile celorlalți candidați, 
acordîndu-i victoria lui Joaquin Ba- 
laguer), președintele reales s-a lan
sat în promisiuni, conștient de puter
nica opoziție pe care o are de înfrun
tat. Astfel, pe plan politic a promis 
o reformă constituțională, care să a- 
sigure garanții depline partidelor de 
opoziție și să excludă posibilitatea 
reînnoirii mandatului prezidențial. 
Totodată, Balaguer a inițiat o serie 
de consultări în vederea unei „con
cilieri naționale", alungind chiar să 
încredințeze trei din portofoliile mi
nisteriale unor politicieni din opoziție, 
dar din partidele centriste : ministru 
de externe a fost numit Jaime Ma
nuel Fernandez (Mișcarea de concilie
re națională), ministru de finanțe — 
Munoz Marte (partidul Quisqueian de
mocratic). ministrul muncii — Monte 
Urraca (Uniunea civică națională), 
actualul guvern fiind o coaliție a for
țelor de dreapta și de centru. Tre
buie subliniat că șeful statului a res
pins toate sugestiile forțelor de stînga 
privind un program de guvernare 
care să satisfacă cerințele unor largi 
pături sociale. Așa încît, în fapt, totul 
s-a limitat la intenții, președintele 
Balaguer fiind hotărît să practice 
Imobilismul care a dominat cei patru 
ani ai primului său mandat prezi
dențial (1965—1970) și să păstreze bu
nele relații cu forțele dominante din

țară — oligarhia, armata — și cu 
Statele Unite, relații de care. în fond, 
depinde fotoliul său prezidențial.

Climatul politic continuă să se de
terioreze și datorită unei situații e- 
conomice precare. Reforma agrară 
inițiată de Balaguer în timpul primu
lui său mandat n-a desființat nici pe 
departe sistemul aproape feudal din 
agricultură. Suprafețe întinse de cul
turi sînt deținute de cîteva familii 
autohtone sau societăți americane. 
Astfel, numai Central Romana Cor
poration, filială a lui Gulf and Wes
tern of Americas, posedă culturi de 
trestie de zahăr, centrale și alte în
treprinderi atingînd investiții totale 
de 180 milioane dolari. De altfel. în
treaga economie a tării, bazată în 
special pe cafea și zahăr, depinde a- 
proape in exclusivitate de comerțul 
cu Statele Unite, în speță de exportul 
de zahăr pe piața nord-americană. 
Țăranii și-au manifestat în repetate 
rînduri nemulțumirea prin ocuparea 
latifundiilor, neprezentarea la lucru 
și migrația spre orașe. îngroșînd rin
dul șomerilor de aici. Juan Bosch 
consideră că, In prezent, numărul șo
merilor se ridică la trei sute de mii. 
adică o cincime din pODulația activă.

în aceste condiții, forțele extremiste 
de dreapta își desfășoară nestinghe
rite activitatea, care, condamnată in 
declarații oficiale, este de fapt spriji
nită de întreaga atitudine a autorită
ților din Santo Domingo. In fața a- 
cestei situații, forțele de stînga — 
Partidul Comunist Dominican. Parti
dul revoluționar. Mișcarea pooulavă 
dominicană — își concentrează acti
vitatea în direcția strîngerii rîndurilor 
proprii și mobilizării maselor popu
lare. pentru impunerea unor schim
bări cu caracter democratic.

Dan MUNTEANU

ROMA 17 (Agerpres).— Monte 
Cristo, micuța insulă situată in 
Marea Tireniani, ta sud de Elba, 
!l devenită celebră prin romanul 
binecunoscutului romancier Ale
xandre Dumas, a fost pro
clamată în mod oficial de 
Țuvernul italian drept rezerva
ție naturală. Totodată, ministrul 
Italian al agriculturii, Lorenzo 
Natali, a semnat un decret prin 
care insula a intrat In adminis
trarea Consiliului național de 
cercetare și conservare a monu
mentelor naturii. Monte Cristo, 
a relevat ministrul, poate deveni 
o oază de maxim interes pentru 
naturaliști. Stincoasă și nelocui
tă, insula pe care, potrivit ro
manului lui Dumas, a fost as
cunsă comoara ce i-a adus lut 
Edmond Dantes bogăție și pu
tere, adăpostește, in prezent, 
exemplare . de faună și floră 
mediteraneană rară.

Radiodifuziunea austriacă 
organizat cursuri de predare 
economiei. îmbinînd emisiunile 
radiofonice cu cursuri prin co
respondență. Aceste programe 
au fost urmărite de 8 000 de au
ditori. Aproape 600 de „elevi", 
care au ținut să încununeze stu
diul efectuat prin obținerea unei 
diplome de stat, prima de acest 
gen decernată vreodată în Aus
tria. s-au prezentat la cele 35 
centre de examinare, deschise în 
acest scop. Cel mai tînăr candi
dat avea 17 ani. cel mai vîrstnic 
— 74 ani. Procentul eșecurilor 
a fost sub limita de 1 la sută.

Rezultatele satisfăcătoare ale 
acestei prime experiențe au în
curajat pe organizatori să ex
tindă noua formă de învățămînt. 
Toamna trecută a fost lansată a 
doua serie de cursuri, care se a- 
dresează mai mult educatorilor 
și părinților.

eeî veritabil nici prin culoare, 
nici după gust. Iată modul de 
preparare a ingeniosului produs 
alimentar : legumele se taie mă
runt. apoi, cu ajutorul unui pre
parat special, se îndepărtează 
culoarea verde. La substanța ob
ținută se adaugă proteină extrasă 
din soia, ulei de arahide. zahăr, 
sare și alte cîteva produse. A- 
mestecul rezultat se stoarce șl... 
laptele este gata. Noul aliment 
are largi perspective de utili
zare. Grație laptelui vegetal a 
fost salvată viața unui nou-năs- 
cut care nu putea asimila lac- 
toza din laptele natural.

VALORIFICAREA APELOR 
TERMALE

RECOLTE RECORD 
DE BUMBAC

Lucrătorii Institutului de cer
cetări pentru cultivarea bumba
cului din Tașkent au reușit să 
creeze noi soiuri de bumbac. în 
aceste cercetări s-a pus. în mod 
deosebit, accentul pe obținerea 
unor soiuri care să asigure un 
spor de recoltă, precum și asu
pra unor varietăți care se matu
rizează mai repede și care. îna
inte de toate, să poată fi recol
tate. în bune condiții, cu aju
torul mașinilor. Dacă în 1913 Ru
sia țaristă a produs doar 744 000 
tone de bumbac, astăzi, numai 
în Uzbekistan, se obțin anual 
peste patru milioane tone.

In fotografie : răsaduri de noi 
varietăți de bumbac.

Pe teritoriul R. P Ungare e- 
xistă aproximativ 4**3* kilomr 
cubi de ape termale.' Aceasta ,„e 
constatarea făcută de cer«,(tăto- 
rii Institutului pentru gospodă
rirea apelor, care au întreprins 
de cîțiva ani un studiu amplu 
în această direcție. Maioritatea 
sondelor au extras o ană intens 
mineralizată Din studii rezultă 
că pe 36 la sută din teritoriul 
Ungariei se pot obține aoe ter- 
ma’e cu o temperatură de peste 
50 grade C. iar de pe 9 la sută 
— cu o temperatură de peste 80 
geade C Oa o adîncime de 500— 
2 000 m). întrucît stat'unile bal- 
neo-climatice consumă o can
titate relativ redusă de ane ter
male. în curînd se va extinde 
valorificarea ei fn scopuri termo- 
energetice.

PE LOCUL ÎNTÎI 
RĂMÎNE TOT BEREA

interventioniste din vietnamul de sud
Zilele acestea a fă

cut ocolul lumii vestea 
că la baza americană 
Quang Tri din Vietna
mul de sud a fost îm
pușcat un maior al 
forțelor S.U.A. El n-a 
căzut in luptă, lovit 
de gloanțele forțelor 
patriotice sud-v:etna- 
meze. ci de focurile 
trase de propriii săi sol
dați, care au refuzat să 
execute o misiune or
donată de el. Agenția 
americană U.P.!.. rela- 
tind faptul, adaugă : 
..După cum s-a aflat 
din cercurile militare. 
In ultimul timp, In 
Vietnamul de sud s-au 
înregistrat cazuri cind 
ofițeri au fost atacați

cu arme de propriii lor 
soldați pentru că aceș
tia din urmă n-au vrut 
să plece la luptă". Mai 
multe ziare occidenta
le adaugă că fenome
nul nu este chiar atit 
de recent. El este mai 
vechi. dar.
.,Frankfurter 
meine Zeitung", „pen
tru că In ultimul timp 
cazuri de acest fel de
vin tot mai frecvente, 
ele nu mai pot fi tre
cute sub tăcere". Ase
menea intimp’ări con
stituie o dovadă a 
„morbului nemulțumi
rii șl al revoltei" care 
se face tot mai mult 
simțit in rind urile tru
pelor de intervenție.

Dacă aceasta este si
tuația din cadrul tru
pelor americane, in 
rindul armatei saigo- 
neze lucrurile stau și 
mai prost. După cum 
anunță surse ale Gu
vernului Revoluționar 
Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud. 
numai tn ultima lună 
iu trecut de partea 
torțelor patriotice 3 000 
de militari din cadrul 
diviz'ei a 7-a saigone- 
ze. De asemenea, din 
școala de offteri Hung 
Vuong, de lîngă Sai
gon. au fugit 2 000 de 
cursanți care n-au 
vrut să lunte pentru 
Interese străine.

G. D.

„The Exchange", revistă lunară 
a Bursei din New York, constată 
tn ultimul său număr creșterea 
consumului de vin, băutură care, 
în general, nu se află la loc de 
cinste în America.

Consumul de vin In Statele U- 
nite în decursul anului 1970 este 
anreciat la un miliard de litri, cu 
400 milioane mai mult decît cu 
15 ani în urmă. Asta înseamnă 
că pe cap de locuitor revin 8 li
tri de vin anual, cantitate care 
rămîne în continuare foarte re
dusă față de consumul de bere, 
ce atinge 72 litri pe cap de lo
cuitor.

LAPTELE VEGETAL...
...a fost „inventat" de către 

un medic de la o clinică brita
nică. Se obține din varză și alte 
legume și nu se deosebește de

în cadrul unei conferințe ocea- 
nografice internaționale ce s-a 
ținut recent la Roma, s-a arătai 
că mările si oceanele lumii sini 
tot mai poluate, fapt care poate 
duce la distrugerea faunei și flo
rei lor. Specialiștii au făcut cu
noscut că. potrivit ca’culelor lor. 
anual se scurg în mare, din con
ducte defecte a’e petrolierelor și 
ale instalațiilor portuare, precum 
și din accidente și eșuări, nu mai 
puțin de 10 milioane tone de pe
trol. Pînă în prezent nu există 
metode eficace de combatere a 
petelor de petrol in apele ma-


